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Kalėdų  
džiaugsmas

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, 
kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. 
Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir 
juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsi-

gando, 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!“ 
Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys 
kalbėjosi: „Eikime į Betliejų ir pažiūrėkime, 
kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“
(Evangelija pagal Luką 2, 8–15).
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Kristus yra tikrasis 
krikščioniškojo 
džiaugsmo šaltinis, kuris 
niekada nesibaigia ir 
neišsenka. 

„

“

Atkelta iš 1 p.

Kalėdos yra džiaugsmo šventė. Būtent 
tokią džiaugsmo žinią angelai paskelbė 
piemenims: Nebijokite! Štai skelbiu jums 
didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Nors 
piemenys buvo vargingiausias to meto vi-
suomenės socialinis sluoksnis, o angelai ap-
lankė juos tamsiausią naktį, nors jų maistas 
buvo vargo duona, dangaus skliautas buvo 
jų stogas, Betliejaus laukų akmenys buvo 
jų priegalvis, o jų draugai buvo kiti varg-
šai piemenys bei jų ganomi gyvulėliai, vis 
dėlto išgirdus angelų žinią piemenis apėmė 
nenuspėjamas ir nežemiškas džiaugsmas. 
Dangaus choro skelbiama džiaugsminga 
žinia yra Evangelijos preliudija. Pamąsty-
kime: jei tokia pradžia, tai kokia yra visa 
Evangelijos žinia?!

2020-ieji metai daugeliui iš mūsų buvo 
sunkių išmėginimų metai. Nuo metų pra-
džios kovojome su mus izoliavusia Covid-19 
pandemija, nerimavome dėl savo artimų-
jų sveikatos, senyvų giminaičių gyvybės, 
išgyvenome dėl darbų, verslų, bažnyčių 
ir visuomenės ateities. Privalėjome daug 
ką išmokti, ne kartą peržengti įvairiausias 
ribas. Susiskirstėme į politines stovyklas 
rinkdami Seimą. Santūriai džiaugėmės ir 
skaudžiai liūdėjome. 

Jei 2020-ieji metai mus ko nors pamokė, 
tai vieno dalyko tikrai – suvokėme, kad 
pasaulis nėra žmogui pati svetingiausia 
vieta. Patyrėme, kad visi mūsų planai gali 
sugriūti per akimirką. Tad nejaugi tokią 
juodą nevilties, neišsipildžiusių lūkesčių, 
nerimastingo rytojaus laukimo dieną galime 
džiaugtis patys ir išdrįstame kviesti džiaugtis 
kitus? Ar tai nėra kvaila ir paviršutiniška, 
o gal net groteskiška? 

Džiaugsmo šaltinis
Įsižiūrėkime į Evangelijos tekstą. Kalė-

das lydintis krikščioniškas džiaugsmas nėra 
tai, ką mes visuomenėje esame linkę laikyti 
asmenine laime ar subjektyviąja asmenybės 
gerove. Tai nėra džiaugsmas, kuris kyla 
apsvarstant savo darbų rezultatus, pasieki-
mus, mąstant apie sveiką ir laimingą šeimą, 

mums niekaip nepavyksta ištrūkti iš blogų 
įpročių determinizmo? Jei esame dvasiškai 
nutolę nuo Dievo? Jei mūsų sąžinė apsun-
kusi nuo tamsos? Kaip galime džiaugtis, 
jei savo darbais tiesiog to nenusipelnome? 

Krikščionybė skelbia, kad džiaugsmas 
ir malonė yra susiję kaip ugnis ir dūmai, 
kaip kūnas ir jo šešėlis. Jėzus Kristus gim-
damas į šį pasaulį atnešė tikrą viltį – Jis yra 
Dievo malonės įsikūnijimas ir Jo mirtis ant 
kryžiaus tą malonę pelnė visiems, kurie tik 
patikės. Štai kodėl žmonės, kurie susidūrė 
su Kristumi, patirdavo atleidimo malonę 
ir dangišką džiaugsmą. 

Evangelijoje skaitome Kristaus palygi-
nimus. Jėzus pasakoja apie piemenį, kuris 
paliko devyniasdešimt devynias avis, kad 
surastų vieną pražuvusiąją. Ją suradęs, pie-
muo su džiaugsmu užsidėjo ją ant pečių, 
kad parneštų į kaimenę (Luko 15, 5). Lygiai 
taip pat moteris, pametusi pinigą, iškrėtė 
visus namus ir, suradusi pamestą monetą, 
džiaugėsi kartu su draugėmis (Luko 15, 
9). Palyginime apie sūnų palaidūną tėvas 
su didžiausiu džiaugsmu priėmė turtus ir 
palikimą iššvaisčiusį savo akiplėšą sūnų, 
kai šis sugrįžo atgal į namus (Luko 15, 23).

Evangelijos pasakoja ir tikras malonės 
istorijas. Kristų sutiko muitininkas Zachie-
jus, kuris buvo praturtėjęs nesąžiningai. Jis 
su džiaugsmu priėmė Jėzų savo namuose 
(Luko 19, 6). Nusidėjėlis atsigręžė į Dievą. 
Malonė aplankė namus. Kiek vėliau, po 
Kristaus prisikėlimo, Pilypas skelbė Evan-
geliją Samarijos mieste. Žmonės patyrė 
Dievo gerumą ir džiaugsmas pripildė visą 
miestą (Apaštalų darbai 8, 8).

Visi šie pasakojimai liudija apie Dievo 
malonės atnešamą džiaugsmą į žmonių 
gyvenimą. Ne pati paklydusi avis sugrįžo 
pas piemenį, ne pamestoji moneta sura-

Kalėdų  
džiaugsmas

gerus metus, gražias kalėdines dovanas ir 
puikų nusiteikimą. Tai nėra džiaugsmas, 
grindžiamas lūkesčiu, kad kiti metai tikrai 
bus geresni nei šie. 

Angelas kviečia džiaugtis ne savimi. 
Jis piemenų dėmesį kreipia į kažką, esantį 
už jų. Dangaus šauklys kreipia jų žvilgs-
nį, mintis ir emocijas į Tą, kuris tą naktį 
gimė. Tai kažkas nepalyginamai daugiau, 
nei piemenys kada galėjo sutikti, suvokti ar 
patirti. Angelas rodo į metafizinę tikrovę, 
kuri pranoksta skurdų piemenų pasaulį. 
Dangaus pasiuntinys rodė į Kristų! Jis yra 
tikrasis krikščioniškojo džiaugsmo šaltinis, 
kuris niekada nesibaigia ir neišsenka. Ir šis 
džiaugsmas pasiekiamas visiems, nepri-
klausomai nuo jų darbų ir pasiekimų. Šis 
šaltinis nuolat pripildo tuos, kurie atsigręžia 
į Viešpatį, kurie pradeda Jį mylėti, apie Jį 
mąsto ir nori Jį pažinti.

Savo paauglystės metus praleidau Či-
vonių kaime, kur tėvai buvo įsigiję seną 
vienkiemį. Ten buvo ir akmeninis šulinys. 
Kadangi sodyba buvo ant nedidelės kalve-
lės, kartais per didžiausias vasaros kaitras 
mūsų šulinyje pritrūkdavo vandens. Tuomet 
turėdavome bėdų.

Jei mūsų džiaugsmas kyla tik iš mūsų 
pačių: tai lemia temperamentas, gyveni-
mo pasiekimai, darbo rezultatai, patirta 
sėkmė ir t. t., tuomet mes esame panašūs 
į tą seną šulinį – didesnės kaitros metu ar 
užklupus sunkumams nuolat pritrūksime 
vandens, jausimės sausi ir išdžiūvę. Evan-
gelija kviečia atrasti džiaugsmą, kuris nėra 
mūsų pačių darbų ir pasiekimų rezultatas. 
Tai ne džiaugsmas, žavintis savimi ir savo 
darbų vaisiais, bet per Kristų apreikšta Dievo 
malonė.

Džiaugsmas ir malonė
Kalėdinė džiaugsmo žinia gali trikdyti. 

Kaip įmanoma būti kupiniems džiaugsmo, 
jei mūsų gyvenimas nėra iki galo sutvar-
kytas? Jei esame emociškai pažeidžiami? 
Jei mūsų socialiniai ryšiai sutrūkinėję? Jei 

Panevėžio evangelinės bažnyčios 
pastorius Ramūnas Jukna
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do save, tėvas priėmė prasikaltusį sūnų, 
Kristus dovanojo nusidėjėliui. Krikščio-
niškas džiaugsmas kyla iš Viešpaties Jėzaus 
malonės. Tai atleidimo, priėmimo, naujos 
pradžios, nepelnyto Dievo gerumo patyri-
mas. Malonės džiaugsmas visuomet žymi ir 
atneša esminius pokyčius asmens, šeimos 
ar bendruomenės gyvenime.

Pasikeitimo džiaugsmas
Mums gali kilti daug klausimų: Ar 

tikrai džiaugsmas yra ta būsena, kuri veda 
mus į pokytį? Ar visada džiaugsmingo 
žmogaus gelmėje vyksta tam tikri esmi-
niai ir geri pokyčiai? Ar nėra atvirkščiai –  
ar džiaugsmas ir juokas neliudija apie 
sielos lėkštumą, paviršutinišką požiūrį į 
gyvenimą?

Kristus savo mokinius mokė, kad 
yra dviejų rūšių džiaugsmas: šio pasaulio 
džiaugsmas ir džiaugsmas, kurį teikia pats 
Viešpats (Jono 16, 20; 17, 13). Pasirodo, kad 
ne kiekvienas džiaugsmingas veidas atspindi 
giluminį ir į pokyčius vedantį Kalėdų žinios 
džiaugsmą. Taip, yra paviršutiniškas šio 

pasaulio džiaugsmas, kurį turbūt ryškiausiai 
pastebime savo vaikuose, kai jie pradeda 
be perstojo džiūgauti, kvailioti ir dūkti. 
Tuomet žinome – lauk bėdų! Ir tikrai – 
staiga kas nors dūžta, lūžta, susižeidžia ar 
būna sužeistas. Neretai, o gal net ir labai 
dažnai, paviršutiniškas džiūgavimas mums 
prišaukia bėdų.

Evangelija moko, kad egzistuoja ir ne-
tikras, sąžinę ir Dievo tikrovę išplaunantis 

šio pasaulio džiaugsmas, kuris nukreipia 
žmogaus mintis ir dėmesį nuo esminių gy-
venimo klausimų. Tai džiaugsmas, lydintis 
lėkštas pramogas, paviršutiniškus santykius 
su kitais, kai neieškome tikrų ir tvarių atsa-
kymų dėl savo sielos ir gyvenimo. Kristus 
moko, kad net klausydami Evangelijos kai 
kurie žmonės su džiaugsmu ją priima, bet, 
atėjus sunkumams ir išmėginimams, jie 
pasipiktina ir atmeta ją kaip kvailystę (Mato 
13, 20–21).

Tikrasis malonės džiaugsmas veda į 
esminius ir ilgalaikius pokyčius. Malonė 
perkeičia žmogaus širdį. Ji atgręžia žmogų –  
jo mintis, vertybių pasaulį, sielą ir jėgas – į 
Viešpatį, todėl žmogus pradeda visomis 
išgalėmis gyventi su Dievu ir mylėti. Mylėti 
Dievą ir artimą.

Pasiliekantis džiaugsmas
Nejau dabar visą gyvenimą krikščionis 

turi džiūgauti, lyg nepatirtų gyvenimo sun-
kumų? Kristaus malonė į žmogaus gyveni-
mą ateina atnešdama nežemišką džiaugsmą. 
Džiaugsmas yra dieviški Viešpaties Jėzaus 

malonės rūbo apvadai, tad, kai Viešpats 
prisiliečia prie žmogaus, šis visuomet bus 
pripildytas džiaugsmo.

Tačiau tai nereiškia, kad mes nepatir-
sime sunkių ir skaudžių gyvenimo išmė-
ginimų. Mums teks susidurti su pačiais 
įvairiausiais sunkumais: ligomis, skurdu, 
socialine neteisybe, emociniu skausmu, 
išdavyste, netektimi ir mirtimi. Tačiau Dievo 
žodis mus kviečia skaudžioje gyvenimo 

išmėginimų tikrovėje nepamesti malonės 
ir išganymo džiaugsmo. Apaštalas Paulius 
įsakė džiaugtis Viešpatyje (Filipiečiams 
4, 4), mokė, kad džiaugsmas yra Dvasios 
vaisius mūsų gyvenime (Galatams 5, 22). 

Kodėl tai svarbu? Nes išganymo džiaugs-
mas nėra tik pirmoji mūsų reakcija į Evange-
lijos žinią. Tai nuolatos pasiliekantis Dievo 
išganymo suvokimas. Jei tik suvokiame, ką 
reiškia Kristaus gimimas. Jei tik suprantame, 
kodėl Kristus mirė ant kryžiaus. Jei šią Gerąją 
Naujieną priimame asmeniškai, į mūsų širdis 
nepertraukiamai plūs džiaugsmo srovės. 
Viešpaties džiaugsmo šaltinis neišsenka, 

kaip išsekdavo šulinys senoje mūsų sodyboje. 
Jis nuolat pripildo kiekvieną. Ir nesvarbu, 
kokios aplinkybės mus suptų (galime būti 
visuomenės atstumtieji ar kaip Paulius būti 
persekiojami dėl Evangelijos, izoliuoti dėl 
senatvės, pažeidžiami emociškai), mes galime 
būti pripildyti šio džiaugsmo. Džiaugsmas 
liudija, kad žmogus išlieka tikintis, nors ir 
patiria sunkumų bei išmėginimų, kad žmogus 
pasitiki Kristumi ir Jo malone.

Kaip tai pasiekti? Klausyti Evange-
lijos žinios. Geroji Naujiena apie Kristų 
mus kviečia atgailauti, atneša sutaikinimą, 
suteikia mums užtikrintumą, kad esame 
priimti, ir galiausiai pagimdo džiaugsmą. 
Todėl pamąstykime, ką reiškia Kalėdos. 
Svarstykime apie tai, ką Kristus padarė dėl 
mūsų, kas Jis yra mums. Išpažinkime savo 
meilę ir dėkingumą Jam už tai, ką Jis padarė. 
Apsispręskime, kad mes seksime paskui Jį, 
nepaisydami gyvenimo aplinkybių, išmė-
ginimų ir sunkumų.

Brangus skaitytojau, tu taip pat gali būti 
kupinas džiaugsmo kaip ir vargšai piemenys, 
atgailavęs muitininkas ar už Evangelijos 
skelbimą kalėjęs apaštalas. Jei tik išgirsi 
angelo žodžius. Jei tik suprasi, ką jie reiškia. 
Jei suvoksi, iš kur šis džiaugsmas kyla. At-
eik ir paragauk amžinos ir nesibaigiančios 
džiaugsmo versmės. Ateik ir džiaukis Tuo, 
kuris gimė!

Dievo žodis mus kviečia 
skaudžioje gyvenimo 
išmėginimų tikrovėje 
nepamesti malonės ir 
išganymo džiaugsmo. 

„

“
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Kas aš? Vienišas klausimas iš manęs šaiposi, – to savęs klausė 
eilėraštyje paskutinėmis gyvenimo dienomis nacių kalėjime buvęs 
liuteronų pastorius Dytrichas Bonheferis. Tikrasis kvailys, iš kurio 
dievai pasityčioja arba jį suniokoja, yra tas, kuris nepažįsta savęs, – iš 
tamsios celės draugui rašė britų rašytojas Oskaras Vaildas. Kodėl 
kritiniais gyvenimo momentais žmonės bando save pažinti, nori 
įminti žmogiškos prigimties paslaptį? Kodėl jie to neišsiaiškino 
anksčiau? O gal tai ne toks paprastas ir pačiam atsakyti per sunkus 
klausimas? 

Šventojo Rašto išmintis kviečia sunkius klausimus atnešti 
Dievo akivaizdon. Būtent taip ir daroma Naujojo miesto katekizmo 
4 klausimu: Kaip ir kodėl Dievas mus sukūrė? Ir štai koks atsaky-
mas: Dievas mus, vyrus ir moteris, sukūrė pagal savo atvaizdą, kad 
Jį pažintume, mylėtume, gyventume su Juo ir Jį pašlovintume. Tad 
mums, Jo sukurtiems, dera gyventi Jo šlovei. Bet ką gi iš tikrųjų 
mes žinome apie save? 

Nuostabus statinys
Kartą išsiruošėme pasižvalgyti po LDK istoriją menančias 

apylinkes. Kelionėje autobusas tik kartais sustodavo prie gra-
žių pastatų, dažniausiai – prie kokio žole apaugusio piliakalnio, 
griuvėsių ar akmenų krūvos. Jei ne gerai istoriją išmanantis va-
dovas, būčiau nusivylęs. Pasilypėjęs ant akmens ar laiptelio, su 
mokslininkui būdingu užsidegimu jis pasakojo apie čia kadaise 
gyvenusius žmones, įvykius, didingas pilis ir ištaigingus rūmus. 
Galėjau pasijusti kaip į Trakų pilį žvelgiantis Maironio lyrinis he-
rojus – šlovinantis širdies akimis matomą praeities didybę ir sykiu 
apraudantis nūdienos vargą. Tai didžiausias mūsų žmogiškumo 
paradoksas – esame nuostabios pilies griuvėsiai. Bet pridėkime – 
su Viltimi būti atstatyti.   

Kaip iš akmenų krūvos negali spręsti apie statinio vertę, taip 
ir apie žmogų negali spręsti tik į jį pažvelgęs. Kad ir kaip dėl jo 
„iš skausmo verktų širdis“, reikia istorijos apie tai, kaip buvome 
sukurti, bei kas nutiko, kad sugriuvome ir byrame. Psalmininkas 
sako girsiąs Viešpatį, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai yra 
sukurtas (žr. Ps 139, 14a). Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano 
siela tai gerai žino (Ps 139, 14b). Apie kokius darbus taip gerai žino 
jo siela? Nedvejoju, jog jis apmąsto svarbiausiąjį – Dievas sutvėrė 
žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; 
vyrą ir moterį sutvėrė Jis (Pr 1, 27). Tad nors pelėsiais ir kerpėm 
apaugusi, griūvanti ir byranti – vis dėlto žmogus yra šlovinga pilis. 
Sugriuvusi per Adomą ir prikelta naujam gyvenimui per Kristų. 

 Biblinė istorija, jog vyrai ir moterys buvo sukurti pagal Dievo 
(Kūrėjo) atvaizdą, suteikia kiekvienam iš mūsų prigimtinį orumą 
ir išskirtinį statusą, tarsi būtume koks valstybės saugomas pa-
veldo objektas. Jei istorija „prakalbina akmenis“, tai Dievo žodis 
atskleidžia, kaip buvome sukurti ir kas, nežiūrint nuopuolio, esa-

DARIUS ŠIRVYS  

Kaip  ir  kodėl  Dievas  
mus  sukūrė?

me. Kaip negali stovėti prie didingos pilies griuvėsių ir negalvoti 
apie istoriją, taip, pasak Jono Kalvino, niekas negali svarstyti apie 
save, nenukreipdamas savo apmąstymų Dievo, kuriame gyvena 
ir juda, link. Juk akivaizdu, – toliau rašo reformatorius, – kad 
orumą suteikiantys gebėjimai priklauso visai ne mums, ir kad visa 
savo stiprybe ir dorybėmis esame skolingi Dievui („Krikščioniško 
tikėjimo pagrindai“, I knyga., I, 1). 

Gilus šulinys 
Po sunkios kelionės Jėzus atsisėdo prie šulinio. Mokiniams išėjus 

pirkti maisto, per pačią vidudienio kaitrą prie šulinio pasisemti 
vandens atėjo samarietė. Tai buvo geriausias laikas nieko nesutikti, 
bet – sutiko. Prie šulinio sėdi vyras, žydas ir dar prašo iš gilaus 
šulinio pasemti vandens! Dyvų dyvai – moteris neatsistebi tuo, 
ką girdi. Jis prašo gerti, bet sakosi pats turįs „gyvojo vandens“. Gal 
„kabina“? O moteriškė čiauška toliau: „Oi, ponuli, juk neturi kuo 
pasemti, o šulinys – gilus, iš kurgi tu paimsi „gyvojo vandens“?“ Gal 
būtų ir toliau taip kalbėjusi, bet Jėzus ją sustabdė. Ne, Jis kalba ne 
apie šį vandenį! Jo šulinys kitoks, Jo šulinys labai gilus. Samarietė 
„nepagauna kampo“, bet vis tiek prašo: „Duok man to vandens!“ 
(Juk papildomas šulinys neprošal!). Netikėtai Jėzus liepia jai atsivesti 
vyrą, ši sako: „Aš neturiu vyro.“ Jėzus: „Čia tu gerai pasakei, nes 
turėjai penkis, o tas, kuris dabar su tavimi, nėra tavo vyras. Čia tu 
tiesą pasakei.“ Ne, Jėzus neflirtuoja, Jis – pranašas! Dar daugiau: 
Jis – Dievo Sūnus, Kūrėjas, kuris žino visas tavo gyvenimo detales, 
ir net tai, dėl ko tu esi šiame pasaulyje.      

Dievas mus, vyrus ir moteris, sukūrė pagal savo atvaizdą, 
kad Jį pažintume, mylėtume ir gyventume su Juo... Ši buitiškai 
perpasakota istorija iš Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus parodo, 
kaip stipriai kiekviename žmoguje glūdi noras pažinti, mylėti ir 
gyventi. Samarietė buvo pažinusi net penkis „oficialius“ ir vieną 
„neoficialų“ vyrą. Jos noras mylėti ir būti mylimai buvo toks stiprus, 
kad ji peržengė moralės ribas. Ji manė, jog pažinimo džiaugsmą 
ir intymią meilę atrasti  įmanoma tik santykiuose su vyrais, todėl 
kasė ir gėrė vis iš naujo šulinio. Gėrė ir vėl troško. Žvelgdamas į 
šią nelaimingą moterį, Jėzus mato brangų, iki skausmo ištroškusį 
savo kūrinį ir rodo į dar giliau esantį Dievo troškulį bei kviečia pas 
save. Palikęs Gyvojo vandens šaltinį, žmogus ir toliau kasa šulinius, 
ieškodamas to, ką gali suteikti tik Dievas (žr. Jer 2, 13). Viešpats 

Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys
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sukūrė mus iš meilės – intymumui, grožiui, džiaugsmui, ir, anot 
Augustino, mūsų širdis nežino ramybės, kol nenurimsta Tavyje  
(A. Augustinas „Išpažinimai“ I, 5).  

Tikrasis grožis 
Pasak teologo Džonatano Edvardso (1703–1758), Dievą 

geriausiai apibūdina Jo grožis. Dievas ir yra Dievas, nes yra išskir-
tinis, aukščiau visų, pirmiausia – dėl savo dieviškojo grožio. Būtent 
grožio sąvoka tobulai sujungia Dievo savybes – visagalybę, malo-
nę, rūstybę, amžinybę ir daugelį kitų. Nors grožis atrodo susijęs 
tik su regimais dalykais, siela turi estetinį pojūtį tam, kas plika 
akimi nematoma. Moralinis gėris yra estetiškas, gražus. Juk apie 
elgesį, gyvenimo būdą mes taip pat sakome „gražu“ arba „bjauru“. 
Todėl širdis geba džiaugtis Dievo grožiu, aukščiausiuoju gėriu, 
kitaip tariant, – Jo šventumu. Tad žmogus yra ne stumiamas, bet 
traukiamas prie grožio – iš tamsos į šviesą, iš chaoso į tvarką, iš 
kakofonijos į harmoniją. Ir tam, kas gražu, širdis noriai paklūsta – 
taip mes jau sukurti. Nuodėmė yra netikras grožis, jos bjaurumas 
pridengtas papuošalais, kad viliotų ir galiausiai pražudytų. Todėl 
nuomonė, jog šventumas yra kažkas nuobodaus, o nuodėmė yra 
„faina“, yra daugiau nei nesusipratimas, tai – melas. Krikščioniškas 
pašaukimas yra regėti Viešpaties grožį ir gėrėtis Juo per amžius. 
Šis pasigėrėjimas kyla iš Trejybės – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios – pažinimo, tad esame, kad Jį šlovintume, mums, Jo su-
kurtiems,– dera gyventi Jo šlovei.

Epinėje Homero poemoje „Odisėja“ pasakojama, kaip jūrei-
viams, grįžtant namo, teko plaukti pro vieną itin pavojingą, kaulais 
nusėtą salą. Išgirdę sirenų (moterų-paukščių) giedojimą, jūreiviai 
šokdavo į vandenį, kad tik būtų arčiau to grožio, bet tėkšdavosi į 
uolas. Jų giesmių grožis traukė, kerėjo, bet nešė mirtį. Tokia yra 
nuodėmės esmė. Įspėtas dėl šio pavojaus, Odisėjas liepė draugams 

pririšti jį prie laivo stiebo, o šiems – prisipilti į ausis vaško, kad 
nieko negirdėtų. Vis dėlto sirenų dainavimo įveiktas, kapitonas 
davė ženklą jį atrišti, bet draugai, prisiminę vado nurodymus, tik 
dar tvirčiau jį surišo. Tik nutolus nuo salos, bendražygiai išsiėmė 
iš ausų vašką ir atrišo Odisėją. Nemažai krikščionių mano, kad 
panašiai turėtume kovoti su nuodėme – sulaikyti save nuo to, ko 
norisi, valios jėga „prisirišdami prie stiebo“. 

Bet kita antikinė legenda byloja, kad Jasonas ir argonautai 
savo kelionėje sirenų vilionėms pasipriešino kitaip. Plaukdami pro 
sirenų salą jie taip pat girdėjo viliojančias dainas, kurios nepaprastai 
stipriai juos traukė. Ir nežinia, kaip būtų pasibaigusi jų kelionė, jei 
ne dainius Orfėjas! Jis palietė auksinės kitaros stygas ir savo daina 
įveikė sirenų dainų burtus. Vyrų ausys išgirdo gražesnę melodiją, 
jų sielas pakerėjo skambesnis balsas, jų širdis sužavėjo gyvenimo 
giesmė. Tai puiki iliustracija, kaip laimi tikrasis grožis (šventumas), 
o ne apgaulingo grožio kerai! Tikro, dieviško šventumo išsiilgęs 
psalmininkas sako: Vieno dalyko prašau, Viešpatie, ir vieno trokštu –  
gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti 
Viešpaties grožį ir lankyti Jo šventyklą (Ps 27, 4). 

  
Kas aš? Tas ar anas?
Argi šiandien aš – tas, o rytoj – kitas? 
Ar esu drauge ir tas, ir kitas? Prieš žmones – veidmainis, 
O prieš save patį – niekingas aimanuojantis silpnuolis? 
O gal tai, kas manyje dar likę, panašu į sumuštą armiją, 
kuri netvarkingai traukiasi nuo jau laimėtos pergalės? 

Kas aš? Vienišas klausimas iš manęs šaiposi. 
Kad ir kas būčiau, Tu mane pažįsti, esu Tavo, Dieve!

Ištrauka iš D. Bonheferio eilėraščio „Kas aš?“ (1945)
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taps gausiai lankoma, vaikai ir jų šeimos nariai įvertins saugią aplin-
ką, teikiamas paslaugas“, – sakė naujo centro atidaryme dalyvavęs 
Panevėžio miesto mero pavaduotojas Deividas Labanavičius. 

Vaikų dienos užimtumo centre bus teikiamos paslaugos, pade-
dančios vaikams keisti vertybinę orientaciją. Su centrą lankančių 
vaikų tėveliais/globėjais dirbs socialiniai pedagogai, psichologai, 
bus teikiama pagalba šeimoms, konsultuojama rūpimais klausi-
mais, susijusiais su vaikų gerove. 

Vaikams bus padedama ruošti namų darbus, mokoma maisto 
gaminimo įgūdžių, propaguojamas sportas, sveika mityba, ug-
domi sveikos gyvensenos ir higienos įpročiai, vykdomos įvairios 
edukacinės veiklos, vaikai įtraukiami į kūrybiškas veiklas, meno 
būrelius ir kt.

 Labdaros ir paramos fondo „Vilties arka“ vaikų dienos už-
imtumo centro įsteigimui iš miesto biudžeto skirta  per 11 tūkst. 
300 Eur. Į projekto veiklas planuojama įtraukti 25 vaikus, iš jų 13 –  
patiriančių rizikos veiksnius, taip pat 20 šeimos narių. Tikimasi, 
kad centrą lankys vakarinės Panevėžio miesto dalies socialiai 
pažeidžiami vaikai ir jų šeimos nariai.

Parengta pagal www.evangelija.lt
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T R U M P O S  Ž I N I O S

  

Lapkričio 7 d. Rokiškyje vyko šiuolaikinės krikščioniškos 
muzikos festivalis „SIELOS 2020“. Pirmą kartą per 19 metų fes-
tivalis buvo kitoks: dėl Covid-19 pandemijos atlikėjai ir žiūrovai 
susitiko tik virtualiai. Dalyvavo daugiamečiai „Sielų“ festivalio 
dalyviai: Ingrida Ručinskienė, Arnoldas Jalianiauskas, Gabrielė 
Gvazdikaitė, Arūnas Raudonius bei Artūras Chalikovas su grupe 
„Totora“. Festivalyje taip pat pasirodė grupė „Arti“ bei vokalistė 
Karolina Mint. Šių metų festivalio debiutas – rokiškietė Vilija 
Radvilė. Virtualų festivalį stebėjo ne tik žiūrovai iš Lietuvos, bet 
ir Airijoje, Danijoje, Anglijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje gyve-
nantys lietuviai. Per skirtingas interneto platformas pasiekta net 
25 tūkstančiai žmonių. 

Labdaros ir paramos fondo „Vilties arka“ veikla plečiasi – rugsėjo 
28 d. vakarinėje Panevėžio miesto dalyje buvo atidarytas antrasis 
vaikų dienos užimtumo centras. „Jau ketvirtus metus skaičiuojan-
tis labdaros ir paramos fondas „Vilties arka“ įdėjo daug pastangų, 
kad vakarinėje miesto dalyje duris atvertų dar vienas vaikų dienos 
užimtumo centras. Džiaugiuosi drauge su jumis ir tikiu, kad ši vieta 

Duris  atvėrė  
antrasis  „Vilties  

arka“  vaikų  dienos  
užimtumo  centras

Vaikų dienos centre vykdomos įvairios edukacinės veiklos

Naujo vaikų dienos centro Panevėžyje atidarymo akimirka
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Dėl Lietuvoje paskelbto karantino tikintieji sekmadienio 
pamaldas kviečiami žiūrėti per Vilniaus, Kauno, Panevėžio ar 
Naujosios Akmenės, Alytaus ir kt. evangelinių bažnyčių Face-
booko arba Youtubo platformas. Taip pat nepamiršti ir mažieji –  
kiekvieną sekmadienį jų laukia ne tik filmukas Biblijos tema, 

bet ir smagios už-
duotėlės interne-
tinėje svetainėje 
www.evangelija.lt: 
kryžiažodžiai, dė-
lionės, spalvinimo 
darbeliai.

  

Lapkričio 20–21 d. Lietuvoje buvo surengta jau dešimtoji Pa-
saulinė lyderystės konferencija, propaguojanti sąžiningos lyderystės 
principus. Nors ji vyko neįprastai – internetu, pasak organizatorių, 
jos kokybė dėl to nenukentėjo – skambėjo įrašyti užsienio ir Lie-
tuvos lektorių pranešimai, po kurių konferencijos dalyviai galėjo 
dalyvauti diskusijose. Tarp šių metų pranešėjų buvo: vyresnysis 
„The Potter’s House“ pastorius T. D. Džeiksas, „Fellowship Church“ 
bažnyčios įkūrėjas ir vyresnysis pastorius Albertas Teitas, o taip 
pat vienas iš šios bažnyčios pastorių Maiklas Todas. 
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Sinodo  
naujienos

Ko gero, viena džiugiausių ir išskirtinė 
šio Sinodo naujiena ta, kad prie Lietuvos 
evangelinių bažnyčių bendrijos prisijungė 
naujai susibūrusi bendruomenė – Riešės 
evangelinė bažnyčia. Šios bendruomenės 
vyresnysis Gintautas Miežonis pasidžiaugė, 
kad 2017 m. – Reformacijos metais – pradė-
jusi kurtis bendruomenė jau buria daugiau 
nei 15 suaugusių narių, tarnauja vietos žmo-
nėms. Be to, bendruomenė pritaria LEBB 
tarnavimui ir mokymui, supranta tikinčiųjų 
bendrystės svarbą, todėl norėtų prisijungti 
prie Lietuvos evangelinių bažnyčių bendri-
jos. Sinodas vienbalsiai nusprendė priimti 
į Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją 
Riešės evangelinę bažnyčią ir paskirti jos 
vadovu Gintautą Miežonį. Sveikiname nau-
jąją LEBB bendrijos sesę ir džiaugiamės 
bendryste su broliais ir seserimis Kristuje!

Be to, šiais metais baigėsi trejų metų 
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 
vadovo, Pastorių tarybos pirmininko ir visos 
tarybos kadencija. Bendrijos vadovu vien-

tašką. Bažnyčia turi pastorių, pamaldas 
organizuoja sekmadienį; bendruomenė 
turi vyresnįjį ir pamaldas organizuoja kitą 
savaitės dieną, o sekmadienį bendruomenė 
vyksta į bažnyčią; misijos tašką tarnautojai 
lanko tikėdami, kad toks taškas išaugs į 
bendruomenę. Tokia praktika jau taikoma 
Akmenės regione.

3. Sumažinti esamų LEBB regionų 
funkcijas, regionus palikti tik bendrystei 
ir kas ketvirtį drauge susiburti visiems 
LEBB bendruomenių pastoriams ir vy-
resniesiems. 

Sinodas nusprendė iš esmės pritarti 
Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios 
pastoriaus Mindaugo Palionio pasiūlymams 
dėl LEBB struktūros ir tęsti diskusijas, visų 
pirma – Pastorių taryboje.

Sinode buvo svarstomi ir kiti klausimai. 
LEBB vyriausioji buhalterė Jordana Kryžiu-
tė pristatė Bendrijos finansinę ataskaitą ir 
pavasarį paskelbto karantino poveikį finan-
sinei būklei (kuris nors ir buvo nepalankus 
Bendrijai, visgi pasibaigus karantinui padėtis 
pagerėjo). Dalia Janušaitienė ir Jordana 
Kryžiutė taip pat kalbėjo apie vaikų tar-
navimą Bendrijoje ir vaikų bei paauglių 
stovyklas – buvo išsakytas prašymas raginti 
tikinčiuosius aktyviau tarnauti stovyklose 
bei pasiūlymas padaryti prieinamą vaikų 
tarnautojams skirtą medžiagą. Sinodas taip 
pat sustabdė buvusio Utenos evangelinės 
bažnyčios pastoriaus Dariaus Venslovo 
tarnystę Bendrijoje.

Kitą Sinodą numatyta sušaukti 2021 m.  
vasario 6 d.

balsiai buvo perrinktas Kauno evangelinės 
bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius, o 
Pastorių tarybos pirmininku – Elektrėnų 
evangelinės bažnyčios pastorius Gintautas 
Gruzdys. Sinodo sprendimu, 2020–2022 m. 
Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos 
reikalais rūpinsis šie tarybos nariai: Kuršėnų 
evangelinės bažnyčios pastorius Romas 
Tuominis, Radviliškio evangelinės bažny-
čios pastorius Nerijus Verdingas, Jonavos 
krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius 
Giedrius Ažukas, Vilniaus evangelinės baž-
nyčios pastorius Darius Širvys, Kėdainių 
krikščionių bažnyčios pastorius Alvydas 
Stankevičius ir Panevėžio evangelinės baž-
nyčios pastorius Ramūnas Jukna. Be to, 
Aukštaitijos regiono vadovu tapo Ramūnas 
Jukna, o Kauno ir Šiaulių regionų vadovai 
liko tie patys – Giedrius Ažukas ir Nerijus 
Verdingas. 

Naujosios Akmenės evangelikų bažny-
čios pastorius Mindaugas Palionis kalbėjo 
apie tai, kad, atsižvelgiant į LEBB įvykusius 
pasikeitimus, kitų evangeliškų konfesijų 
(pvz., evangelikų liuteronų, evangelikų re-
formatų) patirtį, reikėtų permąstyti Lietuvos 
evangelinių bažnyčių bendrijos struktūrą. 
Pastorius pasiūlė šiuos tris svarbiausius 
pakeitimus:

1. Pavesti ordinuotiems pastoriams 
(turintiems galimybių) administruoti ke-
lias bendruomenes, kuriose jau paskirti 
vyresnieji, kol tokioje bendruomenėje iškils 
vietinis pastorius.

2. Nustatyti tris bendruomenių lyg- 
menis: bažnyčią, bendruomenę ir misijos 

2020 m. rugsėjo 26. Vilniuje įvy-
ko Lietuvos evangelinių bažnyčių 
bendrijos pastorių ir vyresniųjų 
susirinkimas – Sinodas. 

DALIA JANUŠAITIENĖ
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Jis pavertė vandenį vynu. Padaugino 
duoną ir žuvį. Atvėrė akis neregiams. Jis 
netgi prikėlė numirusįjį. Jėzus mokė ir visa 
darė su didžiule valdžia. Jo žodžiai buvo 
kupini jėgos, kurios neturi joks balsas že-
mėje. Žmonės stebėjosi Jo mokymu (Mk 1, 
22). Visi žmonės apgulę Jį klausėsi (Lk 19, 
48). Net tie, kurie buvo nusiteikę prieš Jį, 
turėjo pripažinti: Niekados žmogus nėra taip 

DAVID MATHIS

  numatytą  
tikslą

Atrask  Dievo 
tau

Niekas šioje žemėje negyveno taip, kaip Jėzus. Išvaizda Jis tarsi nie-
kuo neišsiskyrė – Jis neturėjo nei patrauklumo, nei jokio grožio, kuris 
mus prie Jo trauktų (Iz 53, 2), bet Jo gyvenimas pranoko visų – ne tik 
tuo metu gyvenusių, bet ir po Jo gyvenusių – žmonių gyvenimą. Pa-
baigoje Jėzus liko vienas. Joks žmogus nepadarė tokio didelio ir be-
sitęsiančio poveikio pasauliui, kokį padarė Jėzus per trejus aktyvaus 
viešo tarnavimo metus.

kalbėjęs, kaip šis! (Jn 7, 46). Ir net šiandien 
mes stebimės Jėzaus žodžiais.

Kas įkvėpė tokį gyvenimą ir iki šiol 
aktualų mokymą? Kodėl Jėzus gyveno že-
mėje? Kas kiekvieną rytą įkvėpdavo Jėzų ir 
motyvuodavo Jį atverti burną, netgi patiriant 
smurtą ir prievartą? Koks buvo tikslas ir, 
galiausiai, kokia buvo Jo gyvenimo įtaka? 
Ar įmanoma tai suvokti?

Mes, krikščionys, tikime, kad Kristus 
yra ne tik vienintelis tikrasis Dievas, bet 
ir tikras žmogus. Tad ar Jo žmogiškasis 
gyvenimas gali mus įkvėpti naujai pažvelgti 
į savo gyvenimą ir būti Jo bendradarbiais? 
Mes pripažįstame Jo dieviškumą, tad ką 
Jėzaus žodžiai ir poelgiai gali atskleisti apie 
mūsų, kaip Dievo kūrinių ir Kristaus brolių, 
pašaukimą? Ar tas tikslas, kuris įkvėpė ir 
įgalino Jį atlikti visus darbus, gali paskatinti 
kiekvieną iš mūsų susimąstyti: Kodėl Dievas 
sukūrė mane?

Kas įkvėpė Jėzų?
Šventajame Rašte aiškiai parašyta, kodėl 

Dievas sukūrė pasaulį ir kiekvieną iš mūsų, –  
kad apreikštų savo šlovę. Kalbėdami tiek 
apie žmogaus sukūrimą pagal Jo atvaizdą 
(Pr 1, 27), tiek apie nuodėmę ir Dievo šlovės 
stoką (Rom 3, 23), tiek apie Dievo šlovės 
išmainymą į nykstančių kūrinių atvaizdus 
(Rom 1, 23), tiek apie apaštalų kvietimą visa 
daryti Dievo šlovei (1 Kor 10, 31), krikščio-
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Nukelta į 10 p.

Nukelta į 10 p.

nys pastoriai ir mokytojai dažnai pabrėžia 
Dievo šlovę, kuri kaip didinga vėliava ženk- 
lina mūsų gyvenimą, sujungdama mus, 
mažutėlius, su nepaprastai didingu Dievo 
tikslu kūrinijoje ir istorijoje. 

Žinoma, Biblijoje kalbama aiškiai, ta-
čiau kiek iš mūsų taikome jos tiesas gyveni-
me? Kaip iš tiesų lengva įsisukti į kasdienę 
rutiną ir ištisas dienas, savaites, o gal net 
mėnesius gyventi pamiršus maldą „Tėve, 
tebūna per mane pašlovintas Tavo vardas“ 
arba tai, kad esame raginami visa – net ir 
smulkiausius kasdienius veiksmus, pavyz-
džiui, valgyti, gerti ir pan., – daryti Dievo 
šlovei.

Ką pasakysime apie žemiškąjį Jėzaus, 
kuris buvo kartu ir Dievas, gyvenimą? Ar 
Dievo šlovė iš tiesų įkvėpė Jį daryti viską, 
ką Jis darė? Ar žvilgtelėjimas į Jo gyvenimą 
atgaivintų tą didį pašaukimą ir mumyse? Jei 
jau keliame šį klausimą, tai pamatysime, kad 
Evangelija mums pateikia kur kas išsamesnį 
atsakymą, negu mes tikėjomės.  

Jėzaus gyvenimo poveikis
Pranešę apie Jėzaus gimimą angelai 

šlovino Dievą (Lk 2, 14). Jėzui pradėjus 
mokyti ir tarnauti minioms, žmonės ne 
Jį garbino, bet šlovino Dievą. Kai Jis išgy-
dė paralyžiuotąjį, kuris tuojau atsikėlė ir, 
visiems matant, pasiėmęs neštuvus, išėjo. 
Visi stebėjosi ir garbino Dievą (Mk 2, 12). 

Evangelistas Matas taip pat yra užrašęs: Visa 
tai pamačiusios minios stebėjosi ir šlovino 
Dievą, suteikusį tokią galią žmonėms (Mt 
9, 8). Lukas paaiškina, kad ne tik išgydytas 
paralyžiuotasis šlovino Dievą (Lk 5, 25), 
bet ir minios (Lk 5, 26).

Apibendrindamas visus Jėzaus atlik-
tus stebuklus, Matas sako, kad tai šlovino 
Dievą: Minia stebėjosi, matydama nebylius 
kalbančius, luošius išgijusius, raišius vaikš-
čiojančius ir akluosius reginčius. Ir jie šlovino 
Izraelio Dievą (Mt 15, 31). Kai Jėzus grąži-
na regėjimą aklajam, Lukas rašo, kad tiek 
žmogus, tiek minia nukreipė savo maldas į 
Dievą: Tas iškart praregėjo ir nusekė paskui 
Jį, garbindamas Dievą. Tai matydami, visi 
žmonės šlovino Dievą (Lk 18, 43). (Daugiau 
pavyzdžių žr. Lk 7, 16; 13, 13; 17, 15–16.) 

Evangelijų autoriai labai aiškiai įvardija 
Jėzaus tarnavimo tikslą ir poveikį – visi 
garbino ir šlovino Dievą.

Jėzaus gyvenimo tikslas 
O koks gi buvo paties Jėzaus tikslas? 

Ką pats Kristus sako apie savo darbų ir gy-
venimo tikslą?

Aiškų atsakymą randame Evangelijoje 
pagal Joną, kur Kristus, būdamas žmogumi, 
sakė: Aš atėjau savo Tėvo vardu (Jn 5, 43). 
Verbų sekmadienį Jeruzalėje Jėzus pasitiktas 
118 Psalmės žodžiais: Osana! Palaimintas 
Tas, kuris ateina Viešpaties vardu – Izraelio 

karalius! (Jn 12, 13). Apie savo gyvenimą, 
tarsi apibendrindamas, pats Jėzus sakė: Aš 
gerbiu savo Tėvą (Jn 8, 49), ir viską darė 
savo Tėvo vardu (Jn 10, 25). O pagrindinė 
Jo gyvenimo misija yra įvardijama maldoje, 
kurios Jis mokė savo mokinius: Tėve mūsų, 
teesie šventas Tavo vardas (Lk 11, 2; Mt 6, 9).

Jėzaus mirties tikslas
Artėjant paskutinėms Jėzaus gyvenimo 

žemėje dienoms, tomis paskutinėmis aki-
mirkomis prieš Jį nukryžiuojant, labiausiai 
išryškėjo Jo gyvenimo esmė: Dabar mano 
siela sukrėsta. Ir ką Aš pasakysiu: „Tėve, gelbėk 
mane nuo šios valandos!“? Bet juk tam Aš 
ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo 
vardą! (Jn 12, 27–28).
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Žinoma, mes patys taip pat turime lūkesčių. Dovanų kiekis 
ir kokybė, kurias mes dovanojame, yra tarsi užuomina kitiems, 
ko tikimės iš jų. Galbūt dovanas dovanojame, jausdami nostalgiją 
praeityje Kalėdų laikotarpiu patirtiems išgyvenimams arba siekdami 
sukurti tobulą patirtį, kurios dar nesame patyrę. Gal dovanomis 
keičiamės daugiau laikydamiesi iš kartos į kartą perduodamos 
tradicijos, nei galvodami apie konkrečius žmones. O gal nuošir-
džiai tikime, kad tiek mūsų, tiek kitų žmonių vertė priklauso nuo 
dovanojamų ar gautų dovanų vertės ar jų kiekio. 

Deja, tokia motyvacija gan dažna šių dienų kultūroje ir tai 
iš tiesų sujaukia tikrąjį Kalėdų laukimo džiaugsmą. Manau, 
kad Kalėdų laikotarpiu šalies ekonomiką labiau skatina baimė, 
įsipareigojimai, manipuliacijos ir asmeniniai pomėgiai, nei gera 
valia kitų atžvilgiu. Jei aptinkame savo širdyje kuriuos nors iš 
šių motyvų, turėtume siekti tai pakeisti. Pokyčiai gali įvykti net 
ir šiais metais. Dovanos vėl gali tapti nuostabios. Nes Dievas 
parodė mums tobulesnį kelią.

Mokykimės iš Dievo
Tą tobulesnį kelią atrandame turbūt pačioje žinomiausioje 

Šventojo Rašto eilutėje: Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė... 
(Jn 3, 16). Stabtelėkime ir paanalizuokime atidžiau. Dievas taip 
pamilo, kad atidavė. Dievas atskleidžia čia kai ką labai gilaus. Kas 
sieja meilę ir davimą? Pačioje meilės prigimtyje slypi noras duoti. Ir 
kadangi Dievas yra meilė, tad davimas užkoduotas pačioje Dievo 
prigimtyje: Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė (1 
Jn 4, 8). Išreikšta meilė yra dovanojama meilė. Dovanojama meilė 
yra tikroji dovana. 

O dabar pabaikime tą pačią žinomiausią Šventojo Rašto 
eilutę: ...nes Jis atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, ku-
ris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16).  

JON BLOOM

Ką  ir  kaip  
dovanosime  šįmet?

Kalėdų laikotarpis, kai dovanojame vieni kitiems do-
vanas, gali ir turėtų būti puiki šventė, tačiau dažnai 
šis laikotarpis prieš Kalėdas tampa didžiuliu chao- 
su, o ne stebuklu. Visi norėtume, kad dovanos būtų 
dovanojamos iš meilės, tačiau, būkime atviri, ne-
retai „vandenį drumsčia“ visai kiti motyvai. Pavyz-
džiui, siekiame patenkinti kitų žmonių lūkesčius, 
dažnai dovanojame dovanas, nes bijome nuvilti ar 
įžeisti žmogų, o kartais galime jaustis įsipareigoję 
padovanoti dovanų už tam tikrą sumą. Tokie moty-
vai iškreipia kalėdinių dovanų prasmę.  

 Tą naktį prieš mirtį melsdamasis, Jėzus paminėjo tai, kas įkvėpė 
Jį tarnauti žemėje ir vedė Jį iki mirties ant kryžiaus. Jis tai pamini 
tris kartus: Aš pašlovinau Tave žemėje (Jn 17, 4); Aš apreiškiau Tavo 
vardą žmonėms (Jn 17, 6); Aš paskelbiau jiems Tavo vardą (Jn 17, 
26). Jėzus paskyrė savo gyvenimą, kad pašlovintų Tėvą, ir padėjo 
savo mokiniams Jį pažinti. Jėzus gyveno ir kalbėjo taip, kad Jo 
Tėvas iš tiesų būtų apreikštas ir pažįstamas. 

Jėzui baigus tarnystę žemėje, mokiniai suprato ir savo pa-
šaukimą – padėti pasauliui Jį pažinti. Dievo-žmogaus gyvenimas 
padėjo žmonėms pažinti Dievo šlovę. Dabar Jo žmonių gyvenimas 
padės pasauliui pažinti Dievą.

Nuo pradžios iki pabaigos, be jokių užuolankų ar atsiprašymų, 
Jėzus siekė pašlovinti Tėvą. Tai buvo Jo gyvenimo ir mirties tikslas. 
Netgi romėnų kareivis, kuris matė, kaip Jėzus buvo nukryžiuotas, 
suvokė perduotą žinią: Šimtininkas, matydamas, kas įvyko, ėmė 
garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis“ (Lk 23, 47).

Mūsų pašaukimas 
Jėzus ne tik siekia pašlovinti savo Tėvą, bet kviečia ir savo 

mokinius tai daryti: Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, 
kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje 
(Mt 5, 16). Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad duosite gausių 
vaisių ir būsite mano mokiniai (Jn 15, 8).

Dabar mes, Jo Bažnyčia, Jo vaikai, sukurti pagal Dievo atvaizdą, 
įgyvendiname tą tikslą, kuriam buvome sukurti, puoselėdami Jo 
vertybes pasaulyje. Kristus gyveno visiškai atsidavęs savo tikslui – 
pašlovinti Tėvą, dabar mes turime tai daryti Jėzaus vardu: Ir visa, 
ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus 
vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui (Kol 3, 17).

Jėzus, būdamas žmogus ir tikras neregimojo Dievo atvaizdas 
(Kol 1, 15), parodė, kaip ir kam mes esame sukurti, – apreikšti Dievo 
šlovę ir skelbti Jo vardą, padaryti Jo vardą žinomą kitiems. Tai yra 
svarbiausias žmonijos pašaukimas – šlovinti Dievą ir atspindėti Jo 
šlovę, vis labiau panašėjant į Jo Sūnaus atvaizdą (Rom 8, 29). Kuo 
labiau mes panašėjame į Kristų ir atspindime Jį pasauliui, tuo labiau 
išpildome svarbiausią mūsų pašaukimą, kuriam ir esame sukurti.

Iš www.desiringgod.org  
vertė Jurgita Ratautienė

  numatytą  
tikslą

Atrask  Dievo 
tau

Atkelta iš 9 p.
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Jeigu išreikšta meilė yra dovanojama meilė, tuomet aukščiausioji 
išreikšta meilė – daugiausiai dovanojanti meilė. Jei dovanojama 
meilė yra tikroji dovana, tuomet daugiausiai dovanojanti meilė 
yra pati didžiausia dovana iš visų. 

Tokia šlovinga šios eilutės (Jn 3, 16) esmė: aukščiausioji meilė 
dovanoja pačią didžiausią įmanomą dovaną. Dievas negalėjo pa-
dovanoti didingesnės dovanos nei Jis pats. Ir nėra didesnės meilės, 
nei atiduoti savo gyvybę, didžiausią savo turtą, tiems, kuriuos myli 
(Jn 15, 13). Taigi, kai Dievas atidavė savo amžinąjį Sūnų Jėzų, kad 
Jis taptų nuodėme dėl mūsų, prarastų nuodėmingųjų (2 Kor 5, 21), 
ir sumokėtų mūsų skolą (Kol 2, 14), kad mes turėtume amžinąjį 
gyvenimą Dieve (Jn 3, 16; 1 Pt 3, 18), aukščiausia meilė buvo 
išreikšta dovanojant pačią didžiausią kada nors dovanotą dovaną.

Tai neįtikėtinai šlovinga. Bet Dievas nori, kad jūs išgirstumėte, 
kokia asmeniška yra ši dovana. Kai Dievas pamilo „pasaulį“, Jis 
pamilo ne abstrakciją. Jis myli kiekvieną asmenį. Jis myli tave. Ir 
Jis nori, jog tu žinotum, kad Jis tave myli. Dievas taip pamilo tave, 
kad atidavė savo viengimį Sūnų dėl tavęs tam, kad Jis amžiams 
galėtų tau atiduoti savo Sūnų, Šventąją Dvasią ir save, kartu su 
visomis iš Jo meilės besiliejančiomis dovanomis naujam kūriniui.

Kodėl palaiminčiau yra duoti?
Prisimindami perskaitytas mintis, galime geriau suprasti, ką 

Jėzus turėjo omeny, sakydamas: Labiau palaiminta duoti negu imti 
(Apd 20, 35). Tai nebuvo altruistinis pareiškimas ar „klestėjimo 
principas“, žadantis gausius materialius palaiminimus tiems, kurie 
duoda. Jėzus pravėrė duris ir parodė paslaptingą ir neapsakomai 
didingą dieviško džiaugsmo šaltinį. 

Meilė yra stipriausias jausmas Dievo širdyje ir stipriausias 
jausmas, kokį galime išgyventi mes (1 Kor 13, 13). Iš tiesų mylėti –  
tai patirti tai, kas Dievui teikia daugiausiai džiaugsmo ir kas la-
biausiai džiugina mus. 

Štai ir paslaptis: meilė tiesiogiai negali padėti, tačiau gali 
išsilieti per davimą, nes išreikšta meilė – dovanojanti, duodanti 
meilė; dovanojama meilė yra tikroji dovana. Davimas – tai meilės 
išbaigimas. Negebanti duoti meilė – užgniaužta meilė. Taip, kaip 
džiaugsmas nėra išbaigtas, kol neištrykšta šlovinimu, taip ir meilė 
nėra išbaigta, kol nėra išreikšta suteikiant džiaugsmo mylimajam.

Štai kodėl labiau palaiminta duoti negu imti. Davimas – tai 
meilės išbaigimas. Bet priimantysis  nepatenka į nepatogią situaciją, 
nes jis gali atsakyti tuo pačiu – dovanoti meilę ir būti dar labiau 
palaimintas. Atiduoti meilę ir priimti, atiduoti ir priimti – abipusis 
dovanojimas ir priėmimas atneša dar didesnį džiaugsmą. 

Ką meilė duoda?
Dovana, dovanojama iš meilės, įgyja visai kitokią vertę, nei 

dovana, dovanojama iš baimės, išskaičiavimo, savanaudiškų paskatų 
ar manipuliacijos, net jei dovanojamas toks pats daiktas. Meilė nori 
suteikti dovanos gavėjui džiaugsmą. Meilė džiaugiasi, galėdama 
atsakyti į gavėjo poreikį ar išpildyti gavėjo svajonę. 

Kitų motyvų įkvėptas davėjas dovanodamas dovanas nori 
nuraminti kaltę, padaryti įspūdį, sušvelninti nepatogumo jausmą, 
užmegzti abipusiai naudingus santykius. Bet meilė siekia suteikti 
gavėjui džiaugsmą, nesitikėdama ką nors už tai gauti. Ir meilė 
duoda kur kas daugiau nei apgalvotos ar gražiai įpakuotos dovanos. 
Meilė dovanoja kantrybės dovaną, kai Kalėdų šventė nevyksta taip, 
kaip buvo suplanuota. Meilė dovanoja gerumo ir švelnumo dovaną, 
kai švenčių laikotarpiu subjūra nuotaika, išgirstame netaktiškų 
komentarų ar neišsipildo lūkesčiai. 

Meilė suteikia dovaną nepavydėti tiems, kurie Kalėdų metu 
atrodo laimingesni, nesipuikuoti įrašais ir nekelti tobulų (bet 
klaidinančių) švenčių nuotraukų į socialinius tinklus, neieškoti 
savo naudos, kai reikia visiems drauge nuspręsti, kaip leisime laiką 
švenčių metu, nepasiduoti piktumui, kai aplink zuja itin aktyvūs 
vaikai ar suirzta giminaičiai, nelaikyti širdy kartėlio, jei kas įžeidė 
ar įskaudino (1 Kor 13, 4–5).

Te šių Kalėdų tikslas  
būna meilė  
Dievas taip mus pamilo, kad atidavė savo vienintelį Sūnų. Jis 

parodė mums, kaip reikia duoti. Jis parodė visa pranokstančią savo 
meilę, padovanodamas pačią didingiausią dovaną. Ir Jis padarė tai, 
nes Jį nepaprastai džiugino mintis, kad per Jo auką ant kryžiaus 
šis džiaugsmas pasieks ir mūsų širdis.

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti 
vieni kitus (1 Jn 4, 11). Išreikšta meilė – dovanota meilė. Tikra, 
nuoširdi dovana yra dovanota meilė. Tai puikus principas, kurio 
dovanodami dovanas turėtume laikytis.

Visai nesvarbu, kokių motyvų vedami mes dovanojome dovanas 
anksčiau, ar kokie motyvai sukosi mūsų galvose artėjant šių metų 
šventėms. Dar ne per vėlu nustumti į šalį baimę, išskaičiavimą, sa-
vanaudiškus lūkesčius ir išsikelti sau tikslą – dovanoti iš meilės. Dar 
ne per vėlu į kiekvieną žmogų pažvelgti kaip į neįkainojamą Dievo 
sukurtą sielą ir dovanojant meilę siekti suteikti jam džiaugsmo.

Iš www.desiringgod.org 
vertė Jurgita Ratautienė
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Gintai, gal galėtum papasakoti apie 
save, savo vaikystę, tėvelius ir jų įtaką tavo 
gyvenimui?

Gimiau 1966 m. kovo 3 d. Vievio mies-
telyje, pedagogų šeimoje. Tėtis Juozas (1927–
2018) buvo kilęs  iš Ignalinos raj., o mama 
Birutė, kuriai lapkričio 6 d. suėjo 91 m., –  
iš Salako (Zarasų raj.). Vievyje (tuomet Trakų 
raj.) jie atsidūrė sunkiu pokario metu, val-
dant Stalinui, pabaigę studijas universitete ir 
gavę paskyrimus dirbti mokytojais. Mamos 
tėvai buvo tarpukario visuomenininkai ir 
inteligentijos atstovai. Senelis – Salako seniū-
nas, vietinės bažnyčios vargonininkas (groti 
mokėsi pas J. Naujalį), o močiutė vadovavo 
įvairioms moterų draugijoms. 

Tėtis buvo kilęs iš ūkininkų šeimos. Įdo-
mu, kad jų valdoma žemė ribojosi su Balta-
rusijos valstybine siena. Taigi daug istorinių 
įvykių juos paliesdavo vienus iš pirmųjų. 

Gražią mano tėvų vaikystę sudrumstė 
sovietinė okupacija ir II-asis pasaulinis karas. 
Tėčio šeima vos per plauką išvengė tremties, 
o išblaškyta mamos šeima pokario metais 
buvo priversta slapstytis nuo stalinistinių 
represijų. Mama buvo lietuvių kalbos mo-
kytoja ir visą gyvenimą kūrė eilėraščius, 
kurie, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 
buvo išleisti keliose knygelėse.     

Tėtis dėstė istoriją, tad gūdžiais sovieti-
niais laikais mokė mane ir tos tikros, „drau-
džiamos“, Nepriklausomos Lietuvos istorijos 
ne tik iš vadovėlių, bet ir iš savo gyvenimo 
patirties. Turėjau seserį Dalią – profesionalę 
muzikantę, bet ji, deja, 2012 m. mirė. Aš taip 
pat su malonumu mokiausi muzikos Vievio 
vaikų muzikos mokykloje, dainavau chore.

Kokia buvo tavo tikėjimo kelio pradžia?
1983 m. baigęs Vievio vidurinę moky-

klą, įstojau į Lietuvos žemės ūkio akademiją 
Kaune (dabar VDU Žemės ūkio akademija) 
žemėtvarkos specialybę. Šį pasirinkimą la-
biausiai lėmė tai, kad tuo metu šioje aukštojoje 
mokykloje, taip pat ir Medicinos institute 
besimokančių vaikinų neimdavo į tarybinę 
armiją. Patiko bohemiškas gyvenimas, patiko 

Per Lietuvą nuvilnijus Atgimimo bangai, XX a. devintajame dešimtme-
tyje ne vieno jaunuolio širdy gimė gyvas tikėjimas Dievu, o kiek vėliau 
ėmė kurtis ir naujos evangelinio tikėjimo bažnyčios. Vienas iš tokių 
naujai atsivertusių krikščionių 1988 m. buvo ir Gintautas Gruzdys – 
šiandieninės Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius, jau daugiau 
kaip 30 metų ištikimai sekantis Viešpačiu. Per šiuos metus jo gyveni-
mo kelias kilo ne tik į dvasinius kalnus, bet ir leidosi per praradimo slė-
nius. Tad šiandien su Gintautu Gruzdžiu kalbamės apie jo gyvenimą, 
ištikimą tarnystę Viešpačiui ir skausmingas patirtis. 

keliauti. Grojau keliose studentiškose roko 
grupėse. Šiais studijų metais Viešpats ir su-
rado mane. Sutikau žmonių, kurie patys gerai 
nepažindami evangelijose aprašyto Jėzaus 
pasakojo apie Jį kaip apie iškilią istorinę asme-
nybę. Tikriausiai sudygo ir vaikystėje mamos 
bei abiejų močiučių pasėtos tikėjimo ir jų 
maldų sėklos. 1987 m. vienas mano mokslo 
draugas įtikėjo Kristų. Mes, bendramoksliai, 
matėme, kaip ryškiai pasikeitė jo gyvenimas. 
Jis lankė katalikišką charizminę grupę, kuriai 
vadovavo kunigas Valerijus Rudzinskas. Aš 
taip pat kartais ten nuvykdavau ir 1988 m. 
pradžioje, vieno susirinkimo metu, sąmonin-
gai kreipiausi į Dievą. Viešpats suteikė malonę 
patirti nuodėmes atleidžiančią Jo galią. Aš 
iš tikrųjų išgyvenau tai, ką apaštalas Paulius 
rašė Antrame laiške korintiečiams: Taigi, jei 
kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas 
sena – praėjo, štai visa tapo nauja (2 Kor 5, 17). 

Vėliau su savo draugu ir kitais įtikėju-
siais kurso draugais lankydavome tikinčiųjų 
susirinkimus, kartu melsdavomės, liudyda-
vome kitiems apie prisikėlusį Jėzų Kristų ir 
matėme, kaip Dievas veikia mūsų bei kitų 
žmonių gyvenime.

Kaip atsidūrei Elektrėnuose? Gal ga-
lėtum papasakoti apie tarnystę Elektrėnų 
bažnyčioje? 

1988 m. buvo paskutiniai mano mokslo 
Kaune metai. Baigęs akademiją gavau pasky-
rimą dirbti Vilniuje. Ten prisijungiau prie 
grupelės tikinčiųjų, kurie rinkosi būsimo-
jo pastoriaus Giedriaus Saulyčio namuose. 
Aktyviai dalyvavau ir Lietuvos Sąjūdžio 
veikloje. Maždaug po metų įtikėjo žmonių 
ir mano gimtajame mieste, Vievyje. Mes 
lankėme bažnyčios „Tikėjimo žodis“ susi-
rinkimus Vilniuje, o taip pat rinkdavomės 
Vievyje vykstančioje grupelėje. 1991–1992 m.  
mokiausi Biblijos mokykloje Vilniuje. Tuo 
metu Vievio namų grupelę pradėjo lankyti 
ir tikintieji iš greta esančių Elektrėnų – jie 
troško, kad ir Elektrėnuose vyktų tikinčiųjų 
susirinkimai. Todėl pasitarus buvo nuspręsta, 
kad namų grupelė pradės funkcionuoti ir 
Elektrėnuose. Važiuodavau į Elektrėnus 1–2 

kartus per savaitę iš Vilniaus, kur tuo metu 
gyvenau. Toje tikinčiųjų grupelėje sutikau ir 
savo būsimą žmoną Jolantą (ji pas Viešpatį 
iškeliavo 2013 m.). 1994 m. susituokėme, o 
1997 m. apsisprendėme iš Vilniaus persikelti 
gyventi, dirbti ir tarnauti į Jolantos gimtuosius 
Elektrėnus. Čia aš gyvenu iki šiol. 

2000 m. Vilniuje pabaigęs Tarnystės mo-
kyklą buvau ordinuotas Elektrėnų bažnyčios 
pastoriumi. Mūsų bažnytėlė, kaip ir daugelyje 
kitų Lietuvos miestelių, tai didėjo, tai mažėjo. 
Per kelerius paskutiniuosius metus visas buvęs 
bažnyčios jaunimas suaugęs pakėlė sparnus 
ir išvyko studijuoti ar darbuotis į Lietuvos 
ir užsienio didmiesčius. Beje, 2010 m. įsigi-
jome nuosavas patalpas pačiame Elektrėnų 
centre – tai didelis Dievo palaiminimas. Visi 
drauge tas patalpas remontavome, įrengėme 
ir pritaikėme bažnyčios veikloms: bendriems 
susirinkimams, Biblijos studijų grupelei, jau-
nimo tarnavimams, filmų peržiūroms.  

Tavo pirmoji šeima – žmona Jolanta, 
jūsų vaikai bei uošvienė Regina – buvo 
aktyvi bažnyčios dalis...

Taip, mano žmonos Jolantos mama –  
Regina Rulevičienė (1940–2017) buvo pir-

Ištikimybė 
mažuose 

dalykuose

1992 m. Biblijos mokyklos absolventai 
iš Vievio: Gintautas Gruzdys, Ričardas 
Davidavičius, Osvaldas Nenartavičius, 
Povilas Žilinskas
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moji Elektrėnuose įtikėjusi bei evangeli-
kų-protestantų kelią pasirinkusi moteris. Jos 
karštas tikėjimas ir troškimas padėjo pažinti 
Dievą daugeliui žmonių Elektrėnuose, tarp 
jų ir dukrai Jolantai – mano būsimai žmonai. 
Savo vaikams – Pilypui ir Beatričei – sten-
gėmės diegti krikščioniškas vertybes. 

Taigi buvo laikas, kai trys mūsų kartos –  
močiutė Regina, aš su žmona Jolanta ir 
abu mūsų vaikai – drauge patarnavome 
bažnyčioje ir už jos ribų. Regina ir Jolanta 
vadovavo namų grupelėms, maldos susi-
rinkimams. Vaikai grojo šlovinimo grupėje, 
padėjo organizuoti jaunimo  tarnavimus, 
labdaringus „Vaikų Kalėdų“ renginius. 

Žinia apie Jolantos ligą turbūt buvo 
netikėta. Kaip jūsų šeima išgyveno šį sunkų 
laikotarpį? 

2011 m. pradžioje Jolantai buvo diag- 
nozuotas onkologinis susirgimas. Žinoma, 
pradžioje ištiko šokas. Teko mokytis gyventi, 
prisitaikyti prie naujos realybės: chirurginės 
operacijos, chemoterapijos seansai, įvairūs 
tyrimai ir vizitai pas gydytojus Vilniaus 
Santariškių ligoninėje tapo mūsų gyvenimo 
dalimi. Laukdami procedūrų ar tyrimų at-
sakymų mokėmės kantrybės, džiaugėmės ir 
verkėme paslaptingos amžinybės bei trapaus 
laikinumo akivaizdoje. Medikai, draugai, 
artimieji, įvairių bažnyčių žmonės visą laiką 
buvo šalia ir mums padėjo: teikė kvalifikuotą 
pagalbą, palaikė maldomis, rėmė finansais, 
puoselėjo bendrystę. Jolanta ir toliau patar-
navo bažnyčioje, tvarkėsi namuose, mokėsi –  
apsigynė diplominį darbą ir baigė mokslus 
kolegijoje. Dar du kartus nuvažiavome ilsėtis 
į mūsų pamiltą Nidą. Jolanta amžinybėn 
iškeliavo 2013 m. kovo 7 d.   

Kaip vaikai išgyveno mamos netektį?
Buvome visi drauge. Daug bendravome, 

meldėmės, tikėjome... Kai mirė mama, Pily-
pui buvo 16, o Beatričei – 13 metų. Dukra 
šiuo metu mokosi grafinio dizaino viename 
Anglijos universitete – tai buvo jos svajo-
nė. Pernai, 2019 m., kaip kursinį darbą ji 
išleido iliustruotą knygelę „Mirties patalas“ 
(angl. „The deathbed“), kurioje aprašė savo 
nelengvus ir ne pagal amžių brandžius išgy-
venimus: Žvelgdama atgal, suprantu, jog taip 
stipriai mirties bijojau dėl to, kad galvojau, 
jog blogiausia ateina po jos. Tačiau dabar 
atsigręžusi matau, jog iš tiesų po jos gali ateiti 
ir palengvėjimas... Galbūt tai nebuvo pabaiga, 
kokios mes tikėjomės, bet galiausiai tai atnešė 
naują pradžią. Į mūsų gyvenimą grįžo šviesa. 
Nors netekome neapsakomai didelę įtaką 
mūsų gyvenimui padariusio žmogaus, šiame 
kelyje išmokome būti dėkingi už praeitį ir 
susikūrėme naują gyvenimą, kuriame kažkur 

giliai visada saugome šviesius prisiminimus 
apie mamą. Matydama ramų jos veidą karste, 
kuris virto paskutiniaisiais mirties patalais 
jos kūnui, supratau, kokia graži gali būti 
mirtis. Nė vienas iš mūsų nesame tikri dėl 
pomirtinio gyvenimo, bet tikriausiai pabaiga 
visada atneša naują pradžią. Galime turėti 
viltį, jog ir mirtis atneša naują pradžią (B. 
Gruzdytė „Mirties patalas“).

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo vaikais. 
Tikrai, net ir likus vienam, man nebuvo su 
jais didelio vargo. 

Vis dėlto Jolantos netektis iškėlė daug 
klausimų... Kaip pavyko į juos atsakyti, nepa-
sipiktinti, neužsisklęsti ir toliau sekti Dievu?

Mes, krikščionys, tikime, jog mirtis nėra 
visa ko pabaiga. Jėzus jai [konkrečiai Jolan-
tai] tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. 
Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir 
kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, ne-
mirs per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11, 25–26). 
„Taip, – atsakė ji, – aš tuo tikiu...“ Mirę mūsų 
artimieji – jau Viešpaties Dievo, savo Gel-
bėtojo, akivaizdoje, o mes, esantys čia, – vis 
dar pakeliui. Tad norėtųsi nelikti šalikelėje, 
bet pasiekti tą vietą, kurią jie jau pasiekė, o 
mes dar tik skaitome apie tai ir ja viliamės.      

Psichologinėje literatūroje rašoma, kad 
normalus gedėjimas po netekties trunka iki 
dvejų metų, jeigu užsitęsia ilgiau – prasideda 
patologijos. Einant šiuo keliu nebuvau vienas: 
šalia buvo vaikai, bičiuliai, Elektrėnų bažnyčios 
žmonės, kolegos ir bendražygiai – pastoriai 
ir kiti. Kad ir kaip banaliai skambėtų, tačiau 
laikui bėgant žaizdos tikrai gyja. Ašaros, ku-
rias nubraukiame, smūgiai kuriuos gauname, 
emocinis skausmas, širdgėla dėl prarastų drau-

gų ir mylimųjų – visa tai taps brangintinais 
prisiminimais kaip Jėzaus randai. Randai 
niekuomet visiškai neišnyks, bet jie daugiau 
ir nebeskaudės (Philip Yancey „Jėzus, kokio 
niekada nepažinojau“). Taigi paprastai žaizdos 
užgyja, lieka matomi tik randai, kurie primena 
apie tai, kas įvyko, bet jų nebeskauda... Įdomu, 
kad pašlovintame, atnaujintame prisikėlusio 
Jėzaus kūne taip pat buvo likę nukryžiavimo 
randai. Ar tai priminimas mums? 

Be Šventojo Rašto, maždaug metus 
mane labai guodė ir stiprino dvi knygos: 
viena jų – K. S. Luiso „Ištvertas sielvartas“. 
Tai žymaus krikščionių rašytojo knyga-die-
noraštis, atvirai pasakojantis apie sielvartą, 
patiriamą netekus mylimo žmogaus – žmo-
nos. Susidūrimas su netektimi sukrėtė jį 
iki pat sielos gelmių ir privertė suabejoti 
net pačiu Dievu. Autoriaus išgyvenimai 
labai atitiko mano būseną. Jeigu garsusis 
XX a. apologetas suabejojo tuo, ką pats taip 
įtaigiai skelbė, vadinasi, aš nesu išskirtinis. 
Sunkiausi mūsų klausimai nėra Dievui per 
sunkūs. Na, o antroji knyga – psichologijos 
mokslų daktarės Kristinos Onos Polukor-
dienės „Netekčių psichologija“. Tai knyga, 
nagrinėjanti mirtį, netektis, mokanti, kaip 
ištverti ir įveikti netekties skausmą.  

Vis dėlto atėjo diena, kai nakties tamsa 
ėmė sklaidytis ir nušvito naujas rytas... 
Neseniai, Gintai, tu sukūrei naują šeimą. 
Tai naujas tavo gyvenimo etapas. Gal ga-
lėtum apie jį papasakoti? 

Taip, praėjus trejiems metams po žmo-
nos Jolantos mirties, vedžiau antrą kar-
tą. Dabartinė mano žmona – Jūratė. Su 
ja susipažinome būtent Jolantai sergant.  

2012 m. Kalėdos Elektrėnų bažnyčioje – patarnauja Gruzdžių šeima: Pilypas, Gintautas, 
Beatričė ir Jolanta
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Paskutinius mėnesius Jūratė slaugė mano 
žmoną (ji yra profesionali sveikatos apsaugos 
darbuotoja – slaugytoja). Visai neseniai ji 
pati buvo palaidojusi savo mažametį sūnelį. 
Kalbėjomės apie tai. Aš liudijau jai apie Jėzų, 
pakviečiau, jei norės, ateiti į mūsų bažnyčią 
Elektrėnuose. Praėjus keliems mėnesiams 
po laidotuvių ji paskambino ir išsakė norą 
pradėti lankyti mūsų bažnyčią. Štai taip 
viskas ir prasidėjo. Manyčiau, kad mums 
visai neblogai sekasi sutarti gyvenant kar-
tu. Jos sūnus iš pirmos santuokos turi du 
vaikus, tad, galima sakyti, kad ir aš turiu 
jau du anūkus.

Esi ne tik pastorius, bet daug metų dir-
bai ir pagal Akademijoje įgytą specialybę?

Taip, esu baigęs Lietuvos žemės ūkio 
akademiją, kurioje įgijau inžinieriaus-že-
mėtvarkininko specialybę. Pagal specialybę 
dirbau daugiau nei 20 metų. Profesija man 
patiko, tai gan kūrybingas darbas ne tik prie 
kompiuterio, bet ir gamtoje. Teko susitikti su 
šimtais žmonių, kuriems turėjau galimybę 
ne tik žemę išmatuoti, bet ir paliudyti apie 
savo tikėjimą Evangelija ir Jėzumi Kristu-
mi. Taip jau nutiko, kad pagrindinių žemės 
reformos darbų etapo pabaiga sutapo su 
mano žmonos Jolantos mirtimi. Tuomet 
bažnyčia, skirdama man tarnystės išmoką, 
sudarė sąlygas darbuotis tik bažnyčioje. 
Nežinau, ar dar teks grįžti prie „žemiškų“ 
reikalų, bet, jei Dievas bus man maloningas, 
labiau norėčiau tarnauti Elektrėnų ir mūsų 
LEB bendrijos bažnyčių laukuose.     

Jau antrą kadenciją esi išrinktas Ben-
drijos pastorių tarybos pirmininku. Kaip 
ši tarnystė praturtino tavo gyvenimą? 

Elektrėnų evangelinė bažnyčia nėra labai 
didelė, tad tarnystė neužima viso mano laiko. 
Džiaugiuosi, kad man buvo patikėtos tam 
tikros tarnystės ir LEB bendrijoje. Be pa-
mokslavimo Elektrėnuose ir kitose bendrijos 
bažnyčiose, kartais filmuodavausi rengiamose 
„Kertinio akmens“ laidose, prisijungiau prie 
kalėjimų lankymo tarnystės, 2014–2017 m. 
buvau išrinktas Kauno regiono bažnyčių 
vadovu ir tapau LEBB pastorių tarybos nariu. 
2019 m., Sinodo sprendimu, taryboje pakei-

čiau iš LEBB pastorių tarybos pirmininko 
pareigų kadencijos pabaigoje atsistatydinusį 
pastorių Ramūną Jukną. Na, o šiemet vėl 
buvau perrinktas jau 3 metų kadencijai. 

Manau, gerai, kai Bendrijos tarnystės pa-
dalijamos ir mažesniųjų bažnyčių pastoriams. 
Didesnių miestų bažnyčiose yra daugiau 
žmonių, vyksta ir daugiau įvairių veiklų, 
renginių, kuriuos reikia kuruoti ir prižiū-
rėti. Taigi tikrai esu dėkingas Dievui ir savo 
bendražygiams iš Bendrijos už man patikėtas 
pareigas. Tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose, 
yra labai svarbu, bet įkūrus LEB bendriją 
turime galimybę pasinaudoti ir bendrais visų 
mūsų resursais – tiek žmogiškaisiais, tiek ir 
finansiniais. Taip pat gerai, kad mes, kaip 
bažnyčių vadovai, esame atskaitingi ne tik 
neregimam Dievui, bet ir vienas kitam, t. y. 

regimam savo artimui, – tai padeda išvengti 
kai kurių nereikalingų klaidų, galime pastip- 
rinti vienas kitą, kai esame pasilpę. 

2020 m. dėl pasaulyje prasidėjusios Co-
vid-19 epidemijos ir skelbiamų karantino 
apribojimų visiems nėra paprasti. Bendrijoje 
buvo atšaukti planuoti renginiai – Vienybės 
šventė, regioninės konferencijos, stovyklos, 
išvykos į kitose šalyse vykstančius semina-
rus... Nežinome, kaip viskas klosis ir kitais 
metais. Bendrijoje atsirado ir juridiškai 
užregistruotų bažnyčių, kurių veikla jau 
nebevyksta – nesirenka žmonės, atsistaty-
dina tarnautojai. Bet yra ir gerų žinių – štai 
neseniai prie LEB bendrijos prisijungė naujai 
susikūrusi Riešės evangelinė bažnyčia.       

Kad ir kas vyktų, toliau žvelkime į mūsų 
tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, kuris 
sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas 
nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ 
(Jn 14, 6). Visi mes judame šiuo gyvenimą 
teikiančios tiesos pažinimo keliu. Kelionės 
tikslas – amžinasis gyvenimas Tėvo ir Jo Sū-
naus Dangaus karalystėje. Kelionė dar ne-
baigta. Viešpats Jėzus Kristus yra Tas, kurio 
dėka mes šią kelionę pradėjome ir ją tęsiame. 
Jis – Pradžia ir Pabaiga (Apr 1, 8). Tikėkime, 
kad Jėzus, kuris mus pašaukė, stiprina dabarti-
niame kelyje, taip pat bus ir Tas, kuris pasitiks 
mus prie Amžinybės vartų bei palydės Dievo 
malonės sosto link. Pasitikėdami Jo kryžiumi 
bei krauju, Šventosios Dvasios jėgos padedami, 
tęskime savo gyvenimo ir tikėjimo kelionę.  

Dėkoju už nuoširdų pokalbį. Linkiu 
vieną dieną išgirsti Jėzų sakant: „Gerai, 
šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi bu-
vai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau 
didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Ištikimybė 
mažuose 

dalykuose

Su žmona Jūrate

Gintautas Gruzdys su sūnumi Pilypu ir dukra Beatriče

Atkelta iš 13 p.
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Ką mes žinome apie Jėzaus Kristaus gimimą? Pasakojimą, 
kaip tvarte gimė kūdikis, jo pagarbinti atėjo piemenys, kuriems 
pasirodė angelai, iš toli atvyko išminčiai, įprastai vadinami trimis 
karaliais, ir atnešė brangių dovanų. Anaiptol ne visi susimąsto, 
jog nuo to įvykio skaičiuojame mūsų eros metus ir dabar jau du 
tūkstančiai dvidešimtieji. O apie tai, kas tais laikais vyko Izraelyje, 
tikrai mažai kas pagalvojame.

Nors daugelis šalies gyventojų puoselėjo dieviškų permainų 
lūkesčius, tuomet Izraelio žemėje buvo tamsūs laikai. Erodo 
Didžiojo karaliavimas ėjo į pabaigą. Šis karalius žiauriai elgėsi 
su savo pavaldiniais ir visur matė pavojų prarasti valdžią. Todėl 
negailestingai elgėsi su visais, kuriuos nors truputį įtardavo kėsi-
nantis į jo sostą. Jis buvo Romos imperatoriaus statytinis, o visa 
Izraelio žemė – milžiniškos imperijos provincija. Tai ypač žeidė 
izraelitų savigarbą, nes jie buvo Aukščiausiojo Dievo tauta. Nuo-
jauta žmonėms kuždėjo, kad turėtų įvykti kažkas ypatingo – turi 

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Ką  turėtume  
atsiminti

ateiti senovės pranašų žadėtasis Izraelio karalius, apie kurio atėjimą 
izraelitai skaitė savo Šventuosiuose Raštuose. Tačiau jų lūkesčiai 
prasilenkė su tikrove. 

Tautos mokytojai senosiose pranašystėse įžvelgė, jog Izraelyje 
gims Dievo skirtas viso pasaulio valdovas. Tačiau niekas negalėjo 
net pagalvoti, jog tas ypatingas asmuo gims neturtingoje šeimoje 
kaip eilinis tautos žmogus. Mes linkę viską vertinti pagal išorę, 
nesuprasdami, kad didžiausias turtas yra viduje.

Jėzaus gimimas – svarbiausias įvykis žmonijos istorijoje – be-
viltiškoje tamsoje sušvitusi dieviška viltis. Kristus pats yra didysis 
lobis, ir aplinka, kurioje Jis gimė, negali nei sumažinti, nei padidinti 
Jo vertės. Be Jo nėra nei ateities, nei vilties, nei taikos, nei ramybės, 
tik vis gilėjanti ir nesibaigianti depresija bei kančia.

Anuomet keli nuolankūs, dievoti žmonės, buvę atviri Kūrėjo 
šviesai, pažino Jį ir suprato – gimė tikrasis Gelbėtojas, visų žmonių 
Karalius. Tačiau net tie įžvalgiausieji nesuvokė, kad pats Kūrėjas 
įsikūnijo ir tapo žmogumi. 

Šiandien, liūdėdami, jog karantino sąlygomis negalime tinkamai 
švęsti Kalėdų, turėtume džiaugtis, kad susidariusios aplinkybės 
skatina mus kreipti savo žvilgsnius nuo išorės į vidų, ir aiškiau 
suprasti, jog švenčiame Jėzaus Kristaus, tikrojo žmonijos Valdovo, 
gimimą. Jis paaukojo ant kryžiaus save už mūsų nuodėmes, kad 
tuomet, kai teks stoti prieš Jį paskutiniąją dieną, kiekvienas, kuris 
Juo iš tiesų tikėjo, nepražūtų, bet įeitų į amžinąją Dievo karalystę.
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Emanuelis – Dievas su mumis

Galbūt dažnai, galbūt ne kartą per metus, 
O gal tada, kai sniego pataluos laukai suminga, 
Kažkas taip tyliai atkelia širdies vartus 
Ir pasibeldžia paslaptingai...

Ir lyg žvaigždė Betliejaus, džiaugsmą nešdama, 
Suspindi tau ramybė Kristaus, 
Kad nesijaustumei, širdie, viena, 
Kad naktyje nepasiklystum.

Kad sieloj šilumos užtektų tau visus metus, 
Kad tu gerumo stebuklu pasidalintum, 
Ramybė Kristaus atkelia širdies vartus, 
Vilties žvaigžde tau Žemėje sušvinta.

Emanuelis – Dievas su mumis – tepasibeldžia į tavas duris!

ROMUALDA ADOMAITYTĖ CHABARINA

Emanuelis – Dievas su mumis – mūsų prigimtyje, mūsų varge, mūsų gyvenimo 
darbuose, mūsų bausmėje, mūsų kape ir dabar su mumis, nors greičiausiai 
mes esame su Juo prisikėlime, paėmime, pergalėje ir Jo antrojo atėjimo 
šlovėje. (Čarlzas Sperdženas)

Visa tai įvyko nepaprastai svarbią akimirką – tokią akimirką, kuri nepalyginama 
su jokia kita.

Dievas tapo žmogumi. Dieviškumas atvyko į žemę. Dangus atsivėrė ir savo bran-
giausiąjį įdėjo į žmogiškas įsčias.

Visagalis tą akimirką tapo kūnu ir krauju. Tas, kuris didesnis už visą Visatą, tapo 
mikroskopinio dydžio embrionu. Tas, kuris išlaiko visą pasaulį savo žodžiu, pasiryžo 
būti maitinamas jaunos merginos ir nuo jos priklausomas.

Dievas prisiartino prie mūsų.

MAX LUCADO

Dievas  tapo  
žmogumi

Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet 
apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į 
žmones (Filipiečiams 2, 6–7).
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Jo gimimas istorijoje. Kūdikis bus šven-
tas ir vadinamas Dievo Sūnumi (Lk 1, 35). 
Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį, bet ne iš jo. 
Jis neiškilo iš istorijos – Jis atėjo į istoriją iš 
kitur. Jėzus Kristus nėra geriausias žmogus, 
kuriuo galėtų girtis žmonija, – Jis yra Bū-
tybė, dėl kurios žmonijai nepriklauso joks 
nuopelnas. Jis nėra žmogus, tapęs Dievu. 
Jis yra įsikūnijęs Dievas – Dievas, priėmęs 
žmogaus kūną, pats būdamas iš kitur. Jo 
gyvenimas yra aukščiausiasis ir švenčiau-
siasis įžengimas pro žemiausias duris. Mūsų 
Viešpaties gimimas buvo atėjimas – Dievo 
pasirodymas žmogaus pavidalu.

Jo gimimas manyje. Mano vaikeliai, 
kuriuos aš vėl su skausmu gimdau, kol jumyse 
išryškės Kristaus atvaizdas (Gal 4, 19). Lygiai 
kaip į žmonijos istoriją mūsų Viešpats atėjo 
iš kitur, taip ir į mane Jis turi patekti iš išorės. 
Ar savo žmogiškajam gyvenimui leidau 
tapti Dievo Sūnaus „Betliejumi“? Į Dievo 
karalystės viešpatiją negaliu patekti, jei nesu 
atgimęs iš aukštybės, visiškai į fizinį gimimą 
nepanašiu gimimu. Jums reikia atgimti iš 
aukštybės (Jn 3, 7). Tai nėra paliepimas, 
bet Dievo valdžia pagrįstas faktas. Naujojo 
gimimo įrodymas yra tai, jog Dievui pasi-
duodu šitaip, kad manyje „išryškėja Kristaus 
atvaizdas“. O Jam išryškėjus manyje, per 
mane tuojau pat ima veikti Jo prigimtis.

Dievas, regimas kūnu. Štai kas per 
Jėzaus Kristaus atliktą žmogaus atpirkimą 
tapo visiškai įmanoma tau ir man.

OSWALD CHAMBERS

Štai mergelė nešios įsčiose ir 
pagimdys sūnų, ir jis vadinsis 
Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su 
mumis“ (Mt 1, 23)Jo  gimimas  ir  mūsų  

naujas  gimimas

S. Dali „Portligato Madona“, 1949



Nr. 478,  2020 m.  gruodis18          Evangelija.lt 

Dievo malonė yra asmuo – Jėzus Kristus. Malonė – tai ne 
programa su daugybe paragrafų arba naudojimo instrukcija. Ji 
nėra sutartis: Dievas atlieka tai, o aš atlieku – tai. Ji taip pat nėra 
nuvargęs patapšnojimas per petį arba priėmimas ir pagyrimas, jei 
viskas atliekama teisingai. Ne, ši malonė yra Jėzus! Ir ji Dievui yra 
daug brangesnė, nes JIS už šią malonę mums atidavė savo vienin-
telį, numylėtąjį Sūnų. Malonė mums atitenka tik per Jo mylimąjį 
Sūnų Jėzų; kuomet mes priimame viską, ką JIS dėl mūsų atliko, ir 
visų pirma – Jėzų kaip savo Išganytoją ir Viešpatį. Kol mes norime 

FRANK LAUERMANN

Jėzus  yra  
malonė

Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms 
(Laiškas Titui 2, 11).

patys save išgelbėti ir stengiamės būti geri, Jo malonė yra veltui. Kol 
mes savo visas viltis dedame į mediciną, gerus santykius, socialinę 
valstybę arba šeimą, Dievo malonės – Jėzaus – mums nereikia.

JIS pasirodė, kad išgelbėtų visus žmones, o taip pat – tave 
ir mane. Ir šiam išgelbėjimui nėra sąlygų. Kai Petras skęsdamas 
šaukėsi pagalbos: „Viešpatie, padėk!“, Jėzus tuojau pat ištiesė ranką 
ir ištraukė jį iš vandens. Nebuvo pamokslaujama ar duodama gerų 
patarimų. Ne, Jėzus tuojau stvėrė jį. Kai nusikaltėlis ant kryžiaus 
ištarė Jėzui: „Prisimink mane!“, Jėzus tuojau pat ištarė: „Taip, dar 
šiandien tu būsi su manimi rojuje!“

Kai iš tikrųjų visos mūsų viltys žlunga, Dievo malonė – Kris-
tus – yra šalia. JIS niekuomet nenuvilia, niekuomet nepalieka ir 
niekuomet nepamiršta mūsų! Ši malonė įvykdo tai, ką pažada.

Dėkoju, Jėzau, už šią neužsitarnautą malonę! Man nebereikia 
verstis per galvą, kad tapčiau teisus prieš Dievą. Ne, dėl manęs Tu 
atlikai viską, kas buvo reikalinga. Nuo šiol esu laisvas gyventi dėl 
Tavęs. Dėkoju, kad Tavo malonė šviečia virš mano gyvenimo kaip 
saulė šiltą pavasario dieną. Dėkoju, kad esi šalia ir nušvieti mano 
dienas.

www.jezus.lt
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Madara, papasakokite apie save, kaip 
supratote, kad norėtumėte tapti dailinin-
ke? Koks buvo šis kelias?

Kai buvau keturiolikos, pradėjau lankyti 
dailės studiją vaikams. Mokytojas patarė 

Svajonių  miestas
Koks gi yra tas meno pasaulis? Ar paprasta jį suprasti, vertinti? Kodėl 
meno kūrėjai taip dažnai kelia klausimus, užuot tiesiog vaizdavę tai, 
kas gražu? Pabandykime pažvelgti į meno pasaulį latvių tapytojos 
Madaros Bodniece akimis.
Madara gimė Rygoje 1990 m. 2016 m. baigė Latvijos meno akademijos 
tapybos katedrą, įgydama magistro laipsnį. 2013 m. stažavosi 55-oje 
Venecijos meno bienalėje Italijoje. Dalyvavo parodose Latvijoje, Jung-
tinėje Karalystėje, Estijoje, Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje. Suren-
gė keletą personalinių parodų Latvijoje. Yra gavusi apdovanojimų –  
SEB stipendijos tapybai publikos simpatijos apdovanojimą, Grand 
Prix trumpametražių filmų festivalyje „Starmetis“ Rygoje, GLO‘art re-
zidencijos stipendiją Belgijoje.
Šiais metais lapkričio mėnesį autorė surengė savo tapybos darbų pa- 
rodą ir Lietuvoje, Vilniaus evangelinėje bažnyčioje.

tęsti mokslą aukštojoje mokykloje. Po šių 
studijų atrodė natūralu toliau studijuoti 
Latvijos dailės akademijoje. Labai ilgai ne-
galėjau apsispręsti, kokia meno sritis, meno 
laukas yra manasis. Teko dirbti fotografijos, 

scenografijos srityse. Šiuo metu tapau. Tik- 
riausiai mano kaip menininkės kelionė nie-
kuomet nesibaigs. Nuolat atrandu naujų 
dalykų apie meną ir save. Esu pasiruošusi 
naujiems nuotykiams. 

Gal galite pristatyti savo kūrybą? 
Kokiai srovei ją priskirtumėte?

Savo kūryboje jungiu realybę ir abstrak-
ciją. Mėgstu miesto architektūros motyvus, 
man patinka, kai galima atspėti, kokia tai 
vieta, koks miestas, tačiau realistinį peizažą 
dekonstruoju abstrakčiais elementais, ne-
natūraliomis spalvomis, netgi sugalvotais, 
romantiškais ir sentimentaliais elementais. 
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Daugiausia tapau sau brangias aplankytas 
vietas, kuriose išgyvenau ir patyriau kažką 
ypatingo. Tad mano tapybos darbai yra tarsi 
mano vizualūs dienoraščiai. 

Ar jūsų kūrybą būtų galima pavadinti 
krikščioniška? Kodėl?

Išties nežinau. Esu tikinti, tačiau savo 
kūryboje tiesiogiai apie Kristų nekalbu. La-
biau gilinuosi į žmogaus kasdienybę, į tai, ką 
reiškia svajoti, jausti, viltis ir patirti liūdesį.

Ar yra įmanomas „krikščioniškas 
menas“? Kokie jo keliami tikslai?

Jei teisingai suprantu, krikščioniškas 
menas kalba apie Evangeliją, Biblijos siu-
žetus. Pagrindinis jo tikslas yra būti tuo 
įrankiu, kuris priartina žmones prie Dievo. 

Koks turėtų būti krikščionių santykis 
su menu?

Manau, kad kiekvienam reikia meno, 
muzikos, kultūros bendrąja prasme. Kiek- 
vienam žmogui, taip pat ir krikščionims, tai 
yra neatsiejama gyvenimo dalis. 

Esu girdėjusi sakant, kad krikščioniš-
kas menas „neatitinka aukščiausių stan-
dartų“. Ar sutiktumėte su tokia nuomone?

Manau, jog žiūrint iš šiuolaikinio meno 
pozicijų, krikščioniško meno temos yra per 
siauros. Tačiau tai nėra Biblijos ar Evangelijos 
kaltė, o labiau kūrybiškumo ar vaizduotės, 
kaip interpretuoti šias idėjas meno forma, 
stoka. Žinau, kad yra labai stiprių krikščionių 
menininkų, kurie kuria tik apie Dievą, ir tie 
darbai yra nuostabūs.

Kaip tapote krikščione?
Neišsiplečiant – Dievas pasakė, kad tu-

riu mylėti Jį visa širdimi, siela ir protu. Tačiau 
praėjo metai, kol pavedžiau save Dievui. Nuo 
to laiko mokausi Jį mylėti kiekvieną dieną.

Papasakokite apie dalyvavimą „Part- 
neri“ organizacijos veikloje. Ką veikia ši 
organizacija?

Asociacija „Partneri“ yra labdaros or-
ganizacijos „Bridge Builders International“ 
atstovybė Latvijoje. Ši organizacija ieško 
būdų, kaip padėti Latvijai ir kaip patraukti 
žmones arčiau Dievo. Jie organizuoja dide-
les konferencijas tikėjimo ir vadovavimo 
bažnyčioms temomis, taip pat mažesnius 
renginius našlaičiams, misionieriams ir t. t.

Prieš 10 metų „Bridge Builders Interna-
tional“ vadovas Charles David Kelley pradėjo 
mokytis tapyti. Tai paskatino jį susipažinti 
su Latvijos menininkais, ypač krikščionimis 
menininkais. Drauge su jais jis surengė keletą 
stovyklų ir parodų. Prieš trejus metus Charles 
pakvietė mane dirbti kartu, užimant meno 
tarnystės vadovės pareigas „Partneri“ asocia-
cijoje. Buvau parodos „Slaptasis antrininkas“ 
(„Secret Double“) kuratorė. Ši paroda buvo 
surengta keletoje Latvijos ir Estijos miestų, o 
pernai nuvežta į JAV. Taip pat buvau parodos 
„Drąsa būti“ („Courage to be“) kuratorė. Su-
rengėme keletą renginių menininkams – sto-
vyklas, Biblijos studijų vakarus, susitikimus. 
„Partneri“ stengiasi suburti meno žmones, 
kad jie galėtų susipažinti, jiems kiltų naujos 
idėjos kurti Dievui ir visuomenei. 

Kuo užsiimate šiuo metu, kokie jūsų 
planai?

Šiuo metu planuoju atsitraukti nuo meno 
renginių ir parodų organizavimo. Toliau kursiu 
meną. Manau, jog turėčiau ieškoti naujų meno 
išraiškos formų, naujų idėjų. Pastaraisiais me-
tais daug galvoju apie klimato kaitą, su kuria 
susiduriame. Turime reaguoti į didelę užterš-
tumo problemą, kurią mes, žmonės, sukūrėme 
per pastaruosius 50 metų. Dievas davė mums 
didžiulę dovaną – šią planetą, pilną gyvūnų, 

Atkelta iš 19 p.
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augalų, nuostabią gamtą! Mūsų pareiga tai 
saugoti. Dievas pasakė: „Valdykite pasaulį!“ 
Bet Jis neliepė jo sunaikinti. Taigi tikrai noriu 
suprasti, kaip galiu panaudoti savo dovanas, 
kad padėčiau planetai ir ateinančioms kar-
toms, kurios ją paveldės.

 Ačiū už pokalbį.

Kalbino Geda Žyvatkauskaitė
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Šiandien negebėjimas valdyti savo 
impulsų jau nebėra retenybė ir pašaipų 
objektas. Mes gyvename pykčiu liepsnojan-
čiame pasaulyje. Nesena „New York Times“ 
dokumentika pasakoja apie internetinę „Pa-
sipiktinimo mašiną“, kuri, pateikus truputį 
iškreiptos informacijos ir užkrečiančiai ja 
dalijantis, gali pakurstyti patyčias socialinėse 
medijose bei sužlugdyti žmogaus gyvenimą. 
Jaunuoliai prarado gebėjimą adekvačiai re-
aguoti į kitokį požiūrį. Studentai skundžiasi 
„mikroagresijos“ išpuoliais ir reikalauja, kad 
kiekvienas įžeidinėtojas nedelsiant būtų pa-
šalintas, prašydamiesi „saugios erdvės“, kur 
jų trapus požiūris galėtų ilsėtis nepuolamas 
priešininko argumentų.

Kalbant apie viešąsias diskusijas, mes 
tapome kultūra, kuri visur įžvelgia grės-
mę. Mūsų nuolatinė psichiškai nesveika 
politinės neapykantos būsena neleidžia 
mums suvokti realybės, apibrėžti išmintingo 
veiklos kurso ir daro mus negabius elgtis 
ramiai, apgalvotai ir teisingai. Nevaldomo 
pykčio pasekmių liudininkais tampame ir 
bažnyčioje, ir namuose.

Kiek bažnyčios debatų liko neišspręsta 
vien todėl, kad kambaryje nėra brandžių 
asmenų, kurie vadovaudamiesi blaiviu pro-
tu galėtų aptarti įvairius klausimus? Kiek 
santuokų sugriovė pyktis, nesutarimai ir 
nepasitenkinimas? Kiek daug tėvų sutrau-
mavo savo vaikus vien todėl, kad nesulaikė 
už dantų liežuvio, kuris <...> padega gyve-
nimo eigą, pats pragaro padegtas (Jok 3, 6).

Mes turime problemų su pykčiu.

Priešnuodis pykčiui

SCOTT SWAIN

Puoselėjant  romumą  
pykčio  amžiuje

Mes gyvename pykčio amžiuje: pyktis įsiplieskia viešose diskusijose, 
griauna šeimas, iškreipia net bažnyčios liudijimą pasauliui... Dar visai 
neseniai negebėjimas kontroliuoti savo pykčio buvo gan retas ir iš-
skirtinis reiškinys, iš kurio galėjome tik pasijuokti, ką ir darė kai kurie 
vakarinių pokalbių šou vedėjai, o 2003 metais kino ekranuose pasiro-
dė ir komedija „Pykčio valdymas“, kurioje pagrindinius vaidmenis atli-
ko Adamas Sandleris ir Jackas Nicholsonas.

Kadangi pyktis yra dvasinė diagnozė, 
Šventasis Raštas išrašo dvasinių romumo 
arba minkštumo vaistų. Romumas yra 
dvasinė dorybė, slopinanti ar malšinanti 
troškimą keršyti, kai kenčiame ar matome 
neteisybę. Anot protestantų moralės teo-
logo Nielso Hemmingseno, romumas yra 
„dorybė, kuri neapykantos sujauktus protus 
suvaldo gerumu“.

Toks romumas yra plačiai skatinamas 
Šventajame Rašte. 37 psalmės autorius pa-
taria nesijaudinti dėl piktadarių, nepavydėti 
nedorėliams (1 eil.) ir skelbia, jog romieji 
paveldės žemę (11 eil.). 45 psalmėje šlovina-
mas karalius – gražiausias iš žmonių vaikų, 
ir jis raginamas keltis ginti tiesos, romumo 
ir teisumo (Ps 45, 4). Pranašas Sofonijas 
žada, jog paskutinėmis dienomis Viešpats 
pašalins išdidžius ir pasipūtusius nuo savo 
šventojo kalno ir paliks tavyje nuolankius 
ir nusižeminusius, kurie pasitikės Viešpaties 
vardu (Sof 3, 12). Panašiai ir pranašas Za-
charijas pranašauja apie dieną, kai karalius 
atvyks į Jeruzalę nuolankus ir jojantis ant 
asilo (Zach 9, 9).

Evangelijoje pagal Matą atkartojamas 
37 psalmės palaiminimas, skelbiant, jog ro-
mieji paveldės žemę (Mt 5, 5). Čia Jėzus sako 
apie save, kad Jis yra minkštos ir nuolankios 
širdies (Mt 11, 29). O 21 skyriuje 5 eilutėje 
skaitome, kad Jėzus įžengia į Jeruzalę taip, 
kaip ir pranašavo Zacharijas – nuolankus 
ir jojantis ant asilo. Laiškuose kolosiečiams 
ir efeziečiams Paulius ragina: Apsivilkite 
nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolan-
kumu, romumu ir ištverme (Kol 3, 12; Ef 4, 
2). Panašiai ir Jokūbas kviečia mus rodyti 

pavyzdį, kad mūsų darbai būtų atlikti su 
išmintingu romumu (Jok 3, 13).

Romumas yra labai svarbus tiek Šven-
tojo Rašto pasakojimuose, tiek krikščionio 
gyvenime. Evangelija skelbia, kad dieviška 
išmintis įsikūnijo švelniame ir nuolankiame 
Jėzaus Kristaus asmenyje ir kad per Jėzų 
Kristų ta dieviška išmintis per Kristaus 
Dvasią gyvena ir mumyse. Kristuje Die-
vas kviečia mus būti švelniais ir romiais 
žmonėmis, kurie, palikę bet kokį pyktį ir 
besigiriantys tik Dievu, yra pasiruošę priimti 
geras dovanas, kurias Dievas norėtų mums 
duoti, kad dalintumės jomis su kitais.

Jeigu pykčio nedorybė iš tiesų yra viena 
stipriausių dvasinių negandų mūsų amžiuje, 
tai romumo dorybė yra pats reikalingiau-
sias dvasinis vaistas. Tad apsvarstykime 
šią dvasinę dorybę – romumą, iškeldami 
tris klausimus: Kas yra romumas? Kokia 
romumo kilmė? Kaip romumą ugdyti?

Kas yra romumas?
Tam, kad deramai įvertintume romu-

mą, visų pirma turime suvokti, kas nėra 
romumas.

Romumas nėra charakterio bruožas. 
Tiek aktyvios, tiek ramios asmenybės – 
visi yra pašaukti demonstruoti romumą. 
Romumas nereiškia ir emocijų nebuvi-
mo, tai – suvaldytos emocijos. Romumas 
nėra silpnumas ar jėgas atimanti baimė. 
Priešingai, jis yra stiprybė, leidžianti atlikti 
išskirtinius veiksmus, kurie per ilgą laiką yra 
patys produktyviausi, nes atneša teisumo 
vaisių (Jok 3, 18).

Galiausiai, romumas nėra paprasčiau-
sias „gerumas“. Romus žmogus nėra tas, 
kuris niekada neprieštarauja ar nemeta 
iššūkio, – toks „gerumas“ tėra tikro ir die-
voto romumo plagiatas.

Įpročiai ir dorybės
Romumą geriau įvertinsime, patalpinę 

jį tarp dorybių.
Įpročiai – tai nusistovėjusios nuostatos, 

kurios kreipia mus mąstyti, jausti ir veikti 
tam tikrais būdais. Vienas turi gerus įpro-
čius, o kitas – blogus. Dorybės – intelektine 
ir moraline kompetencija grįsti įpročiai, o 
nedorybės arba ydos – intelekto ir moralės 
nuosmukio suformuoti įpročiai.

Laiško Titui 2 skyriaus 11–12 eilutės 
moko, jog gelbstinti malonė ugdo mumyse 
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dorybę: Nes gelbstinti Dievo malonė pasi-
rodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, 
atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, 
santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume 
šiame amžiuje. Čia tarp dorybių paminėta 
santūrumo, nuosaikumo arba susivaldymo 
dorybė.

Jeigu dievotumas yra dorybė, susijusi su 
mūsų santykiais su Dievu, teisumo dorybė 
susijusi su mūsų ir artimųjų santykiais, 
santūrumo dorybė yra susijusi su mūsų 
požiūriu į save. Santūrumas yra dorybė, 
reguliuojanti mūsų „apetitą“, troškimus, 
vadovaujantis dieviška išmintimi.

Dievas sukūrė mus taip, kad mes alks-
tame, trokštame, norime sekso, garbės, 
teisingumo ir t. t. Šiuos troškimus mums 
įdėjo Dievas, tad iš esmės jie yra geri.

Tačiau nuodėmė mūsų troškimus iš-
kreipė. Nuodėmė apakino mus, ir išmintis 
nebevaldo mūsų troškimų, todėl privalu at-
sižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo 
būdo, žlugdančio apgaulingais geismais (Ef 
4, 22). Troškimai veda mus arba į nestab-
domą nesaikingumą (2 Pt 2; Jok 4, 1), arba 
mes slopiname savo troškimus netikromis 
dorybėmis, paklusdami klaidinančios re-
ligijos diktatui: Neliesk! Neragauk! Neimk! 
(Kol 2, 21).

Malonė toli gražu nenaikina mūsų troš-
kimų, bet moko mus atsisakyti nuodėmingų 
geismų ir, remdamasi dorybėmis, sutramdo 
juos, kad jie veiktų pagal dieviškąją išmintį 
Dievo garbei ir bendram labui.

Romumas ir pyktis
Taigi romumas yra santūrumo arba 

susivaldymo forma. Tai – dorybė, suvaldanti 
pyktį, įsiūtį ir keršto troškimą, kai kenčiame 
ar susiduriame su neteisybe.

Ir kadangi tai yra santūrumo, nuo-
saikumo forma, romumas skiriasi nuo 
savikontrolės. Savikontrolė sutramdo 
mūsų aistras, suvaldo pyktį „pavadėliu ir 
apynasriu“, – tai galima palyginti su do-
bermanu pinčeriu, kuris tik su antsnukiu 
gali būti prie žmonių. O romumas gesina 
mūsų pyktį ir ugdo mus išmintimi. Tai būtų 
galima palyginti su dobermanu pinčeriu, 
kuris vedamas už pavadėlio geba taikiai eiti 
kaimyno šaligatviu. Romumas yra daugiau 
nei susivaldymas, tai – savęs ugdymas. Tai –  
nuosaikumas, pykčio suvaldymas, bet ne 
jo nebuvimas. Tai pats aukso vidurys tarp 
išdidaus pykčio (pykčio pertekliaus) ir 
tingios apatijos (pykčio nebuvimo). Ro-
mumas yra visų išdidaus pykčio formų –  
nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių (2 
Kor 12, 20) – priešybė.

Tačiau romumas yra priešingas ir tingiai 
apatijai bei nejautrumui. Žmogus, kuriam 
„viskas gerai“, kuris niekada neprieštarauja, 
kuris visada sako komplimentus ir nieko 
nekritikuoja, nebūtinai yra romus. Yra daly-
kų, su kuriais negalime sutikti „dėl šventos 
ramybės“. Kai kuriais atvejais negebėjimas 
pykti nėra dorybė, greičiau priešingai.

Charakterio minkštumas nėra priešybė 
visoms pykčio formoms. Minkšto charak-
terio žmogus, patyręs skriaudą, neatsisako 
keršto troškimo. Tai nerealus idealas, bet ne 
biblinis romumas. Romus žmogus patiki 
kerštą Viešpačiui ir su meile viliasi bei mel-
džia skriaudėjo atsivertimo ir susitaikymo 
su juo (Rom 12, 19–21).

Dar daugiau, kai pavojus kyla Dievo 
garbei ar mūsų artimojo gerovei, sulaikyti 
pyktį būtų nuodėmė. Egzistuoja teisus pyktis. 
Prisiminkime, kaip Mozė sudaužė akmens 
plokštes ant Sinajaus kalno (Iš 32, 19) ar kaip 

Jėzus šventykloje išvartė pinigų keitėjų stalus. 
Evangelijos pagal Joną 2 skyriaus 17 eilutėje 
teisingas Jėzaus pyktis apibendrinamas 69 
psalmės žodžiais: Uolumas dėl Tavo namų 
sugrauš mane (Jn 2, 17; Ps 69, 9).

Mažasis nuolankumo brolis, 
Viešpaties baimės sūnus
Romumas yra mažasis nuolankumo 

brolis. Dažnai Šventajame Rašte jie mini-
mi šalia: Aš paliksiu tavyje nuolankius ir 
nusižeminusius, kurie pasitikės Viešpaties 
vardu (Sof 3, 12); Imkite ant savęs mano 
jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus 
ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sie-
loms atgaivą (Mt 11, 29); Todėl, kaip Dievo 
išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite 
nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuo-
lankumu, romumu ir ištverme (Kol 3, 12; 
taip pat 2 Kor 10, 1; Ef 4, 2). Nuolankumas 
yra kuklus ir tinkamas savęs vertinimas, 
o romumas, kylantis iš nuolankumo, yra 
deramas susivaldymas, savęs apribojimas.

Ryšys tarp išdidumo ir nuodėmingo 
pykčio yra akivaizdus, kaip ir ryšys tarp 
nuolankumo ir romumo. Žmonės, per-
nelyg gerai galvojantys apie save, lengvai 
supyksta. Ir atvirkščiai, tie, kurie savęs ne-
pervertina, pyksta rečiau. Romumas kaip ir 
nuolankumas yra Viešpaties baimės sūnūs. 
Romumas (deramas savęs apribojimas) seka 
nuolankumą (teisingą savęs vertinimą), ir 
abu yra įsišakniję Viešpaties baimėje (tei-
singas Dievo vertinimas).

Viešpaties baimė – išminties pradžia 
(Pat 9, 10). Tikras nuolankumas pagar-
biai ir džiaugsmingai pripažįsta, jog tik 
Viešpats yra vienintelis Dievas. Tačiau 
Dievo suverenios viršenybės pripažini-
mas nereikalauja žmogaus nuvertinimo.  
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Nuolankumas pripažįsta, jog tik Viešpats 
yra Dievas, ir kad Viešpats nesidalija savo 
šlove su kitais (Iz 48, 11).

Nuolankumas pripažįsta, jog Dievo 
šlovė neužgožia kūrinijos. Toli gražu. Tikras 
nuolankumas pripažįsta ir džiaugiasi, kai 
Jo kūriniai pašlovinami ir išaukštinami.

Dievas sukūrė mus tik truputį žemesnius 
už dangiškas būtybes ir apvainikavo mus garbe 
ir šlove (Ps 8, 5, angl. vert.). Atpirkdamas 
Dievas maloniai priima nuodėmės sužlug-
dytus savo atvaizdo nešėjus ir per vienybę su 
Jėzumi Kristumi padaro juos gyvojo Dievo 
sūnumis ir dukterimis, bendrapaveldėto-
jais su Kristumi (Gal 3, 27–29; Rom 8, 17). 
Malonę ir garbę teikia Viešpats (Ps 84, 11).

Štai kodėl nuolankumo ir Viešpaties 
baimės draugijoje romumas klesti. Išdidūs, 
susireikšminę žmonės greitai supyksta ir 
lengvai įsižeidžia. Negaudami pagarbos, 
kurios jie nusipelnė (ar, kaip Hamanas, 
mano esą nusipelnę), kai jų nuomonė ne-
priimama, kai jų patarimų nepaisoma, jie 
pyksta, piktinasi ir siekia keršto.

O nuolankieji ne taip greitai supyksta ir 
įsižeidžia. Jie pripažįsta, kad tikrąją jų garbę 
suteikia ir gina Dievas, o patyrę skriaudą jie 
paveda kerštą Dievui ir siekia atleisti bei 
susitaikyti su savo artimu. Jie pasitiki, kad 
Dievas apgins jų bylą, todėl nesigina ir gali 
netrukdomai pasišvęsti Dievo tikslams ir ar-
timo labui. Iš tiesų tik romieji ir nuolankieji 
yra tinkami ginti tiesą ir teisumą (Ps 45, 4).

Pagyrimas romumui
Švelnumo arba romumo dorybė yra 

neįkainojamos vertės.
Romumas įgalina mus teisėtai priimti 

dievišką išmintį. Jokūbas ragina mus, at-
metus visą nešvarą bei piktybės gausą, su 
romumu priimti įdiegtąjį žodį, kuris gali 
išgelbėti jūsų sielas (Jok 1, 21).

Anot Augustino, aiškinant Bibliją ro-
mumas yra antra pagal svarbą dorybė po 
Viešpaties baimės. Romumas įgalina mus 
priimti Šventajame Rašte randamą dieviš-
ką išmintį be pykčio, kai dieviška išmintis 
apšviečia mūsų nuodėmę arba peržengia 
mūsų pačių išminties ribas (Ps 141, 5).

Dar daugiau, romumo dorybė įgalina 
mus dalintis dieviška išmintimi su kitais. 
Paulius moko Timotiejų: Viešpaties tarnas 
neturi kivirčytis, bet būti malonus su visais, 
gabus pamokyti, kantrus, romiai aiškin-
ti prieštaraujantiems, – rasi Dievas duos 
jiems atgailauti, kad pažintų tiesą (2 Tim 
2, 24–25).

Tiek tėvai, tiek ganytojai gerai supranta 
apaštalo mintį: grubumas blokuoja žinią, o 
romumas padeda perduoti ir priimti tiesą. 
Liūdna, tačiau vienas didžiausių suklupimo 
akmenų, mums skelbiant Evangeliją šian-
dien, yra romumo trūkumas, kurį krikš-
čionys viešai demonstruoja bendraudami 
tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų.

Romumo dorybė yra būtina, kad krikš-
čionių bendruomenė klestėtų. Kaip sako 
apaštalas Paulius, norint išlaikyti Dvasios 
vienybę taikos ryšiais (Ef 4, 3) reikia puoštis 
nuolankumu ir romumu vienas kito atžvilgiu, 
su ištverme pakęsti vienas kitą meilėje (Ef 4, 
2). Ir priešingai, kur trūksta nuolankumo ir 
romumo dvasios, ten, anot Jokūbo, viešpataus 
pavydas (Jok 3, 14; 4, 2) ir teisimas (Jok 4, 11).

Pavydas yra išdidumo forma (Jok 3, 16), 
pavydėdami mes tarsi teigiame: „Ir aš to 
nusipelniau!“ Teisimas taip pat yra išdidumo 
forma (Jok 4, 11–12), teisdami mes sakome: 
„Jie to neverti.“ Tiek pavydas, tiek teisimas 
yra pykčio, pavydo, kivirčų ir pasipiktini-
mo ugnies liepsnų kurstytojai, kurie tarsi 
degtukas, numestas sausame miške, grasina 
sudeginti mūsų bendruomenes iki pamatų 

(Jok 3, 16; 4, 1). Šie dalykai visiškai priešingi 
teisumo vaisiams, su ramybe sėjamiems tų, 
kurie neša ramybę (Jok 3, 18)!

Iš kur atsiranda romumas?
Jeigu romumas yra toks svarbus ir vertas 

pagyrimo, turėtume klausti: „Kaip man jo 
gauti? Iš kur jis atsiranda?“

Romumas yra išminties vaisius, kuris 
kartu su išmintimi kyla iš aukštybių (Jok 
3, 17), iš šviesos Tėvo, nekintančio gėrio ir 
tobulos dovanos šaltinio (Jok 1, 17). Tai 
dieviška dovana nevertiems nusidėjėliams. 
Kaip ir visa, ką mes turime Kristuje – mūsų 
tapatybė, mūsų dovanos, mūsų dorybės, – 
romumas yra dovana, priimta, neįgyta, kaip 
sako Timotis Keleris.

Jėzus Kristus yra aukščiausias romumo, 
atėjusio iš dangaus, įsikūnijimas, nes Jis yra 
įsikūnijusi dieviška išmintis (Ps 45, 4; Mt 
11, 29). Tarnaudamas žemėje Jėzus parodė 
visa pranokstantį romumą, kai šmeižiamas 
neatsakė tuo pačiu (1 Pt 2, 23), bet kentė 
mūsų nuodėmingo pykčio pasekmes savo 
kūne <...> ant medžio (1 Pt 2, 24). Bazilijus 
Didysis yra pasakęs, kad „visa, ką Viešpats 
darė, moko nuolankumo“, taip ir visa, ką 
Viešpats darė, moko mus būti romiais.

Nusižeminęs Jėzus pasėjo savo kūną 
į žemę, bet prisikėlęs, pakilęs į dangų ir 
atsisėdęs soste Tėvo dešinėje, Jėzus pjovė 
teisumo derlių dėl mūsų (Jn 12, 24; Jok 3, 
18). Jis pjovė vaisius, kuriuos išliejo mums 
per Šventąją Dvasią (Gal 5, 22–23; Fil 1, 
9–11). Taip ir romumas, ateinantis iš aukš-
tybių, pasireiškia ne tik Jėzuje Kristuje, bet ir 
per Jėzų Kristų, kuris patepa ir apdovanoja 
mus romumo dvasia (1 Kor 4, 21; Gal 6, 1).

Dieviška išmintis, įsikūnijusi Jėzuje 
Kristuje, per patepimą, tekantį nuo galvos 
į visą kūną, kuris yra pilnatvė to, kuris visa 
pripildo ir yra visuose (Ps 133, 2; Ef 1, 23), 
dabar gyvena mumyse. Taip savo mirties 
ir prisikėlimo dorybe, išliedamas savo 
Dvasią, Jis išpildė Dievo pažadą: Aš pa-
liksiu tavyje nuolankius ir nusižeminusius, 
kurie pasitikės Viešpaties vardu (Sof 3, 12). 
Viešpats Jėzus Kristus įtvirtino nuolankius 
ir nusižeminusius žmones, kurie giriasi 
ne savimi, bet Viešpačiu, savo Dievu (1 
Kor 1, 30–31).

Kaip ugdyti romumą?
Romumas yra Triasmenio Dievo do-

vana, leidžianti mums šlovinti Jį ir drauge 
džiaugtis gyvenimu Jame. Visgi, nors ro-
mumas yra dovana – tai, kas „gauta, bet 
neįgyta“, jį vis dėl to galima lavinti, ugdytis.

Puoselėjant  romumą  
pykčio  amžiuje

Kristuje Dievas kviečia 
mus būti švelniais ir 
romiais žmonėmis, kurie, 
palikę bet kokį pyktį ir 
besigiriantys tik Dievu, yra 
pasiruošę priimti geras 
dovanas, kurias Dievas 
norėtų mums duoti, kad 
dalintumės jomis su kitais.

„

“

Atkelta iš 23 p.
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Čia turėtume vengti dviejų klaidų. 
Viena vertus, neturėtume manyti, kad 
romumo galime įgyti savo jėgomis. Dėl 
nuodėmės jo neįmanoma išsiugdyti na-
tūraliomis kūniškomis pastangomis. Ro-
mumas yra Dvasios vaisius, bet ne kūno 
darbas (Gal 5, 22–23). Kita vertus, ne-
turėtume manyti, jog romumo įgysime 
būdami pasyvūs. Posakis „Paleisk, ir leisk 

veikti Dievui“ atspindi populiarų, bet 
klaidingą dvasingumą.

Malonė, gelbstinti mus iš nuodėmės, 
moko mus ugdyti dorybes, pasitelkiant 
malonę, bendradarbiaujant su Dievu (Fil 2, 
12–13). Romumas, kaip ir visos per vienybę 
su Jėzumi Kristumi mums suteiktos malo-
nės, yra dovana, kurią turėtume aktyviai 
priimti ir tinkamai įsisavinti per tikėjimą, 
viltį ir meilę.

Romumas ugdomas bendraujant su 
Jėzumi Kristumi ir tapatinantis su Juo. Vie-
nybės ir bendravimo su Kristumi dinamiką 
puikiai iliustruoja biblinė metafora, kalbanti 
apie apsirengimą Kristumi krikšto metu. 
Tai Dievas aprengė mus Kristumi krikšto 
metu, tai mums dovanoja Dievas (Gal 3, 
27). Be abejo, tai, kad galime apsirengti 
Kristumi krikšto metu, yra pasekmė to, ką 
Dievas padarė, bet yra ir aktyvaus įsisavi-
nimo dalis – mes kviečiami kai ką apsivilkti 
(Rom 6, 1–14; 13, 14; Ef 4, 24): Todėl, kaip 
Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, 
apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, ge-
rumu, nuolankumu, romumu ir ištverme 
(Kol 3, 12). Dar konkrečiau, mes pašaukti 
apsivilkti romumu, ugdydamiesi tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybes.

Apsvarstykime 37 psalmės nurodymus 
apie romumą. Ši psalmė ne tik moko vengti 
grėsmingo pykčio (1 skyr. 7–9 eil.), bet ir 
ragina ugdyti tikėjimą: Pasitikėk Viešpa-
čiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir 
būsi pamaitintas! (3 eil.). Pyktis sukyla, 
kai neteisybė grasina atimti iš mūsų ar kitų 
tikrąsias vertybes. Pasitikėjimas Viešpačiu 
įgalina mus toliau daryti gera net neteisybės 
akivaizdoje, nes esame užtikrinti, jog jei dėl 
kitų neteisybės ir prarasime kai ką gera, 
mes negalime prarasti gero Dievo, ir, kas 
dar svarbiau, Jis negali prarasti mūsų (Jn 
10, 28–29; 1 Pt 4, 19).

Ši psalmė moko mus ugdyti viltį: Pavesk 
Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis 
veiks. Jis padarys tavo teisumą kaip šviesą ir 
tavo teisybę kaip vidudienį! Ilsėkis Viešpatyje 
ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad se-
kasi žmogui, kuris daro pikta (5–7 eil.). Viltis 
Viešpatyje įgalina mus išlaikyti švelnumo 
poziciją neteisybės akivaizdoje, nes mes 
žinome, jog nors neteisybė dabar ir laimi, 
galiausiai Viešpaties teisingumas nugalės: 
Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai 
rūstybei, nes parašyta: „Mano kerštas, Aš 
atmokėsiu“, – sako Viešpats (Rom 12, 19).

Galiausiai 37 psalmė moko mus ugdytis 
meilę: Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko 
geidžia tavo širdis (4 eil.). Žodis „geidžia“ 

nusako nenumalšinamą mylimosios ilgesį 
mylimojo atžvilgiu, o žodis „gėrėjimasis“ 
įvardija patenkintos meilės būseną, kai my-
limoji yra kartu su savo mylimuoju. Gėrėtis 
Viešpačiu – tai atrasti pasitenkinimą Dievu 
kaip mūsų Aukščiausiuoju Gėriu ir Tuo, 
kuris nesulaiko gerų dalykų tiems, kurie 
Juo gėrisi (Ps 84, 11).

Anot psalmininko, ugdydami pasitenki-
nimą Dievu, mes atrasime ir dvasios ramybę, 
ir poilsį, net siautėjant neteisingumo vėjams 
(Ps 37, 7). Tokia dvasios ramybė savo ruožtu 
padeda mums saugoti savo lūpas, kad jos 
skelbtų išmintį ir kalbėtų tai, kas teisinga (30 
eil.), taip pat rankas, kurios dosniai duoda 
(21 eil.), kojas, kurios žengia drąsiai, nesvy-
ruodamos (31 eil.), ir visus bruožus tų, kurie 
dėl Dievo gerumo paveldės žemę (11 eil.).

Romumo šaltinis
Jei pykčio nedorybė yra viena stipriausių 

negandų mūsų amžiuje, tai romumo dorybė 
yra patys reikalingiausi dvasiniai vaistai. 
Nors egzistuoja daugybė naudingų išsamių 
patarimų, kaip galėtume valdyti savo elgesį 
dabartinės kultūros (ypač socialinių medi-
jų) „pasipiktinimo mašinoje“, mūsų liga iš 
esmės nebus išgydyta, vien tik taikant tokius 
patarimus, bandant susivaldyti. Rezultatų 
pasieksime tik ugdydami romumo dorybę.

Be abejo, šio fakto pripažinimas gali 
varyti mus į neviltį, ypač kai suvoksime, 
kaip labai mūsų pačių pyktis prisidėjo prie 
šeimos, bažnyčios ir platesnių socialinių 
ryšių nutrūkimo. Ir, be abejo, būtina raudoti, 
kai mes suvokiame ir norime pasipriešinti 
pražūtingoms mūsų pačių pykčio pasek- 
mėms (Jok 4, 9), bet rauda neturėtų tarti 
paskutinio žodžio.

Nors mums dar dažnai vis trūksta romu-
mo, svarbu prisiminti, jog Jėzus Kristus yra 
neišsenkantis romumo šaltinis, ir Jis švelniai 
kviečia mus semtis iš neišsemiamos Jo pil-
natvės: Ateikite pas mane visi, kurie vargstate 
ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite 
ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, 
nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite 
savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus 
ir mano našta lengva (Mt 11, 28–30).

Ir kalbant apie romumo dorybę Jis yra 
vynmedis, o mes – jo šakelės (Jn 15, 1–5). 
Mūsų dorybės stiprėja, auga ir skleidžiasi 
ne dėl to, kad mes esame stiprūs, bet tai 
ateina iš Jo, kurio artume randame ramybę 
ir pasitikėjimą per amžius (Iz 32, 17).

Iš www.desiringgod.org vertė Lina Tamonytė
Iliustr. Madara Bodniece „Be pavadinimo“ 
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Gyvenimas pernelyg 
trumpas, o amžinybė 
pernelyg ilga, tad verta 
daryti tai, kas atrodo 
didinga, rizikinga ir turi 
potencialą pašlovinti 
Kristų.

„

“

Kasdienis gyvenimas 
amžinybės šviesoje
Covid-19 pandemijos metu JAV am-

žinybėn iškeliavo daugiau nei du šimtai 
tūkstančių žmonių, vadinasi, du šimtai tūks-
tančių šeimų išgyvena artimųjų praradimo 
skausmą... Atminty iškyla Mozės malda: 
Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad 
įgytume išmintingą širdį! (Ps 90, 12).

Pamokyk mus, Dieve, girdint apie tokią 
daugybę mirčių, pamatyti įspėjimą, jog mes 
taip pat neišvengsime mirties. Pamokyk 
mus pajausti, kad mūsų gyvenimas, kad ir 
koks ilgas jis būtų, tėra kaip rytmečio sapnas, 
kaip žaliuojanti žolė, kuri [...] nukertama ir 
sudžiūsta (Ps 90, 5–6). Padėk mums įgyti 
išmintingą širdį, kad, kol mumyse dar esti 
gyvybės alsavimas, pasišvęstume tik tiems 
darbams, kurie vertingi ir amžinybėje.

Koronavirusui atsitraukus, išmintin-
giausi žmonės bus ne tie, kurie išmintingai 
paskirstė savo finansinius portfelius, ne 
tie, kurie pasirūpino kaukių ir tualetinio 
popieriaus atsargomis, ruošdamiesi antrai 
bangai, bet tie, kurie išmoko iš širdies pa-
sakyti: „Gyvenimas yra tik vienas, ir viskas 
praeis; išliks tik tai, kas atlikta dėl Kristaus.“

Įtvirtink mūsų darbus
Esame kūriniai, turintys savo širdyje 

amžinybę (Mok 3, 11). Visgi mums sunku 
išmokti pamoką, kad gyvenimas yra tarsi 
garas. Šią akimirką gyvenimas gali atrodyti 
saugus ir užtikrintas, todėl dažnai elgiamės 
taip, tarsi jis tęstųsi visą amžinybę. Retai į 
savo darbus žvelgiame ryškiai suvokdami 
gyvenimo trapumą. Tačiau negandos pri-
artina mirtį. Paskutiniai mėnesiai išryškino 
ir atkreipė dėmesį į ne itin malonius 90 
Psalmės žodžius: Tu grąžini žmones į dulkes 
ir sakai: „Sugrįžkite, žmonių vaikai!“ [...] Tu 
pašalini žmones kaip rytmečio sapną, kaip 
žaliuojančią žolę. [...] Mūsų dienos praeina 
Tau rūstaujant, mūsų metai – kaip atodūsis“ 
(Ps 90, 3. 5. 9). Kai per vieną mėnesį vien 
tik Amerikoje mirė per 50 000 žmonių, 

SCOTT HUBBARD

Virusui 
nesitraukiant...

K. S. Luiso žodžiai, pasakyti apie Antrąjį 
pasaulinį karą, išlieka aktualūs ir šiandien: 
„Karas nesukuria visiškai naujos situacijos; 
jis tik išryškina nuolatinę žmogaus situa-
ciją, kad daugiau mes jos neignoruotume. 
Žmogus visados gyveno ant pražūties ribos“ 
(„Learning in War Time“).

Mes nuolat gyvename ant pražūties 
ribos ir bet kurią akimirką galime suklupti. 
Koronaviruso siautėjimas yra nuoroda, 
kas vieną dieną nutiks mums ir mūsų arti-
miesiems. Tautos ir ekonomikos, sveikata 
ir tarpusavio santykiai galiausiai pasiduos 
visa naikinančiam laikui. Kandys ir rūdys 
sunaikins turtus, dėl kurių jautėmės saugūs. 
Pats gyvenimas, išsiskleidęs rytą, atėjus 
vakarui nuvys.

Nenuostabu, kad savo pamąstymus apie 
mirtį Mozė užbaigia desperatiška malda: 
Viešpatie, Dieve, būk mums geras, įtvirtink 
mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmin-
gus! (Ps 90, 17). Vienas Dievas gali paimti 
šią mirštančią sėklą, vadinamą gyvenimu, 
ir padaryti taip, kad ji neštų amžiną vaisių.

Darbuokis Viešpatyje
Atėjus laikų pilnatvei, Dievas atsakė 

į Mozės maldą. Vienintelis Esantysis nuo 
amžių ir per amžius (Ps 90, 2) apiplėšė save 
ir nužengė į žemę. Jis paragavo nutrūkusio 
gyvenimo prakeikimo ir grįžo į žemės dul-
kes kaip visi Adomo sūnūs.

Tačiau Jis prisikėlė kaip naujos, laisvos 
nuo prakeikimo, kūrinijos pirmasis vaisius 
(1 Kor 15, 20. 23). Dabar – Jėzuje Kristuje – 

mūsų gyvenimas ir darbai nepranyksta, bet 
yra įtvirtinti: Todėl, mano mylimieji broliai, 
būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs 
Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas 
ne veltui Viešpatyje (1 Kor 15, 58).

Be Viešpaties net patys įspūdingiausi 
mūsų darbai yra niekas – civilizacijos, 
pastatytos ant laiko kranto, kurį tuoj užlies 
potvynis. Karjera, banko sąskaitos, repu-
tacija, palikimas, šeima – visa, jei statomi 
mūsų pačių, o ne Kristaus, vardu, išnyks 
laike. Galbūt išvengsime viruso, gaisro 
ir potvynio, galbūt tai net pranoks mūsų 
mažytį gyvenimą, tačiau ateis diena, kai 
žemė su savo kūriniais sudegs ir kiekvienas 
darbas, atliktas ne Kristuje, „suirs“ (2 Pt 
3, 10–11). 

Tačiau joks darbas Viešpatyje nėra 
veltui. Galbūt mes turime mažai jėgų, su-
vokiame, kad gyvenimas trumpas, gal ne-
galime pasigirti nepriekaištinga reputacija, 
tačiau jeigu pašvenčiame savo dienas, kad 
gyventume visa darydami Viešpaties Jėzaus 
vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui (Kol 3, 
17), tada pats Dievas įtvirtins mūsų darbus.

Eiliniai radikalai
Ką reiškia triūsti, darbuotis Viešpatyje? 

Turėtume kelti šį klausimą nuolatos, ne tik 
ištikus pandemijai. Tačiau iškilus tokiems 
sunkumams kaip dabar, mums kur kas leng-
viau pasirinkti. Mūsų dienos – suskaičiuo-
tos, amžinybė artėja, ir vienintelis svarbus 
darbas yra darbas Viešpatyje. Tad ką mes 
turime daryti?

Jei išmoksime skaičiuoti savo dienas, 
tai daugeliui paprastų žmonių padės ženg-
ti radikalius, ryžtingus žingsnius. Galbūt 
užklupęs koronavirusas parodė, kiek daug 
laiko mes švaistėme nereikšmingiems daly-
kams, ir padėjo mums suvokti, kad turime 
paskubėti atlikti kai kuriuos gerus darbus, 
kuriuos jau seniai svajojome atlikti. Galbūt 
dabar yra laikas pradėti globoti vaiką, rengti 
Biblijos studijas ligoniams ar kaliniams, 

Vienas Dievas gali paimti 
šią mirštančią sėklą, 
vadinamą gyvenimu, ir 
padaryti taip, kad ji neštų 
amžiną vaisių.

„

“
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nutraukti kai kuriuos ryšius čia ir persikelti 
į užjūrį ar rimtai pradėti skelbti Evangeliją.

Negalime laukti, kol gyvenimas „grįš 
į įprastas vėžes“. Prisiminkime, jog tai, ką 
vadiname „normaliu gyvenimu“, yra gyve-
nimas ant pavojingos ribos, kuris, priešingai, 
nei daugelis įsivaizduoja, nelabai skiriasi nuo 
to, kaip gyvename dabar. Kai kurie krikš-
čionys, išminties kupina širdimi, rūpinasi 
savo kaimynais ir nemokamai atveža jiems 
šviežių maisto produktų. Kiti ėmėsi globoti 
smurtą savo namuose patyrusį vaiką. Dar 
kiti, nors jau buvo išėję į pensiją, grįžo į 
intensyvios priežiūros skyrių patarnauti 
sergantiems ir mirštantiems.

Gyvenimas pernelyg trumpas, o amži-
nybė pernelyg ilga, tad verta daryti tai, kas 
atrodo didinga, rizikinga ir turi potencialą 
pašlovinti Kristų.

Radikalūs eiliniai
Taigi gyvenimas pernelyg trumpas, o 

amžinybė pernelyg ilga, kad švaistytume 
eilines kiekvienos dienos akimirkas. Tad jei 
išmoksime skaičiuoti savo dienas, tai ne tik 
padės paprastiems žmonėms žengti radika-

lius žingsnius, bet ir padės mums ryžtingai 
žengti kasdienius mūsų žingsnius. Darbas 
nebūtinai turi būti didelis, kad jį būtų galima 
laikyti „darbu Viešpatyje“. Net ir mažiausias 
veiksmas, atliktas per Kristų ir dėl Kristaus, 
neliks neapdovanotas (Mt 10, 42).

K. S. Luisas tame pačiame kūrinyje rašė: 
„Bethoveno darbas ir namų šeimininkės dar-
bas tampa dvasiniu visiškai tokiomis pačio-
mis sąlygomis – jei jis pašvenčiamas Dievui 
ir atliekamas nuolankiai – kaip Viešpačiui.“ 
Didžiulė dalis mūsų darbų Viešpatyje bus 
reikšmingi kaip namų šeimininkės darbai: 
maži, būtini patarnavimo darbai, atitinkantys 
iš Dievo gautą mūsų pašaukimą, ir vis dėlto –  
kiekvienas tikėjimu pašvęstas Dievui.

Mes gaminsime maistą savo šeimai, rašy-
sime laiškus draugams, palaikysime ryšius su 
tikinčiaisiais, kol bažnyčios uždarytos, prieš 
miegą laiminsime savo vaikus: pamirštas 
paklusnumas pamirštamomis akimirkomis 
pamirštose vietose. Taip, mūsų pamirštas, bet 
ne Dievo. Kiekvienas, [...], jei daro ką gera, 
gaus atlyginimą iš Viešpaties (Ef 6, 8). Net pats 
mažiausias darbas, atliktas Viešpatyje, gali 
palikti atspaudą, kuris išliks ilgiau nei dangūs.

Amžinybė dabartyje
Neprilygstamos malonės Dievas pa-

gerbia mus, įtvirtindamas mūsų darbus. 
Jis paima šias „rieškučias miglos“ (kaip 
sako Deividas Gibsonas) ir sukuria kai ką, 
ko nepažeidžia jokie virusai ar negandos. 
Jeigu tik mes gyvename amžinybės šviesoje. 
Ir tai prasideda nuo gyvenimo šiandien 
amžinybės šviesoje.

Mokytis skaičiuoti savo dienas turime 
pradėti skaičiuoti nuo šiandien. Šiandien – 
nepakartojamas, Dievo duotas 24 valandų 
laikotarpis, kupinas galimybių darbuotis 
Viešpatyje. Mes neįgysime išmintingos šir-
dies, kol amžinybė neįsispraudžia į dabartį, 
mokydama jau šiandien gyventi amžinybės 
šviesoje. Nesvarbu, koks darbas šiandien 
mūsų laukia – neįprastas, reikalaujantis 
drąsos ar visai kasdienis, malonus ar ne-
malonus. Svarbu, ar mes atliekame jį Vieš-
patyje. Jei taip, tuomet pats Dievas įtvirtins 
trapius mūsų mirtingų rankų darbus. Taip, 
Jis įtvirtins mūsų rankų darbus. 

Iš www.desiringgod.org 
Vertė Lina Tamonytė
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Styvai ir Mere, papasakokite, kaip 
susipažinote ir tapote šeima.

Styvas: Mes susipažinome 1987 m. 
Biblijos koledže Viskonsine, JAV. Tuomet 
man buvo 24 m. Baigęs Ohajo valstybinį 
universitetą, kur studijavau ekologiją, miš-
kininkystę, pradėjau tarnauti Dievui. Vėliau 
išgirdau, kad šiaurės Amerikoje, Viskonsine, 
yra nedidelis Biblijos koledžas, į kurį mielai 

Gyvenimo  tikslas – 
gyventi  Dievo  šlovei  

Kai prieš 26-erius metus Styvas ir Merė Davis (Steven ir Merri Davis) su 
trimis vaikais atvyko iš JAV į Lietuvą kaip misionieriai tarnauti naujai 
įkurtoje baptistų „Malonės“ bažnyčioje, Lietuva jau brido iš dvasinės 
tamsos, paliesta prabudimo bangos. Per tuos metus pasikeitė ne tik Lie-
tuva, bet ir Styvo bei Merės šeima – čia gimė dar 8 vaikai (iš viso 11), čia 
tarnauta pamokslaujant bažnyčioje ir ganant tikinčiuosius, čia 20 metų 
surengta „Discovery“ anglų kalbos stovykla jaunimui. Apie tai, kaip Lie-
tuva tapo šios šeimos namais, kalbamės lietuviškai su Styvu ir Mere.

buvau priimtas prieš pat studijas, nes ten 
mokėsi tik 16 studentų (šypsosi). 

Merė: Apie tą Biblijos koledžą man 
papasakojo dėdė, kuris padėjo jį įkurti. Dėdė 
drąsino mane ten mokytis, tad nusprendžiau 
ten vykti ir aš.

Styvas: Aš troškau atsiskirti, tad man 
buvo labai gerai, kad mokėsi tik 16 studentų. 
Norėjau metams pasišvęsti Dievui, Biblijos 

studijoms, todėl ir pasirinkau Amerikos 
pakrašty, šiaurėje, įsikūrusį koledžą. Aš 
meldžiau Dievo, kad nebūtų jokių merginų, 
jokių kliūčių – tik laikas su Dievu. Tačiau 
patį pirmąjį vakarą, prieš vakarienę, pastebė-
jau Merę ir ...visi mano planai iškart griuvo 
(juokiasi). Mes susitikome rugsėjo mėnesį, 
o susituokėme balandžio 23 d. 

Merė: Kadangi mūsų buvo nedaug, visi 
drauge leidome laiką, dirbome.

Styvas: Tiek aš, tiek Merė rytais turėjo-
me paruošti visiems pusryčius. Keldavomės 
6 val. ryto ir drauge gamindavome pusry-
čius. Taip ir susidraugavome.

Merė: Nusprendėme susituokti tų pačių 
mokslo metų gale, kad visi studentai, prieš 
išvažiuodami atostogų, galėtų dalyvauti 
mūsų vestuvėse.

Ar esate pirma karta, įtikėjusi Dievą, 
ar augote krikščioniškose šeimose?

Merė: Mano tėvai buvo tikintys. Jie 
buvo misionieriai. Aš augau Karibų jūros 
Pietų Antilų grupės Bonero saloje, kuri pri-
klauso Nyderlandams. Tėvai dirbo tarptauti-
nės evangelikų krikščioniškos žiniasklaidos 
platintojos (Trans World Radio) radijuje. 
Dievą įtikėjau labai anksti – būdama 5-erių 
suvokiau, kad esu nusidėjėlė ir dėl to nepa-
teksiu pas Dievą.  

Styvas: Mano gyvenimas buvo ki-
toks. Mano šeima nebuvo krikščionys. 
Į bažnyčią nueidavau tik kartais – per 
Velykas ir Kalėdas. Evangeliją išgirdau, 
kai man buvo 10 metų. Turėjau tikinčią 
pusseserę, kuri, grįžusi iš krikščioniškos 
stovyklos, mūsų miestelyje ėmė skelb-
ti Evangeliją. Tuomet įtikėjo dvi mano 
sesės, kurios vieną vakarą pakvietė savo 
drauges į mažą evangelizaciją palapinėje 
mūsų kieme. Nors aš atėjau norėdamas 
jas paerzinti, buvau pakviestas užeiti –  
taip išgirdau Evangeliją. Tąkart įtikėjau, bet 
nelankiau bažnyčios, neturėjau žmogaus, 
kuris vestų mokinystės keliu, tad paaug- 
lystėje pradėjau gerti... Bet Dievas manęs 
ieškojo. Mokydamasis universitete gyvenau 
labai nuodėmingai. Turėjau merginą, kuri 
staiga mane paliko. Tuomet aiškiai supra-
tau, kaip kvailai elgiausi nuodėmiaudamas 
(susigraudina). Vieną vakarą meldžiausi 
Dievui... Tą vakarą mano gyvenimas visiš-
kai pasikeitė – lioviausi gerti ir keiktis. Mes, 
10 vyrų, gyvenome dideliame name, kuris 
buvo netvarkingas, purvinas. Aš pradėjau 
kalbėti jiems apie Dievą. Išgyvenau Dievo 
kvietimą tarnauti. Dar nesupratau, kas 
vyksta manyje, bet labai norėjau liudyti 

Misionieriai iš JAV Styvas ir Merė Davis
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Gerąją Naujieną. Ačiū Dievui, kad Jis mane 
surado ir išgelbėjo. Supratau, kad Dievas 
nori gelbėti sielas. Pradėjau tarnauti, dirbau 
krikščioniškoje stovykloje, ėmiau mąstyti 
apie misijas, bet neturėjau jokių biblinių 
pagrindų, todėl, kaip minėjau, metams 
išvykau studijuoti į Viskonsino Biblijos 
koledžą.

Kaip jūs pasirinkote misionierišką 
kelią? Merei turbūt buvo natūralu, nes 
augo misionierių šeimoje... Kodėl pasi-
rinkote būtent Lietuvą?

Merė: Aš nuo vaikystės norėjau būti 
misioniere, bet galvojau būti „tikra“ misio- 
niere kur nors Afrikoje (juokiasi). Dievas 
šaukė mane tarnauti, tik ne į mano numa-
tytą vietą... Dar prieš susituokiant sakiau 
Styvui, kad noriu būti misioniere, bet jis 
nenorėjo... sakė, kad gyvens tik JAV ir niekur 
kitur. Amerikoje gyvenau tik 4 metus prieš 
mokslus. Bet vis tiek susituokėme (juokiasi). 
Vėliau mes dirbome stovykloje.

Styvas: Dar prieš studijas Viskonsine me-
tus dirbau krikščioniškoje stovykloje, skirtoje 
sutrikusio intelekto ir elgesio berniukams. 
Po studijų ten dirbau dar 2, 5 metų. Bet visa 
tai palikau, nes labai norėjau užsidirbti daug 
pinigų, būti turtingas. Pasiteisindamas saky-
davau sau, kad kai būsiu turtingas, tuomet 
tarnausiu Dievui. Vis dėlto tai buvo patys 
sunkiausi gyvenimo metai mūsų šeimoje –  
nors turėjau du darbus, savo verslą, labai 
daug dirbau, bet vis tiek pinigų trūko... Jei 
nueidavome su šeima į kavinę, ieškodavo-
me mašinoje už kėdžių užkritusių centų – 
trūkdavo centukų, kad galėtume nusipirkti 
kokakolos... Liūdna visa tai prisiminti...

Merė: Dievas ištikimas...
Styvas: Taip, Jis ištikimas ir suteikė man 

antrą galimybę tarnauti. Žinojau, kad nepa-
klūstu Dievui, kad nusigręžiau nuo Jo. Bet 
apie tai su Mere kalbėjomės mažai, viskas 
vyko mano viduje, nežinojau, ką daryti... 

Vieną sekmadienį į mūsų bendruomenę 
JAV atvyko pastorius Deividas Ralstonas, 
kuris kalbėjo apie pradėtą misiją Lietuvoje. Į 
JAV jis grįžo ieškodamas paramos, pagalbos 
ir tarnautojų. Jam pasakojant apie Lietuvą ir 
kaip Dievas veikė jo gyvenime, Dievas labai 
palietė mūsų su Mere širdis. Po susirinkimo 
prie jo priėjo tiek daug žmonių, kad man 
teko laukti gerą pusvalandį. Kai galiausiai 
pavyko su juo pasikalbėti, pasakiau, kad 
norėčiau padėti sumokėti už Biblijas lietuvių 
kalba. Tuomet pasiteiravau, ar jis Lietuvoje 
turi pagalbininkų, bet jam atsakius, kad 
neturi, Dievo paliestas nusprendžiau padėti, 

nors jam dar nieko nesakiau. Po savaitės jis 
atsiuntė man anketą, kurią turėjau užpildyti 
norėdamas pradėti tarnauti. Nustebau, nes 
nebuvau jo to prašęs. Nežinau, bet, matyt, 
jis kažką manyje įžvelgė. Po kiek laiko su 
Mere ieškojome žemėlapyje Lietuvos, apie 
kurią nieko nebuvome girdėję...

Vieną sekmadienį pastorius kalbėjo 
apie gyvenimo tikslą. Susimąsčiau, o po 
pamokslo išėjau į priekį, prašydamas mal-
dos. Už mane besimeldžiančiam diakonui 
pasakiau, kad Dievas mane kviečia į Lietuvą. 
Taip viskas ir prasidėjo... Kai kitą rytą Merė 
mane vežė į darbą statybose, pasakiau jai, 
kad Dievas mane šaukia į misijas, į Lietuvą. 

Merė: Tai išgirdusi aš labai apsidžiau-
giau. Mes abu verkėme... iš džiaugsmo. Tai 
buvo netikėta, bet maloni staigmena. 

Ir jūs išvažiavote...

Styvas: 1993 m. vasarą vienas atvykau 
į Lietuvą padėti pastoriui Deividui įkurti 
bažnyčią, dalyvavau pirmame susirinkime. 
Tuomet Lietuva buvo visai kitokia nei da-
bar. Nors buvo liepos mėnuo, buvo šalta ir 
tamsu, be to, buvo daug dvasinės tamsos. 
Bet Dievas patvirtino kvietimą tarnauti Lie-
tuvoje. Tuomet grįžau į Ameriką ir pradėjau 
ieškoti rėmėjų. Po metų, 1994 m. vasarą, 
atvykome čia su visa šeima. 

Turbūt atvykę patyrėte kultūrinį šoką? 

Styvas: Išties patyrėme kultūrinį šoką, 
sunku buvo ir dėl lietuvių kalbos. Tačiau 
mes buvome jauni, entuziastingi, užsidegę. 
Mums viskas buvo įdomu. 

Merė: Kultūrinis šokas buvo ir grįžus į 
JAV – labai didelis skirtumas. Juk 1994 m. 
Lietuvoje nebuvo tokių prekybos centrų kaip 
Maxima, Rimi. Vilniuje buvo tik vienintelė 
IKI ir pasažas „Pas Juozapą“. Maisto prekes 
kasdien tekdavo pirkti mažoje parduotuvėje: 
atstovėti eilę prie mėsos, tada kitą – prie 
duonos, dar kitą – prie pieno. Reikėdavo 
prašyti prekių pardavėjos, negalėdavai pats 
jų pasiimti, buvo nepaprastai sunku. Be to, 
ir pardavėjos buvo nemalonios, nenorėjo 
kalbėti, piktos. Kai pamatydavo mus, lyg 
sakydavo: „Ir vėl šitie...“ O grįžus į Ameriką 
buvo keista, kad kažkas nori man padėti, 
patarnauti... Be to, pasiilgdavome tėvų. Bet 
Dievo pašaukimas suteikė stiprybės dirbti 
čia, Lietuvoje.

Kai grįždavote į JAV, nesinorėdavo 
pasilikti, juk ten geriau?

Merė: Ne, net mūsų vaikai klausdavo, 
kada mes grįšime namo, į Lietuvą.

Jūs puikiai kalbate lietuviškai. Kaip 
sekėsi mokytis lietuvių kalbos?

Styvas: Mes turėjome mokytoją. Pra-
džioje mokėsi tik Merė, nes man su mo-
kytojais nesisekė – su jais tik kalbėdavome 
apie politiką, Bibliją, Dievą ar kt.

Merė: Vaikystėje aš kalbėjau angliškai, 
mokykloje išmokau olandų, ispanų, pran-
cūzų ir vietinės salos kalbų. Bet lietuvių 
kalba visiškai kitokia, visai nepanaši į mano 
jau mokėtas kalbas. Vis dėlto po 3 mėnesių 
mokymosi įvyko proveržis. Bet tuomet vie-
nas po kito gimė ketvirtas, penktas, šeštas 
vaikas, tad auginau mažylius ir nebegalėjau 
mokytis su mokytoja.

Į Lietuvą atvykote su trimis vaikais, 
čia jūsų šeima dar pagausėjo. Iš viso turite 
11 vaikų! Tai išties didelis iššūkis – ne tik 
būti misionieriumi Lietuvoje, bet ir tapti 
daugiavaike šeima tuo metu, kai Lietu-
voje į daugiavaikes šeimas buvo žiūrima 
kreivai. Kaip jūs įveikėte pragyvenimo, 
išlaikymo iššūkius?

Merė: Mes mąstėme taip: jei Dievas 
nori padovanoti vaikų, tai Jis mumis visais ir 
pasirūpins. Niekada neieškojome prabangių 
dalykų – mums tai nesvarbu, galime važinėti 
ir su sena mašina... 

Teko girdėti daug komentarų apie tai, 
kad turime daug vaikų. Kai atvykome su 
trimis, žmonės vis stebėdavosi, sakydami: 
„Kiek daug vaikų!“ O dabar apie tai pagal-
vojus ima juokas… Vis dėlto retai žmonės 
reaguoja negatyviai, dauguma elgiasi man-
dagiai. Labiausiai nesmagu, kai mane vadina 
„didvyre“ tik dėl to, kad turiu tiek vaikų. Aš 
labai myliu savo vaikus, bet matau, kokia 
esu silpna ir kaip kiekvieną minutę man 
reikia Dievo pagalbos…

Styvas: Čia Merė kalta, ne aš (šypsosi), 
nes man užteko 3 vaikų. Mes neplanavome 
nei didelės, nei nedidelės šeimos – tiesiog 
gyvenome kaip vyras ir žmona. Ir Dievas 
mums dovanojo vaikų. Niekada neieško-
jome papildomos paramos Amerikoje. 
Lėšos nepakito – nors vaikų daugėjo, mes 
gyvenome iš tų pačių pinigų, gan kukliai.

Dabar gyvenate jaukioje sodyboje už 
miesto, bet pradžioje gyvenote Vilniuje?

Merė: Taip, mes nuomojomės 4 kam-
barių butą. Prieš gimstant 7-am vaikui pra-
dėjome ieškoti namo, nes reikėjo daugiau 
erdvės, norėjome turėti savo kiemą. Namą 
rasti buvo sunku – tai netinka, tai per brangu 
ar per didelis, tuomet visai netikėtai, kai 
jau beveik liovėmės ieškoti, Styvas aptiko 

Nukelta į 30 p.



Nr. 478,  2020 m.  gruodis30          Svečiuose – evangelinės bendruomenės

Gyvenimo  tikslas – 
gyventi  Dievo  šlovei  

skelbimą apie parduodamą namą Ažulau-
kėje, Vilniaus rajone. Kai nuvykę pamatėme 
sodybą, iš karto supratome, kad tai – mūsų 
vieta. Nors kaina buvo nedidelė, vis dėlto 
tiek pinigų neturėjome, negalėjome paimti 
paskolos – nei Lietuvoje, nei Amerikoje. 
Tuomet paprašėme mano pusbrolio, gyve-
nančio JAV, kuris yra verslininkas, padėti 
gauti paskolą. Jis sutiko padėti, bet vėliau 
mums paskambino ir pasakė, kad jų šeima 
mums dovanoja pinigus namui nusipirkti. 
Tai buvo tikras Dievo stebuklas!

Ar kaime gyventi lengviau?

Merė: Daug lengviau. Pigiau negu 
bute. Dabar negalėtume išsinuomoti buto 
Vilniuje.

Jūsų bažnyčia organizuoja krikščio-
niškas anglų kalbos stovyklas jaunimui 
„Discovery“. Kaip gimė ši idėja?

Styvas: Man patinka organizuoti stovyk- 
las jaunimui, dar Amerikoje dirbau tokioje 
stovykloje. Tad natūraliai gimė troškimas 
surengti stovyklą Lietuvoje. 1996 m. drauge 
su dviem bažnyčiomis iš Vilniaus ir Šven-
čionėlių surengėme stovyklą „Atradimas“. 
„Discovery“ gimė šiek tiek vėliau – tai buvo 
anglų kalbos stovykla. 

Kai 1998 m. lankėmės Amerikoje, Pen-
silvanijoje, svečiavomės Merės pusbrolio 
bažnyčioje, kur vienas vyras per pamaldas 
pasakė: „Mes ieškome galimybių dirbti 
Lietuvoje.“ Įdomiausia, kad tą dieną toje 
bažnyčioje buvau ir aš. Todėl šaukiau: „Aš 
čia! Aš čia! Aš iš Lietuvos!“ Labai įdomu: jie 
norėjo pradėti misijas Lietuvoje, o aš juk jau 
ten gyvenau. Kalbėdamiesi supratome, kad 
pats geriausias būdas dirbti kartu – surengti 
stovyklą anglų kalba. Jie atvyko pas mus į 
Lietuvą ir 20 metų kartu rengėme stovyklas 
jaunimui. Labai gaila, kad šią vasarą dėl 
prasidėjusios Covid-19 pandemijos stovyk- 
los surengti nepavyko. Visą vasarą dėl to 
liūdėjau... Bet nusprendėme savo sodyboje 
surengti ministovyklą 20-čiai jaunuolių. 

Lietuva – katalikiškas kraštas, ma-
žai evangelinio tikėjimo bažnyčių. Kaip 

jums atrodo, ar Lietuva pasikeitė per tuos 
26-erius jūsų misijų šioje šalyje metus?

Styvas: Pradžioje buvo sunku, ypač 
išgirsti, kad esu sektantas. Nors, tiesą sakant, 
ir šiandien dar tai girdžiu. Aš stebiu, myliu 
Dievo bažnyčią. Nėra tobulų bažnyčių, bet 
vis tiek ją myliu. Tikiu, kad bažnyčia – tai to-
bulas Dievo planas pakeisti pasaulį. Kai mes 
gyvename kaip Dievo šeima, Jis gali stipriai 
darbuotis per savo bendruomenę. Manau, 
dabar yra sunkesnis laikotarpis, yra nemažai 
nusivylusių pastorių. Kai atvykome, visur 
buvo daug energijos, entuziazmo – tikras 
prabudimas! Tikintieji važiavo į misijas, kūrė 

bendruomenes, tarnavo bažnyčioje, mokėsi 
Biblijos koledže. O dabar viskas nurimo. Vis 
dėlto manau, kad bažnyčia yra stipresnė nei 
anksčiau, nors laikas ir kitoks. Trokštu, kad 
Dievas pakeltų naują tikinčiųjų kartą, kurie 
prisiimtų atsakomybę ir vėl eitų pirmyn su 
Dievu. Tai rimtas poreikis – nauja, tarnauti 
pašaukta karta. 

Dažnai sunkumai kyla dėl susikurtų 
lūkesčių, nepatenkintų įsivaizdavimų. Vi-

zija tampa stabu. Daug kas nusivylė, nes 
ieškome ne Dievo, o Jo dovanų ar dar ko. 
Būti pastoriumi, misionieriumi nėra leng- 
va. Daug lengviau dirbti statybose, nes ten 
žinau, ką darau, o pastoriaus darbo rezultatai 
nėra iškart matomi. Kartais pasimetame: ką 
mes čia darome? Tuomet stiprybės suteikia 
Dievo pašaukimas, Jo gerumas. Esu dėkin-
gas Dievui už tai, kad Jis veikia kasdieny-
bėje, tarkim, neseniai buvau „Moki-veži“ 
parduotuvėje, kur prie manęs priėjo padė-
jėjas ir sako: „O, Styvai, reikia pagalbos?“ 
Tas vaikinukas kažkada buvo „Discovery“ 
stovykloje... Šnektelėjome su juo. Aš tikiu, 
kad Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti, o 
bažnyčia yra Dievo planas pakeisti pasaulį 
per bendruomenę. 

Kai atvykau į Lietuvą, neturėjau jokios 
patirties kaip pastorius. Nors nežinojau 
kaip, bet pradėjau tarnauti. Ir dabar kartais 
nežinau, kaip būti pastoriumi. Žinau, kaip 
pamokslauti, bet būti pastoriumi yra dau-
giau nei pamokslauti... Kartais esu nusivylęs, 

nes nežinau, kaip padėti, kaip tarnauti, vesti 
bendruomenę. Žinau, kad turiu padėti, 
mylėti, bendrauti. Man patinka, kai ben-
druomenė gyvena kaip šeima – Dievo šlovei.

Skauda dėl bendruomenės žmonių, 
bet skauda ir dėl savo vaikų... Ar pavyko 
vaikams perduoti tikėjimą?

Merė: Manau, kad mūsų vaikams buvo 
sunku grįžti į Ameriką. Jie čia augo, čia jų 
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namai, bet jie nematė galimybės gyventi 
Lietuvoje. Visi trys vyriausieji galvojo stu-
dijuoti Amerikoje ir grįžti čia, į Lietuvą, bet 
nepavyko. Išvažiavus jiems ten buvo sunku, 
nes priprato gyventi Lietuvoje. Gaila, kad 
nesurado savo vietos, bendruomenės. Dėl 
to skaudu.

Styvas: Viena iš didžiausių misijos kai-
nų – vaikai. Mūsų vaikai išskrenda iš lizdo: 
išvažiuoja iš namų ir sunku, kad su jais 
negalime susitikti savaitgaliais ar paprastą 
dieną, nes jie gyvena svetur. Bet gerai tai, kad 
mūsų vaikai pažįsta Dievą, bendruomenėje 
patyrė Kristaus meilę, mes turime labai gerą 
ryšį. Durys yra atviros, galime bendrauti, 
kalbėti, jie mus labai myli, vertina mus ir 
mūsų darbą. Jie žino, kad reikia bažnyčios, 
reikia skaityti Bibliją, bet ne visada to lai-
kosi... dėl to kartais liūdna. Bet svarbiausia, 
kad esame arti širdimis, galime apie viską 
pasikalbėti, dažnai susiskambiname. Puikiai 
bendraujame. Būti tėvu – tai nuolatinis 
darbas. Supratau, kad mums reikia daugiau 
melstis, drąsinti juos ir mylėti. Visa kita yra 
Dievo rankose.

Kaip atrandate ramybę kasdienybėje, 
ypač šiuo metu, kai siaučia koronavirusas? 
Kaip susidorojate su negatyviomis minti-
mis, baimėmis, kurių Lietuvoje tiek daug?

Styvas: Mano gyvenimui stiprybės 
suteikia tikslas – pažinti Dievą ir mėgautis 
Juo per amžius. Mano gyvenimo tikslas – 
gyventi Dievo šlovei. Taškas! Nesvarbu, kas 
atsitinka, – gyvenimo tikslas nesikeičia. Tai 
suteikia jėgų kasdienybėje. Aš taip mąstau, 
tai mano troškimas – pašlovinti Dievą, kad 
ir ką daryčiau: ar dirbčiau statybose, ar val-
gykloje, ar pamokslaučiau bažnyčioje. Noriu 
gyventi Dievo akivaizdoje. Mes dabar esame 
Jo akivaizdoje. Vadinasi, visas gyvenimas yra 
šventas, nes esame su Dievu. Tas supratimas 
pakeitė mano požiūrį į gyvenimą. 

 Be to, mes visiškai nežiūrime televi-
zoriaus. Turime daug vaikų, daug reikalų 
nuo ryto iki vakaro. Mes tiesiog gyvename. 
Nors ne visada pavyksta, stengiamės, kad 
viskas būtų tvarkinga. Gerai, kad namuose 
yra dar 5 vaikai – visą laiką yra ką veikti. 
Gal tai nuskambės keistai, bet aš apsispren-
džiau skaityti Bibliją kiekvieną dieną. Ir tai 
suteikia stiprybės. Kasdien kartu su Mere, 
kaip pora, meldžiamės bendra malda. Kas-
dienė malda, Biblijos skaitymas sustiprina. 
Bendravimas su Dievu – Jo dovana. Dievas 
mane sukūrė, suteikė man gyvenimo tikslą, 
kurį turiu įgyvendinti, nors ir netobulai. 

Noriu matyti Dievo darbą savyje, šeimoje, 
bažnyčioje, visuomenėje. Tai suteikia jėgų 
daugiau Jam tarnauti. 

Merė: Kalbant apie baimes... Aš tikiu, 
kad Dievas yra suverenus. Jis žino mano pra-
džią ir pabaigą, Jis pažįsta kiekvieną mano 
vaiką. Todėl galiu nurimti ir visiškai Juo 
pasitikėti. Man nereikia jaudintis ar bijoti. 

Teko girdėti, kad Styvas turi sveikatos 
problemų. Kaip jūs į tai reaguojate? Ar 
blogos žinios neišmuša iš vėžių?

Styvas: Labai svarbu, kaip mes mąsto-
me. Aš dažnai mąstau apie Evangeliją, Dievo 
žodį, pamokslauju jį sau. Ir man tai padeda. 
Aš tikiu Evangelija – Dievas yra geras, Jis 
mane myli, man atleido, Jis yra ištikimas. 
Man kasdien reikia Evangelijos – Jo malo-
nės ir tiesos. Kai kyla blogos mintys, sakau: 
„Dieve, atleisk man.“ Mums reikia gyventi 
atgailaujant ir tikint Evangelija. 

Prieš kelerius metus ruošiausi „Dis-
covery“ stovyklai, todėl turėjau profilak-
tiškai pasidaryti kraujo tyrimus. Buvau 
tikras, kad viskas gerai, bet Merė atvyko 
į stovyklą ir pasakė: „Styvai, mums reikia 
pasikalbėti dėl tavo sveikatos. Gydytojai 
rado kažką rimto.“ Kraujo tyrimai parodė, 
kad galbūt turiu prostatos vėžį. Su Mere 
sprendėme, ką daryti toliau. Žinoma, man 
tai buvo smūgis. Pirmos mintys buvo: „Aš 
turiu gyventi, turiu pamatyti dukrytės 

Emos (tuomet jai tebuvo dveji) vaikus! Aš 
noriu gyventi!..“ Bet vėliau nebuvo taip 
sunku. Tikiu, kad Dievas geras, Jis turi 
planą. Mes priėmėme tą žinią, pakeitėme 
mitybą bei gyvenimo būdą. Suvokimas, 
kad Dievas yra su manimi, Jis yra geras ir 
turi išeitį, man kasdien suteikia stiprybės 
ir džiaugsmo.

Neseniai mirė Merės brolis... Buvo 
sunku, bet žinome, kad dabar jis yra su 
Dievu. Tai suteikia jėgų. Mūsų gyvenimo 
tikslas nėra pasiekti savo sėkmę. Tebūnie 
Dievo valia – ne mūsų. Jei Dievas liks cent- 
re, mes būsime stiprūs net tuomet, kai gy-
venimas griūna. O jei centre mes – bus 
sunku. Svarbu, kad Jis būtų centre: Jo valia –  
ne mūsų valia. 

Merė: Žinoma, būna sunkių dienų... 
Nors sunkiau man būna spręsti kasdienybės 
problemas – dirbti su vaikais, mokytis.

Styvas: Vis grįžtame į tą tašką: Dievo 
karalystė – ne mūsų karalystė. Bet kokia 
kančia, kurią Dievas leidžia gyvenime pa-
tirti, nepaneigia Jo gerumo ir Jo numatyto 
tikslo. Todėl visada pasitikėkime Dievu ir 
šlovinkime Jį, kad ir kas mūsų gyvenime 
vyktų. 

Ačiū už nuoširdų pokalbį ir ilgametę 
tarnystę Lietuvoje. 

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

 Jau 20 metų Lietuvos paaugliai ir jaunimas turėjo galimybę dalyvauti krikščioniškoje 
anglų kalbos stovykloje „Discovery“
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Vilniaus evangelinė bažnyčia 
Kauno evangelinė bažnyčia 

Panevėžio evangelinė bažnyčia 
Alytaus evangelinė bažnyčia

Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčia

Kviečiame

švęsti kartu
Kalėdas Gruodžio 25 d. 11 val. pamaldas tiesiogiai 

transliuos šios LEB bažnyčios savo  
„Facebook“ puslapyje:

Gruodžio 19 d. 18 val. vyks Kalėdinis 
giesmių vakaras, kurį transliuos grupė 
„Iš arčiau“ per Youtube platformą

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

18.30 val.
RIEŠĖJE (Vilniaus raj.) – Sporto g.3 sekmadieniais 11 val., 

Biblijos studijos antradieniais 19 val.
PA NE VĖŽY JE – Urbšio g. 1 (4 a.) 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 – J. Biliūno g. 28 (įėjimas iš kiemo pusės) 

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 NYSE – Adutiškio g. 3/4  sekma dieniais 10 val.

VIEVYJE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 674 27243, 
paskutinį mėnesio sekmadienį 11 val.

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

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

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

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

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

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

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

aukštas) sekmadieniais 10 val.

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

antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
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.


