
Kristus ir Jo Kūno nariai
O jūs esate „išrinktoji giminė, 

karališkoji kunigystė, šventoji tauta, 
ypatingi žmonės, kad skelbtumėte do-
rybes“ To, kuris pašaukė jus iš tamsy-
bių į savo nuostabią šviesą (1 Pt  2, 9).

Kiekvienas bažnyčios (vietinės 
bendruomenės ir visuotinės Baž-
nyčios) narys yra tarnautojas. Jis yra 
Kristaus ir bažnyčios tarnas. Senojo 
Testamento metu Dievo tautoje, Iz-
raelyje, buvo levitų giminė, paskirta 
tarnauti šventykloje, ir Aarono šeima, 
kuriai buvo skirta būti tos šventyklos 
kunigais. Izraelitai galėjo tapti Dievo 
šventyklos tarnautojais tik tuomet, jei 
gimdavo šioje giminėje ir šeimoje. Ta-
čiau po Kristaus, kai įsigaliojo Naujoji 
Sandora, visi tikintieji tapo kunigais ir 
išrinktąja gimine, skirta tarnauti Die-
vui. Nes, pasak Šventojo Rašto, Dievas 
negyvena rankų darbo šventyklose, o 
per Kristų Jis gyvena žmonių širdyse 

RAMŪNAS JUKNA

Tarnavimas  ir  kančia

(žr. 2 Kor 6, 16). Dėl šios priežasties 
nebereikia ir net nebeįmanoma, kad 
tikintiesiems tarnautų tarpininkai 
tarp Dievo ir žmogaus. Vienintelis 
toks tarpininkas ir sutaikinimo su 
Dievu garantas yra Jėzus Kristus  
(1 Tim 2, 5). 

Apaštalas Paulius vaizdžiai ly-
gina bažnyčią su kūnu: Kristus yra 
galva, o kiekvienas tikintysis yra to 
kūno narys (Kol 1, 18; 1 Kor 12). Ne 
kunigai, pastoriai, klerkai, tarybos 
ir susirinkimai yra Bažnyčios galva. 
Kristus yra Bažnyčios galva. Pauliaus 
aprašytas Kūno ir Galvos vaizdinys 
išryškina kelias svarbias įžvalgas, 
liečiančias bažnyčios gyvenimo 
praktiką. Svarbiausia tai, kad tikin-
tieji turi būti mokomi asmeniškai 
bendrauti su Kristumi ir puoselėti 
šiuos santykius per maldą, Rašto 
skaitymą, Kristaus mokslo pažinimą.  
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Biblinis  
tikėjimas
Biblinis  
tikėjimas

Šiuolaikiniame pasaulyje kles-
ti įsitikinimų ir pasaulėžiūrų 

įvairovė. Net sakoma – kiek žmonių, 
tiek nuomonių. Tai ypač akivaizdu, 
kai pokalbis pakrypsta tikėjimo, re-
ligijos temomis. Ne vienas jaučiasi 
kompetentingas, nes tikėjimas neretai 
suprantamas kaip individualaus sko-
nio ir pasirinkimo dalykas. Tikiu taip, 
kaip noriu ir suprantu, – kas uždraus 
ir pasakys, kaip reikia tikėti? Tiesa, 
jog yra daug tikėjimų ir netikėjimų, 
įsitikinimų, kultų – „juk visi kažkuo 
tiki“. Svarbu, kad nesipyktų… Nors ir 
stengiamasi rasti bendrą vardiklį, sutai-
kinimo „receptą“, vis dėlto krikščiony-
bė, taikiausia iš visų religijų, negali būti 
pasaulėžiūrų „kokteilis“, antraip mes 
jos nesuprantame arba iškraipome. 
Krikščioniškas tikėjimas yra unikalus 
tuo, jog yra neatsiejamas nuo Dievo 
apsireiškimo Jėzuje Kristuje, istorinių 
faktų ir tiesos bei kitų iš to išplaukian-
čių biblinio tikėjimo ypatybių. 

Pažadas ir pasitikėjimas 
Vieną paprasčiausių ir tiksliau-

sių biblinio tikėjimo apibrėžimų 
yra pateikęs reformatorius Žanas 
Kalvinas. Pasak Kalvino, tikėjimas –  
tai pastovus ir užtikrintas žinojimas, 
kad Dievas mums palankus, pagrįstas 
maloningo pažado Kristuje tiesa. 
Šis žinojimas (tikėjimas), pasak re-
formatoriaus, turi būti apreikštas 
mūsų protui bei užantspauduo-
tas mūsų širdyse Šventąja Dvasia.  
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Biblinis  tikėjimasBiblinis  tikėjimas
Vis dėlto tikėjimas, pasak Kalvino, yra šis 

tas daugiau nei pritarimas tam tikroms tie-
soms. Tikėjimas susijęs ne tik su mąstymo 
pasikeitimu, bet ir vidiniu, iš širdies kylančiu 
asmeniniu pasitikėjimu Dievu. Tikėjimas nėra 
vien „žinojimas“ ar net „Dievo pažinimas“, bet 
dar kažkas konkrečiau – „žinojimas, kad Dievas 
mums palankus“. Tai asmeninis Dievo pažini-
mas, veikiant Šventajai Dvasiai mūsų vidiniame 
žmoguje (širdyje). Tai nėra paprasčiausias pripa-
žinimas, kad Dievas egzistuoja, bet asmeniškas 
Dievo gerumo pažinimas. Palaiminti, kurie 
tiki nematę! (Jn 20, 29). Dievas yra geras ir 
maloningas TAU. Biblinis tikėjimas sykiu yra ir 
pasitikėjimas Dievu, dar konkrečiau – Jo mums 
duotais pažadais. Vien istorinių ir teologinių 
žinių nepakanka, kad pasikeistų mūsų santykis 
su Dievu – mūsų širdims reikia Šventosios 
Dvasios antspaudo. Martynas Liuteris pabrėžė, 
jog tikėjimas (lot. fide) iš esmės yra pasitikėjimas 
(lot. fiducia) – ne tik pripažinimas, jog kažkas 
yra tiesa, bet ir nuoširdus, gal net vaikiškas, 
pasirengimas veikti pagal šį įsitikinimą. Tai 
labai panašu į kvietimą lipti į valtį kartu su 
Jėzumi ir plaukti į kitą ežero pusę (žr. Mk 4, 
35). Jei abejoji ir nepasitiki Tuo, kuris kviečia, 
nerizikuosi, tačiau jei pasitiki, darysi sprendimą, 
veiksi – įlipsi į valtį ir leisiesi į kelionę.   

Tikėjimas Dievo šlovei
Visi nuoširdūs krikščionys norėtų turėti 

stiprų tikėjimą. Galbūt net tokį, kad būtų 

galima įsakinėti kalnams ar medžiams ir būtų 
viskas įmanoma (žr. Mk 9, 23; 11, 22–23). 
Juk pats Jėzus kviečia ir ragina mus tikėti, 
bara dėl netikėjimo. Jėzaus ir mokinių val-
čiai išplaukus į aną pusę[…], pakilo didžiulė 
vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau 
sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant 
pagalvės. Mokiniai pažadino Jį, šaukdami: 
„Mokytojau, Tau nerūpi, kad mes žūvame?!“ 
Pabudęs Jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: „Nu-
tilk, nusiramink!“ Tuojau pat vėjas nutilo, ir 
pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems: „Kodėl 
jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo?“ 
Juos apėmė didelė baimė, ir jie kalbėjo vienas 
kitam: „Kas gi Jis toks? Net vėjas ir ežeras Jo 
klauso!“ (Mk 4, 35–41). Tai beveik „stan-
dartinė“ situacija, kai mokiniams pristinga 
tikėjimo, be to, jie dar gauna pylos. Todėl 
suprantamas jų prašymas Jėzui: Sustiprink 
mūsų tikėjimą (Lk 17, 5). Tačiau Mokytojo 
atsakymas atrodo paslaptingas ir neaiškus: 
Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, 
galėtumėte sakyti šiam šilkmedžiui: ‘Išsirauk 
ir pasisodink jūroje’, – ir jis paklausytų jūsų 
(Lk 17, 6). Kaip tai suprasti? 

Pernelyg dažnai mūsų žvilgsnis nukryps-
ta nuo Dievo prie pasitikėjimo savimi arba 
„dvasiniais dėsniais“. Biblinis tikėjimas yra 
pasitikėjimas Dievu, o ne savimi ar kokiais 
nors ypatingais principais, stengiantis pakreipti 
įvykius savo naudai. Audros įbaugintų moki-
nių nesėkmė buvo susijusi ne su negebėjimu 
„pasigaminti“ daugiau tikėjimo ar nesupratimu 
apie juose glūdinčią „pasąmonės galią“, bet su 
nepasitikėjimu Dievu. Ironiška, kad Jėzaus 
asmenyje Dievas buvo labai arti – vienoje val-
tyje. Mokinių nuostaba ir klausimas „Kas gi 
Jis toks?“ išduoda, jog jie dar nesuvokia Jėzaus 
tapatybės, t. y. kas Jis yra, ką gali ir kad Juo visa 
laikosi (Kol 1, 17; Hbr 1, 3). Juk Jėzų sekusios 

Taigi tikėjimas yra susijęs su tiesos pažini-
mu. Tai nėra vien geras jausmas, žmogaus 
nuomonė, bet tiesa, susijusi su gero mums 
linkinčio (maloningo) Dievo pažadu. Pasak 
Kalvino, mes bendraujame su Dievu, kuris 
duoda mums pažadus, – pažadus, kuriais 
galima pasitikėti. Šie pažadai, Dievo žodis, 
yra tvirtas, nepajudinamas (objektyvus) 
biblinio tikėjimo pamatas. Dangus ir žemė 
praeis, o mano žodžiai nepraeis, – moko Jėzus 
(Mt 24, 34; Mk 13, 31; Lk 21, 33). 

Todėl tikėjimui yra svarbus mūsų ge-
bėjimas, padedant Šventajai Dvasiai, protu 
(racionaliai) suvokti šiuos Dievo pažadus, 
atnaujinti savo mąstymą ir vadovautis šia 
tiesa savo gyvenime. Pavyzdžiui, kam iš 
mūsų nepasitaiko nusidėti? Kuo vadovau-
jamės tokioje situacijoje ir ar prisimename 
maloningą Dievo pažadą Jėzuje Kristuje 
atleisti? Jei galvojame, kaip save pateisinti, 
ar puolame į neviltį, tuomet pasiduodame 
žmogiškiems supratimams ir jausmams, 
tačiau jei tvirtai laikomės Dievo tiesos – iš-
pažįstame Jėzui savo nuodėmes. Jis ištikimas 
ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir 
apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9). 
Apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius žaboti 
savo samprotavimus ir puikybę, sukylančius 
prieš Dievo tiesą (2 Kor 10, 5), bei atnaujinti 
savo mąstymą, kad pažintume Dievo valią 
(Rom 12, 2) ir tai, kas mums Jo dovanota 
(1 Kor 2, 12).
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minios taip pat tikėjo ne savimi, o Kristumi, 
Jo ypatinga asmenybe, teikiančia išgydymą ir 
atsakymus į jų problemas. Jėzus buvo, yra ir 
per amžius bus Tas, kuriuo galima pasitikėti. 
Ar mūsų prašoma kažką jausti savyje, ar turėti 
kažkokį tikėjimą tikėjimu? Ne. Paklauskime dar 
tiksliau: Kuo mūsų prašo pasitikėti? Atsakymas 
vienareikšmis: tikėjimas yra pasitikėjimas Dievo 
pažadais ir Asmeniu, kuris tuos pažadus duoda, 
Jo dorumu ir ištikimybe. Jei Dievas pažadėjo 
atleisti visiems, kas tik išpažins savo nuodėmes, 
Jis kuo ištikimiausiai ir įvykdys savo pažadą. 

Pasak Martyno Liuterio, tikėjimas yra 
stiprus tiek, kiek stiprus tas, kuriuo pasiti-
kime. Todėl tikėjimas gali būti lyginamas 
su mažu garstyčios grūdeliu, nes svarbus ne 
sėklos dydis, bet jos rūšis – biblinis tikėjimas 
pasitiki Gyvuoju Dievu – Tėvu, Sūnumi ir 
Šventąja Dvasia. Todėl tikėjimo veiksmin-
gumas priklauso ne nuo mūsų tikėjimo 
stiprumo, bet nuo patikimumo To, kuriuo 
tikime. Svarbi ne mūsų tikėjimo didybė, bet 
Dievo didybė – Jo šlovei. 

Išmėgintas tikėjimas
Dar viena svarbi biblinio tikėjimo ypa-

tybė yra ta, jog jis turi būti išmėgintas. Pra-
džioje Dievas išmėgina Adomo pasitikėjimą 
(Dievo įsakymu), vėliau – Abraomo (Izaoko 
aukojimas), Izraelio tautos (dykumos ne-
pritekliai), taip pat visų šventųjų, pranašų, 
apaštalų. Ypač svarbu prisiminti, jog ir pats 
Jėzus, antrasis Adomas, buvo išmėgintas 
dykumoje, galiausiai – Alyvų kalne. Jėzaus 
maldoje ypač ryškiai atsiveria biblinio tikė-
jimo prigimtis. Pažvelkime į šį šventą Tėvo 
ir Sūnaus pokalbį. 

Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės 
ir meldėsi, kad jei įmanoma, Jį aplenktų toji 
valanda. Jis sakė: „Aba, Tėve, Tau viskas 
įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę. 
Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu“ (Mk 14, 
35–36). Jėzus nedvejoja Dievo visagalybe –  
Tau viskas įmanoma. Laiško hebrajams au-
torius patvirtina, jog Tėvas galėjo išgelbėti Jį 
nuo mirties, ir (Jėzus) buvo išklausytas dėl 
savo dievobaimingumo (Hbr 5, 7). Tačiau 

Dievas neįvykdė šio paties švenčiausiojo 
žmonijos maldininko prašymo atitolinti 
nuo jo kentėjimų ir mirties taurę, idant Jis 
per savo kentėjimus išmoktų paklusnumo 
ir būtų ištobulintas, tapdamas amžinojo 
išgelbėjimo priežastimi (žr. Hbr 5, 8–9). 

Mylimieji, nesistebėkite, kad degina ugnis, –  
negandų užkluptiems tikintiesiems rašo apaš-
talas Petras, – lyg jums būtų atsitikę, kas keista, 
nes taip darosi jums išbandyti (1 Pt 4, 12). Šie 
išmėginimai skirti tam, kad patvirtintų už 
auksą brangesnio tikėjimo vertę ir jis būtų 
pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, 
kai apsireikš Jėzus Kristus (1 Pt 1, 7). Tai ne 
burtažodis „lydekai paliepus, man panorė-
jus“, o biblinis tikėjimas, „sukirptas“ Dievo 
meilės ir kentėjimų „žirklėmis“, išmėgintas 
išbandymų ugnimi. Esame pašaukti tikėji-
mo kovai: nežiūrint aplinkybių ir negandų, 
pasitikėkime Dievu, kuriam nėra negalimų 
dalykų, pasitikėkime Jo meile. Jis paaukojo 
už mus savo Sūnų! 

Tarnavimas  ir  kančia
Tai santykis su Bažnyčios galva. Taip pat 
svarbu, kad tikintysis jungtųsi su kitais baž-
nyčios (Kristaus kūno) nariais per kasdienę 
krikščionišką praktiką – bažnyčios lankymą, 
sakramentų priėmimą, artimo meilę, gerus 
darbus. Tai santykis su Bažnyčios kūnu, 
kitais jo nariais. 

Svarbu pabrėžti, kad Šventajame Raš-
te vartojant Kūno, kaip Bažnyčios, įvaizdį 
kalbama apie tai, jog negali būti vieno svar-
biausio nario, nes kiekvienas kūno narys yra 
svarbus ir reikšmingas. Jei kūno narys ar jo 
dalis neveikli dėl nervų sistemos problemų, 
sutrikusios kraujotakos, nutrūkusių raiščių 
ar kitos problemos, tuomet turime pripažinti, 
kad kūnas yra paralyžiuotas ir neveiksnus. 
Jei kalbėtume apie tokį žmogaus kūną, 
jis negalėtų atlikti jokių sudėtingų darbų 
ir funkcijų, nes paprasta kasdienė veikla 
jam būtų per sudėtinga. Ir tik tuomet, kai  
kiekvienas kūno narys yra įvertintas, aprū-
pintas ir sujungtas su visu kūnu, įmanoma, 
kad jis taptų veiksmingas ir naudingas.

Lygiai taip pat yra ir bažnyčioje. Nesvar-
bu, koks procentas visuomenės pagal socia-
lines apklausas save priskiria krikščionims, 
tačiau jei didžioji dalis apklaustųjų nepažįsta 
Evangelijos tiesų, nėra pasišventę Kristui bei 

susisaistę su konkrečia tikinčiųjų bendruo-
mene, vadinasi, jie nėra parengti ir pasiruošę 
tarnauti kitiems ir to nedaro kasdieniame 
gyvenime. Jie yra tarytum letargo miego 
ištiktas galiūnas. Toks kūnas gali būti didelis, 
tačiau iš jo mažai naudos, nes jis neveiksnus.

Tad bažnyčioje turėtų būti vertinamas 
kiekvienas tikintysis. Kiekvienas, kuris išpa-
žįsta Kristų, kuris myli Dievą, yra bažnyčios 
dalis ir Kristaus tarnas. Turime vertinti ir 
rūpintis jais, ugdyti ir padėti jiems įsitraukti 
į Viešpaties darbą.

Vienas iš svarbių pasiruošimo tarnys-
tei aspektų yra pasirengimas ir gebėjimas 
ištverti sunkumus ir kančias, kurios ištin-
ka tarnavimo kelyje. Nes kartais tikintieji 
nepagrįstai įsivaizduoja, kad jei jie tarnaus 
Viešpačiui, tuomet jų gyvenime viskas vyks 
„kaip per sviestą“. Įsivaizduojama, kad jiems 
nieko netrūks, jų santykiai šeimoje ir su 
aplinkiniais bus palaiminti, kad juos aplenks 
išbandymai, skausmai, apkalbos ir pažemi-
nimai. Tad, susidūrę su rūsčia realybe, jie 
jaučiasi netikėtai parblokšti.

Šventojo Rašto pamokos atskleidžia, 
kad tiek Senojo Testamento pranašai, tiek 
Viešpats Jėzus Kristus, o vėliau ir apaštalai, 
po Sekminių apgaubti Šventosios Dvasios 
galybe, nuolatos kentėjo. Kančia ne tik ne-

aplenkė Kristaus mokinių, bet tarytum tapo 
nuolatine jų gyvenimo palydove. 

Kristaus mokiniai turi būti pasirengę, 
kad Kristus rastų juos ištikimai atliekančius 
jiems paskirtą tarnystę (1 Kor 4, 2). Toliau 
apžvelgsime, koks yra tikrasis tarnystės 
pamatas ir motyvas, kaip tikintieji turėtų 
elgtis, patirdami kančias, ir ko tuomet jie 
turėtų vengti.

Tikrasis tarnystės motyvas
Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudi-

jimo, nei manęs, Jo kalinio, bet drauge su 
manimi kentėk dėl Evangelijos jėga Dievo, 
kuris išgelbėjo mus bei pašaukė šventu pa-
šaukimu, ne pagal mūsų darbus, bet savo 
paties nutarimu bei malone, kuri buvo 
suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš amži-
nuosius laikus, o dabar apreikšta, pasiro-
džius mūsų Gelbėtojui Jėzui Kristui, kuris 
sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei 
nemirtingumą savo Evangelija; jai aš esu 
paskirtas pamokslininku, apaštalu ir pago-
nių mokytoju (2 Tim 2, 8–11).

Krikščionybė išsiskiria iš visų kitų 
religijų. Jos skelbiamas išteisinimas prieš 
Dievą kyla ne dėl žmogaus pastangų, bet 
iš Dievo malonės. Ne žmogaus pada-
ryti geri darbai, bet tai, ką padarė Kris-
tus ant kryžiaus, išteisina žmogų Dievo 
akivaizdoje, nuplauna jo kaltes, jei tik 
žmogus tiki atperkančiąja Kristaus auka.  

Pastoriaus  žodis          3

Atkelta iš 1 p.

Nukelta į 4 p.



Nr. 6  (439)  2015 m.  rugsėjo  12  d.

Ne žmogiškosios pastangos būti doram ir 
pasiekti dangų atveria išganymo ir dangaus 
duris, bet pats Dangus atveria duris per 
Kristaus auką.

Šis sielos išganymo mokymas svarbus 
ir kalbant apie tarnavimą. Jei tarnautojas 
džiaugiasi vidine ramybe, jog Dievas jį jau 
išgelbėjo, jau priėmė, jau nuplovė jo anks-
tesnio gyvenimo kaltes, tuomet tarnautojas 
gali džiaugtis Dievo sūnaus ar dukros laisve. 
Jis gali tarnauti Dievui, vedinas meilės. Ir 
priešingai, jei tarnautojas siekia savo dar-
bais, tarnystėmis patikti Dievui, pelnyti Jo 
malonę ir dangų, jis tarnauja kaip vergas ar 
samdinys, kuris siekia savo pastangomis už-
sidirbti dangaus dovaną. Tarnaudamas tokiu 
būdu tikintysis pakliūna į psichologinių ir 
teologinių problemų pinkles.

Tarnautojas, kuris savo pastangomis 
siekia patikti Dievui ir pelnyti Jo meilę, 
psichologine prasme niekada nesijaus sau-
gus. Žmogiškų pastangų niekada neužteks 
sielos atpirkimui, kaip apie tai sako Šventasis 
Raštas: Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek 
niekad neturėsi (Ps 49, 8). Toks tarnautojas 
visada sieks daryti daugiau ir daugiau, sąžinė 
jam nuolat priekaištaus, kad jo pastangų 
nepakanka, kad jis nuolat veikia ir daro 
per mažai. Šie priekaištai jį privers jaustis 
siaubingai, kol galiausiai jis išseks. Bet tai 
dar ne viskas. Nes savo pastangomis pasi-
kliaujantis tarnautojas panašiai žiūrės ir į 

kitus tarnautojus bei krikščionis. Jis nuolatos 
lygins save su kitais ir vertins, ar jo pastangos 
didesnės už kitų, ar mažesnės. Viena vertus, 
matydamas didesnį kitų pasiaukojimą, jis su 
pavydu grauš save, kad nepakankamai myli 
Dievą ir, pagal savo supratimą, manys, kad 
Dievas jį nepakankamai myli. Kita vertus, 
jis niekins mažiau tarnaujančių ir veikian-
čių krikščionių pastangas, vers juos nuolat 
jaustis kaltus ir nevertus Dievo meilės. Tai 
sukuria neįtikėtiną psichologinę įtampą, 
kuri atima džiaugsmą, pavergia žmogų, 
sunaikina bet kokį laisvės, malonumo pojūtį. 
Toks žmogus tampa tikru teisuoliškumo bei 
savęs išteisinimo religijos vergu.

Jei žmogus tarnauja norėdamas įtikti 
Dievui ir pelnyti Jo meilę sau, tai galiausiai 
išjudina ir teologinius Evangelijos pamatus. 
Apaštalas Paulius skelbė Kristaus Evangeli-
ją, kuri dovanoja dangaus dovanas už dyką. 
Dovanai kiekvienas žmogus gali sulaukti 
atleidimo ir būti priimtas į Dangaus šeimą. 
Tačiau žmogui, kuris pasitiki savo jėgomis 
ir savo darbais, sunku patikėti tokia pa-
prasta Evangelija. Nepasikliaudamas vien 
tik tikėjimu, prideda dar ir darbus: turi 
tikėti ir darbuotis, kad būtum išgelbėtas. 
Tokio žmogaus gelbėtoju tampa ne tik Jėzus 
Kristus, bet iš dalies ir pats žmogus. Nors 
darbai yra svarbūs, ir Evangelija kviečia 
darbuotis bei aukotis, tačiau darbai nie-
kada negali tapti mūsų santykių su Dievu 

pagrindu. Mūsų santykiai su Dievu grin-
džiami tikėjimu į Jėzų Kristų. Jis – mūsų 
teisumas ir išganymas, o darbai yra meilės 
atsakas į Jo meilę.

Tad teisinga evangelinė tarnystė yra sta-
toma ant džiaugsmo, meilės Dievui ir laisvės 
pamato. Bet kokie norai įtikti Dievui bei 
pelnyti Jo pripažinimą tarnaujant pasotina 
mūsų savimeilę, tačiau yra neteisingi ir neša 
netikusius vaisius. Jie turi būti pakeisti. Tam 
padeda Dievo meilės per Kristų apmąstymas 
ir didesnis  suvokimas, džiaugsmo ir ramybės 
atradimas Kristuje, bendraujant su Dievu per 
maldą, Rašto skaitymą ir bažnytinį gyvenimą. 
Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų. Jo 
mirtis už mus yra aukščiausias Dievo mei-
lės įrodymas. Dievas nebegali mūsų mylėti 
daugiau, nei tai įrodė paaukodamas savo 
Sūnų Jėzų Kristų.

Bus daugiau

Tarnavimas  ir  kančia
4          Pastoriaus  žodis

Kviečiame PRENUMERUOTIS 
paskutiniam 2015 metų ketvirčiui:

1 mėn. - 1,45 Eur
3 mėn. - 4,35 Eur

Laikraštis                                         nauju formatu – 

daugiau puslapių, daugiau naujų rubrikų!

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse (Kol 3,16).

Atkelta iš 3 p.
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Šventosios Dvasios vedimas 
Biblijos istorijose
Jeigu panagrinėtume Šventojo Rašto 

istorijas, pamatytume, jog visais laikais Dievo 
Dvasia vedė ir iki šios dienos veda paklus-
niuosius amžinybės keliu. Mūsų protėvis 
Adomas iki savo nepaklusnumo dienos gir-
dėjo Viešpaties balsą. Henochas vaikščiojo su 
Dievu (Pr 5, 24) ir klausė Dievo balso nuro-
dymų. Nojus paklusdamas Viešpačiui statė 
didžiulę arką. Abraomas, Jokūbas, Juozapas, 
Gedeonas, karalius Dovydas, Izraelio pranašai 
girdėjo Dievo balsą ir pakluso Jam. Jėzus 
Kristus tobulai įvykdė Tėvo valią ant kryžiaus 
paaukodamas save. Sekminių dieną ugnies 
liežuvių pavidalu Šventoji Dvasia buvo išlieta 
šimtui dvidešimčiai Jėzaus mokinių. 

Apaštalų darbuose randame aprašytus 
skirtingus Šventosios Dvasios pasireiškimus. 
Labai įdomu skaityti pasakojimą apie evange-
listo Pilypo tarnystę. Dvasia pasakė Pilypui: 
„Prieik ir laikykis greta vežimo“ (Apd 8, 29). 
Perskaitę šią istoriją sužinome, jog po to, kai 
evangelistas paaiškino Izaijo pranašystę aukš-
tam Etiopijos karalienės iždo valdytojui, šis 
įtikėjo ir pasikrikštijo. Kitame Apaštalų darbų 
skyriuje rašoma, jog Šventoji Dvasia neleido 
Pauliui ir Silui Evangelijos skelbti Azijoje 
bei Bitinijoje, bet po kurio laiko juodu buvo 
Dievo Dvasios paraginti vykti į Makedoniją 
ir ten dalintis Gerąja žinia (Apd 16, 6–10). 

Šventoji Dvasia veda 
tikinčiuosius per  
Šventąjį Raštą
Prieš ieškodami Dievo Dvasios vedimo, 

turėtume suvokti, jog yra „bendra“ Dievo 
valia, skirta visiems žmonėms. Ir  lygiai taip 
pat egzistuoja konkreti Dievo valia, skirta 
kiekvienam iš mūsų. Bendrąją Viešpaties 
valią matome aiškiai atskleistą Šventajame 
Rašte. „Panašumas į Kristų – Dievo valia 

mums visiems, ji vienoda visiems moki-
niams“, – rašo anglikonų pastorius Johnas 
Stottas. Dangiškasis Tėvas suteikė žmogui 
laisvą valią, todėl daugelį dalykų Viešpats 
Dievas leidžia mums nuspręsti patiems. 
Yra krikščionių, kurie perdėtai susirūpinę, 
kad Viešpaties Dvasia vestų juos ir Dievo 
valia tobulai išsipildytų jų gyvenime. Tačiau 
krikščionis neturėtų ieškoti, kaip kasdien 
būti vedamam „Šventosios Dvasios, bet vėl 
ir vėl studijuoti Bibliją, kurios dėka galima 
patikrinti visus dalykus“, – rašo garsus pa-
mokslininkas A. C. Reimax Shultze. Tas, 
kuris nuolat skaito Dievo žodį ir dar mo-
kosi Biblijos eilutes mintinai, tikrai žinos, 
kokius sprendimus reiktų priimti svarbiais 
gyvenimo momentais. Nuolankiam krikščio-
niui, jei jis bus gundomas nusidėti, Šventoji 
Dvasia būtinai primins anksčiau skaitytas 
Biblijos eilutes ir per jas Dievo vaikas bus 
sustiprintas. Kaip gali jaunuolis savo kelią 
išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių (Ps 
119, 9), – taip psalmėse atsakoma į klausimą 
apie Viešpaties valios įvykdymą. 

Tikintiesiems labai svarbu ne tik skaityti, 
bet ir vykdyti tai, ką liepia daryti Dievo žodis. 
Deja, kai kurie krikščionys (taip elgiasi ne 
vien naujatikiai) stengiasi gauti konkrečius 
Šventosios Dvasios nurodymus kiekvienai 
situacijai, tačiau nėra linkę atsidėti rimtoms Bi-
blijos studijoms. Tokie tikintieji remiasi jiems 
patinkančiomis Šventojo Rašto ištraukomis, 
o kitus Dievo žodžio pamokymus atmeta. 
Esama ir tokių Dievo vaikų, kurie mėgsta 
kartoti: „Dievas veda mane“ arba „Viešpats 
man pasakė tą ir aną“, tačiau jų elgesys liudija, 
jog jų širdys kupinos įsižeidimų bei kartėlio. 
Neatgailaujantys, Dievo veido neieškantys 
krikščionys turėtų suprasti, jog tikras paklus-
numas Šventajai Dvasiai yra neatsiejamas nuo 
švento gyvenimo būdo. Jei gyvename Dvasia, 
tai ir elkimės pagal Dvasią, – moko Biblija 

(Gal 5, 25). Elgtis pagal Dvasią reiškia leisti 
Šventajai Dvasiai mums vadovauti. 

Keturi pagrindiniai 
Šventosios Dvasios  
vedimo būdai
Šventoji Dvasia atėjo į žemę tikintiesiems 

apreikšti Dievo valią. Krikščioniškajame pa-
saulyje Dievo valia suprantama labai skirtingai. 
Viena Dievo valios reikšmė – tai moralinis 
Dievo vedimas, kurį matome aiškiai išdėstytą 
Šventajame Rašte kaip įsakymus bei principus. 
Pavyzdžiui, Laiške tesalonikiečiams randame 
tokį nurodymą: Dievo valia – jūsų šventėjimas. 
Visada džiaukitės, be paliovos melskitės! Už 
viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kris-
tuje Jėzuje (1 Tes 4, 3; 5, 16–18). Ši ir panašios 
Rašto ištraukos nubrėžia pagrindines gaires, 
pagal kurias kiekvienas iš mūsų turėtume 
gyventi, jei trokštame patikti Dievui bei nešti 
gausų vaisių Jo karalystėje. Teologas Rene 
Pasche pažymi, jog būtina gerai pažinti Šventąjį 
Raštą, nes būtent per savo žodį Viešpats veda 
mus. „Kai patiriame ypatingus išgyvenimus, 
mums būtina Dievo valios ieškoti meldžiantis 
bei rimtai viską apsvarstant“, – knygoje apie 
Šventąją Dvasią moko R. Pasche. 

Dievo Dvasios veikimo būdas, kuris 
vadinamas suvereniu, dažniausiai pa-
sireiškia per įvykių kontrolę. Viešpaties 
valią imame suvokti padarę vienokias 
ar kitokias klaidas. Nuliūstame, jei dėl 
kūno silpnumo pasielgiame neteisingai.  

Kaip  Šventoji  Dvasia  veda  mus? 
BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Viešpats Jėzus prieš užžengdamas į dangų savo mokiniams pažadėjo, kad 
Šventoji Dvasia nužengs ant jų ir suteiks jiems jėgos skelbti Gerąją naujie-
ną. Ypatingą Dvasios vedimą pastebime apaštalo Pauliaus bei jo bendra-
žygių gyvenime. Šventąją Dvasią būtų galima vadinti pagrindine Apaštalų 
darbų knygos veikėja. Ji reali ir mūsų dienomis. Daugiau negu du tūkstan-
čius metų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dvasia veda tikinčiuosius amžinybės 
keliu guosdama, mokydama ir vadovaudama. Kiekvieno iš mūsų santykiai 
su Dievu būtų nevisaverčiai, o krikščionių tarnystė taptų formali, jei Vieš-
paties Kristaus Dvasia nebūtų atėjusi ir tapusi kiekvieno iš mūsų Padėjėja.

Nukelta į 6 p.

Kaip  Šventoji  Dvasia  veda  mus? 
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Tačiau apaštalas Paulius moko nenusiminti, 
guosdamas, jog mylintiems Dievą viskas 
išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems 
(Rom 8, 28).

Išskirtiniais atvejais Viešpats Dievas savo 
vaikus veda antgamtiniu būdu, siųsdamas 
angelus, duodamas sapnus ar regėjimus, ir 
tai yra specialusis Dievo vedimas. „Dievo 
vedimas gali įgauti nepaprasto reiškinio for-
mą, tokią kaip regėjimas, sapnai ar stebėtinas 
aplinkybių susiklostymas“, – pastebi teologai R. 
Macaulay ir J. Barrsas. Faktus, jog Dievo Dvasia 
kalbėjo tikintiems žmonėms per regėjimus ir 
sapnus, randame ne vienoje Biblijos istorijoje. 
Sapne pasirodęs angelas paragino Juozapą į 
namus parsivesti Mariją, nes jos vaisius buvo 
iš Šventosios Dvasios (Mt 1, 20). Italų kohortos 
šimtininkas Kornelijus regėjime išvydo Dievo 
angelą, kuris paliepė siųsti vyrus į Jopę ir pasi-
kviesti apaštalą Petrą (Apd 10, 1–6). 

Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, –  
Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, 
ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų 
jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos 
sapnus (Apd 2, 17), – taip apie Dvasios iš-
siliejimą užrašyta Joelio pranašystėje bei 
Apaštalų darbuose. Šventoji Dvasia ir mūsų 
dienomis kalba per regėjimus bei sapnus, 
kad mes būtume gabūs atlikti gerus darbus, 
kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti 
(Ef 2, 10). Sapnai, kuriuos atsiunčia Dievo 
Dvasia, gali būti labai ryškūs ir paliekantys 
gilų įspūdį. Kai kurie žmonės liudija, jog per 
sapnus buvo perspėti atsikratyti nuodėmių 
ir gavo paraginimą priimti Jėzų kaip savo 
Viešpatį bei Gelbėtoją. Kiti tikintieji per 
sapnus sulaukia padrąsinimo, trečiuosius 
Šventoji Dvasia per sapnus gali paskatinti 
melstis dėl konkrečių asmenų išgelbėjimo.

Ketvirtasis Dievo vedimo metodas 
byloja, jog Viešpaties Dvasia veda mus per 
laisvai priimamus išmintingus sprendimus. 
„Sprendimų priėmimas yra svarbi Dievo 
vedimo dalis. Tai, kad nėra ypatingų Dievo 
vedimo požymių (regėjimų, sapnų ar kitokių 
aplinkybių), dar nereiškia, jog negalima imtis 
jokio veiksmo. Turėdami tinkamus santykius 
su Dievu, galime nuspręsti patys, ir mums 
nereikia bijoti, kad šitaip pažeisime Dievo 
autoritetą“, – pažymi knygos „Būti žmogumi“ 
autoriai. Labai svarbu, kad tikintieji nepriimtų 
skubotų sprendimų. Kartais apsispręsti reikia 
greitai, tačiau dažną kartą pasielgsime išmin-
tingai, jei leisime Viešpačiui Dievui kokiu 
nors objektyviu būdu apreikšti savo valią. 

Kodėl kartais neatpažįstame 
Šventosios Dvasios vedimo?

Garsus teologas Jamesas I. Packeris išskiria 
šešias kliūtis, trukdančias tikintiesiems atpa-
žinti Dievo Dvasios vedimą. Pirmoji kliūtis, 
arba pirmoji spąstų rūšis, yra ta, jog krikščionys 
nenori galvoti. Jie trokšta, jog Dievas savąja 
Dvasia antgamtiniu būdu vestų juos, bet Dievo 
žodžio apmąstyti nenori. Jei išmintingi būtų, 
apie tai pagalvotų ir suprastų (Įst 32, 29), – 
mokoma Pakartoto Įstatymo knygoje.

Kita kliūtis – mūsų „nenoras pažvelgti į 
ateitį ir įvertinti skirtingų pasirinkimų ilgalaikes 
pasekmes“, – pažymi J. Packeris. Kelių ėjimų 
į priekį apmąstymas yra nuostabi priemonė, 
padedanti teisingai pasirinkti gyvenimo kelią. 

Trečia teologo įvardinta kliūtis liudija 
tai, jog esama nemažai krikščionių, kurie 
nenori klausyti patarimų. Šventasis Raštas 
nuolat pabrėžia, kad tikinčiajam reikalingi 
patarimai. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam 
atrodo teisingas, o išmintingas žmogus klauso 
patarimo (Pat 12, 15). Tik pasipūtėliai ir ne-
brandūs krikščionys, priimdami svarbiausius 
sprendimus, apsieina be patarimų. Visuomet 
verta pasiklausti nuomonės tų, kurie geriau 
už mus išmano Bibliją ir mato, kokiomis 
dovanomis esame apdovanoti. „Ir net jei 
galų gale pasielgsime ne visai taip, kaip jie 
pataria, tik naudos turėsime, jei nuodugniai 
pasversime jų patarimą“, – moko tikinčiuosius 
pamokslininkas Jamesas I. Packeris.

Ketvirta priežastis, trukdanti atpažinti 
Dievo valią, – tai  nenoras suabejoti savimi. 
Būna gyvenime etapų, kai savyje neatpažįsta-
me egoizmo, pagyrūniškumo, nuolaidžiavimo 
sau bei savęs išaukštinimo. Pasitaiko, jog kai 
kurie krikščionys šiuos dalykus supainioja 
su Šventosios Dvasios vedimu. Ypač daž-
nai tikintieji klysta, kai jausmai siejasi su 
įsimylėjimu bei seksu. Krikščionys turėtų 
išmokti melstis: Ištirk mane, Dieve, pažink 
mano širdį, išmėgink mane ir perprask mano 
mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu, ir vesk 
mane amžinuoju keliu (Ps 139, 23–24).

Penkta kliūtis yra mūsų nenoras skep-
tiškai pažvelgti į asmeninį žavesį. Kas savyje 
neatpažino glūdinčio išdidumo, tas negalės šių 
dalykų atpažinti ir kituose žmonėse. „Talen-
tingas ir žavus žmogus, netgi ir sąmoningai 
suprasdamas apie tykantį pavojų ir mėginantis 
jo išvengti, dažnai to neišvengia, nes jį supantys 
krikščionys laiko jį angelu arba pranašu, jo 
žodžius vertina kaip Dievo vedimą ir aklai 

leidžiasi jo vadovaujami“, – pastebi Jamesas I. 
Packeris. Panašūs veiksmai nėra Dievo vedimas. 
Išskirtiniai žmonės nebūtinai klysta, bet jie ir 
nebūtinai turi būti teisūs. Tokius asmenis ir jų 
požiūrį reikia gerbti, bet jokiu būdu nereikia jų 
garbinti. Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės, –  
moko Šventasis Raštas (1 Tes 5, 21).

Ir paskutinė kliūtis, kurią teologas Jame-
sas Packeris išskiria, tai – visų mūsų nenoras 
laukti. Psalmėse daugybę kartų sakoma: Lauk 
Viešpaties. Į šį paraginimą reiktų įsiklausyti 
kiekvienam krikščioniui, nes Viešpats Dievas 
dažną sykį mus priverčia laukti. Jis neskuba kaip 
mes, o veda mus mažyčiais žingsneliais. „Reikia 
laukti Viešpaties, t. y. tiesiogine prasme laukti, 
kol Dievas ims veikti“, – moko JAV teologai 
R. Macaulay ir J. Barrsas. Protas gali nepriimti 
Dievo apreiškimų, bet kai jis yra atnaujintas 
Dievo žodžiu, krikščionys atpažįsta, kas yra 
gera, priimtina ir tobula Dievo valia (Rom 12, 2). 

Ilgesnį laiką gyvenant su Dievu kiekvie-
nam iš mūsų tikrai pavyks išlavinti dvasinę 
klausą ir sugebėti atpažinti Dievo vedimą. 
Jeigu Šventajai Dvasiai neprimesime savo 
valios, Ji prakalbės savu laiku ir ves mus mums 
priimtinu būdu. Visų geriausia laukiant at-
sakymo iš Dievo užimti neutralią poziciją. 
Jei elgiamės priešingai, Dievo Dvasios „ve-
dimas“ bus tik mūsų sąmoningas asmeninis 
troškimas, ir taip apgaudinėsime pačius save. 

Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo 
vaikai (Rom 8, 14), – tai rašydamas apaštalas 
Paulius patvirtina, jog kiekvieną Dievo vaiką 
veda Šventoji Dvasia. Kodėl ne visi krikščionys 
paklūsta Šventajai Dvasiai? Liūdna pripažinti, 
tačiau ne visi tikintieji trokšta girdėti Jėzaus 
balsą ir pagal Dievo valią keisti savo gyvenimą. 
Tačiau mes būkime tie, kurie ieško Šventosios 
Dvasios artumo ir Jos vedimui nuolankiai 
paklūsta. Būkime Viešpačiui Jėzui dėkingi 
už tai, ką Jis dėl mūsų atliko ant kryžiaus, ir 
džiaukimės, jog Šventoji Dvasia visuomet 
lieka su mumis. Jeigu Šventąja Dvasia visiškai 
pasitikėsime, Ji žingsnis po žingsnio ves mus 
amžinybės keliu į dangiškąją šlovę.
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Rugpjūčio viduryje Utenos „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčia sulaukė gausaus 

būrio svečių – atvyko VŠĮ „Gyvenam“ di-
rektorės Audros Bareikienės ir misionierės 
Judy Wampler suburta savanorių komanda, 
pasirengusi rugpjūčio 17–20 d. organizuoti 
vaikams net dvi dienos stovyklas.

Rytais vaikai buvo laukiami Utenos šeimos 
ir vaiko gerovės centre, o po pietų savanorių 
komanda vykdavo į Pačkėnų kaimą, esantį 
už 6 km nuo Utenos. Gerovės centre vaikų 
susirinkdavo ne itin gausiai – mat vasarą daug 
vaikų vieši pas gimines ar globėjus. Todėl 
stovyklauti buvo pakviesti ir vienos šeimynos 
vaikai bei Utenos specialiosios mokyklos–
daugiafunkcio centro auklėtiniai. Pastarieji 
ypač noriai bendravo su svečiais, aktyviai 
dalyvavo visose veiklose: klausėsi istorijų, darė 
rankdarbius, energingai sportavo aikštyne. 

Pačkėnuose stovyklon susirinko apie 30 
vaikų. Pagal amžių jie buvo suskirstyti į tris 
grupes: 3–8 m., 9–12 m. ir 13–16 m. Kiekvieną 
dieną pagrindinėje Pačkėnų bendruomenės 
namų salėje vaikai klausėsi Biblijos pasakojimo, 
mokėsi giesmelių. Visos grupės pabuvojo ir 
rankdarbių kambarėlyje, kuriame kasdien 
pasigamindavo sau po naują darbelį. Visiems 
labai patiko įvairūs sportiniai užsiėmimai: 
krepšinis, tinklinis, futbolas, kvadratas, links-
mieji žaidimai. Alkį ir troškulį stovyklautojai 
numalšindavo prie vaišių stalo. Kaip Utenos 
seniūnijos tinklapyje rašė Pačkėnų bendruo-
menės pirmininkė Dana Žigienė, vaikai gavo 

INA VENSLOVIENĖ 

Prasminga  veikla  dėl  Kristaus  
apjungia  tikinčiuosius

gerumo, atlaidumo, bendravimo ir kitas pa-
mokėles, įgijo naujų draugų. Pasibaigus už-
siėmimams, vaikai dar ilgai nesiskirstydavo. 
Paskutinę dieną, atsisveikinant, bendruomenės 
pirmininkė įteikė stovyklos vadovams krepšį 
lauktuvių – kaimiškų sūrių ir sodo gėrybių, 
bei išsakė viltį, kad ši puiki bendrystė ir ben-
dradarbiavimas tęsis.

Ypač džiugina, kad šiai tarnystei draugėn 
susibūrė tikintieji iš trijų miestų, atstovau-
jantys net penkioms bažnyčioms. Be jau 
minėtos misionierės Judy ir VšĮ „Gyvenam“ 
direktorės Audros, stovykloje talkino Vaikų 
krikščioniško ugdymo draugijos darbuotojai 
Rita ir Artūras Karengos (Kaunas), Vilniaus 

Malonės baptistų bažnyčios pastorius Steve-
nas Davisas bei 9 jaunuoliai, kurių amžius 
nuo 14 iki 21 metų. Būtent jaunimas nešė 
pagrindinį tarnystės krūvį – jie mokė giesmių 
ir judriųjų žaidimų, vadovavo stovyklautojų 
grupelėms, padėjo darant rankdarbius, ruošė 
vaišes, liudijo apie savo tikėjimą. O vakarais 
šie jaunuoliai turėjo galimybę pabendrauti 
tarpusavyje, nes visi gyveno vienuose sve-
tingai juos priėmusiuose namuose.

Šešiolikmetis Benjaminas po stovyklos 
džiaugėsi: Šioje stovykloje pirmą kartą bu-
vau vadovu. Labai džiaugiuosi šia galimybe 
tarnauti, nes   pastebėjau, jog tarnystė labai 
stiprina tikėjimą. Dovilė jį papildė: Ši stovy-
kla atskleidė, kokia nuostabi yra bendrystė ir 
kaip nuostabiai ji gali išaugti į vienybę Kris-
tuje. Mes visi  tokie skirtingi – skiriasi mūsų 
pomėgiai, mintys ir aplinkos suvokimas, bet 
Dievas sugalvojo sujungti vienam tikslui būtent 
mus. Visi buvome viename – paprasčiausiai 
stengėmės vaikams perteikti Kristaus meilę. 
Ir tai taip gražu.

Nuostabu stebėti, kaip pirmuosius 
žingsnius tarnystėje pradeda žengti ir mūsų 
jaunimas.

Rugpjūčio 15 d. Vilniuje vyko Krikščionių bendrijos „Ti-
kėjimo žodis“ bendruomenių pastorių ir vyresniųjų si-

nodas-susirinkimas. Susirinkimo dienotvarkėje buvo apsvarstytos 
teologinės ir finansinės darbo grupių ataskaitos bei aptarti kiti 
aktualūs klausimai.

Bendrijos vadovas pastorius Gabrielius Lukošius susirinkimo 
dalyvius supažindino su teologinės darbo grupės suformuluotu 
bendrijos „Tikėjimo žodis“ tikėjimo išpažinimu, kurį po aptari-
mo sinodas patvirtino. Šis tikėjimo išpažinimas kartu su kitais 
mūsų bendrijos pripažįstamais tikėjimo dokumentais greitu 

Bendrijos  bažnyčių  vadovų  sinodas - susirinkimas
laiku pasirodys atsinaujinusioje bendrijos interneto svetainėje 
evangelija.lt.

Finansinės darbo grupės ataskaitą pristatė vyresnieji Darius 
Šulskis ir Rima Bocisienė.

Vilniaus bažnyčios pastorius ir Evangelinio Biblijos instituto (EBI) 
Vilniaus centro dekanas Darius Širvys sinodo-susirinkimo dalyvius 
supažindino su EBI programa, ragindamas studijuoti šiame institute.

Sinodo metu taip pat buvo aptarti bendrijos pastorių ir vy-
resniųjų EBI studijų rėmimo bei Evangelinio aljanso Lietuvoje 
kūrimo klausimai.

Bendrijos  bažnyčių  vadovų  sinodas - susirinkimas
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Seimo narė Dalia Kuodytė 2015 m. 
birželio 22 d. Seimui pateikė trylika 

įstatymų projektų, kuriais siekiama mažinti 
teisės aktuose išvešėjusią takoskyrą tarp 
tradicinių religinių bendruomenių, kitų 
valstybės pripažintų religinių bendruomenių 
ir valstybės pripažinimo neturinčių, tačiau 
įregistruotų religinių bendruomenių teisių. 

Siūloma keisti Religinių bendruomenių 
ir bendrijų, Žemės, Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų, Švietimo, Sveikatos sistemos, 
Sveikatos draudimo, Karo prievolės, Di-
plomatinės tarnybos, Gyventojų pajamų 
mokesčio, Nekilnojamojo turto mokesčio, 
Socialinių paslaugų ir Lygių galimybių įsta-
tymus, taip pat Baudžiamąjį kodeksą.

Įstatymų projektų aiškinamajame rašte 
rašoma: Istoriniai tyrimai leidžia manyti, 
kad Lietuvos valstybės požiūris į tradicinė-

Seimo  narė  Dalia  Kuodytė  siūlo  
mažinti  takoskyrą  tarp  tradicinių  
ir  kitų  religinių  bendruomenių

mis nesančias religines mažumas nesikeičia 
nuo XX a. pradžios. Religinių bendruome-
nių skirstymas į tradicines ir kitas yra giliai 
įsišaknijęs valstybės politiką religinių ma-
žumų atžvilgiu formuojančių politikų bei 
ją vykdančių valstybės tarnautojų galvose, 
nekreipiamas dėmesys į kintantį socialinį 
kontekstą – globalizacijos ir migracijos vei-
kiamą Lietuvos visuomenę ir jos narius, kurie 
religinį priklausymą vis dažniau grindžia 
pasirinkimu, o ne tradicija, todėl manome 
itin svarbu atkreipti dėmesį į šią kintančią 
situaciją Lietuvos religiniame gyvenime. 
[...] Socialinių tyrimų duomenys rodo, kad 
religinių mažumų, t.y. tradicinėmis nesančių 
religinių bendruomenių, padėtis šiuolaikinėje 
Lietuvos visuomenėje yra sudėtinga. Religinių 
mažumų atstovai jaučiasi diskriminuojami –  
stigmatizuojami ir marginalizuojami vy-

raujančios religinės bendruomenės – Romos 
katalikų bažnyčios, žiniasklaidos ir teisės 
aktų, skirstančių religines bendruomenes į 
tradicines ir kitas. Tyrimai taip pat atsklei-
dė, kad religinių mažumų lygių galimybių 
užtikrinimą riboja Lietuvos teisės aktuose 
įtvirtinta religinė nelygybė.

Apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius gyventi visavertį 
bendruomeninį gyvenimą, kartu džiaugiantis, meldžiantis 

ir dėkojant. Džiaugsmas kelia tikinčiųjų ūpą, skatina pasitikėti 
Dievu, nepriklausomai nuo aplinkybių. 

Tikėjimas trykšta optimizmo dvasia, kurią geriausiai kursto 
bendruomeninis gyvenimas. Dėkingumas – tai Dievo ir žmogaus 
vertinimas. O nuolatinė malda leidžia visa širdimi šlietis prie 
Dievo, bendrauti su Juo, atrasti Jį kaip giluminį paramos šaltinį 
visais laikais. Todėl mūsų bažnyčios tinklapio erdvėje nuspren-
dėme atidaryti „Maldos langą“, kuriame bet kuriuo paros metu 
kiekvienas gali išsakyti savo prašymą, užtarimą, padėką Dievui, 
o bažnyčios tikintieji, gavę pranešimą, melsis. 

„Maldos langas“ – puiki galimybė anonimiškai internetinėje 
erdvėje išsakyti didžiausią skausmą, abejonę ar poreikį ir žinoti, 
kad toje situacijoje esi ne vienas – būtinai bus, kas už tave meldžiasi. 
Drąsiai naudokitės šia galimybe ir nelikite vieni.

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Šiaulių  bažnyčios  „Tiesos  žodis“  interneto  
svetainėje  pradėjo  veikti  „Maldos  langas“

Meilė ir draugystė negali augti, jei negalime daugiau dėl jų 
paaukoti. (Antonijus iš Surožo)

Šiaulių  bažnyčios  „Tiesos  žodis“  interneto  
svetainėje  pradėjo  veikti  „Maldos  langas“
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Liepos 19–25 dienomis Panevėžio ra-
jone įsikūrusi „Trimito“ stovyklavietė 

virto Narnijos karalyste. Daugiau nei šimtas 
vaikų ir vadovų iš visos Lietuvos kartu kūrė ir 
dalyvavo stovykloje „Narnija. Sutik Karalių“. 
Stovyklos programos pagrindą sudarė antroji 
K. S. Luiso ciklo „Narnijos kronikos“ knyga 
„Liūtas, ragana ir drabužių spinta“.

Kiekvieną rytą po Katino Žibinto žinių 
stovyklautojai stebėjo vaidinimą apie keturių 
vaikų nuotykius Narnijoje. Šis vaidinimas 
buvo tarsi įvadas į visos dienos veiklą, kuri 
dienos pabaigoje buvo apibendrinama trum-
pu pamokslu.

Atlikdami įspūdingas užduotis stovy-
klautojai gilinosi į tikėjimo, pagundymų, 
pasirinkimų, Dievo ginklų, tarpusavio santy-
kių, atleidimo, atpirkimo temas. Laisvalaikio 
metu vaikai galėjo dalyvauti įvairiuose būre-
liuose. Vakarais visi nurimdavo giedodami 
giesmes ir klausydami pamokslo. Pasiruošti 
miegui padėdavo gardūs naktipiečiai ir va-
dovų pasakojimai prieš miegą.

Stovykla buvo ne tik smagi, bet ir pras-
minga – daugelis vaikų liudijo apie tai, kad 
stovykloje jie susirado daug naujų draugų, 
o jų širdyse sustiprėjo ar gimė pasitikėjimas 
karalių Karaliumi Jėzumi.

Šiais metais tiek vaikų, tiek paauglių 
stovyklose savanoriavo gražus būrys jaunųjų 
pagalbininkų – stovykloje juos vadinome 

RASA MARDOSAITĖ 

Vaikų  stovykla  
 „Narnija.  Sutik  Karalių“

„vadovėliais“. Štai kokiomis mintimis pasida-
lijo jaunieji „vadovėliai“ po vaikų stovyklos: 

Stovykla buvo tikras įžengimas į Narniją!! 
Tai buvo kažkas nepaprasto. Nepaprasta buvo 
tarnautojų komanda –   tikra Svajonių koman-
da, kuri visą savaitę su meile tarnavo vaikams. 
Nepaprasti buvo ir vaikai, kurie klausėsi ir pri-
ėmė jiems skelbiamą Evangelijos žinią. Dėkoju 
Dievui už visus, prisidėjusius, kad stovykla 
įvyktų, ir už jos dalyvius. (Joelis Verdingas) 

Stovyklos yra geriausias vasaros laikas! 
Buvo gražu matyti, kaip Dievas beldžiasi į 

mažas širdeles, kaip vaikai džiaugiasi kiekvie-
na, net pačia paprasčiausia veikla. Man labai 
patiko ir šių metų stovyklos tema – Narnijos 
istorija, mano manymu, labai tinka paprastai 
ir aiškiai atskleisti vaikams Evangelijos esmę. 
(Dominyka Mieželytė)

Tarnauti vaikų stovykloje buvo labai gera! 
Nors vyko daug veiklų, pamokėlių, užsiėmimų, 
bet labiausiai prisimenu patį bendravimą su 
vaikais ir jų spindinčias akis. Jie tiesiog užkrečia 
savo nuoširdžiu džiaugsmu ir nebijo parodyti, 
jog esi jiems reikalingas. Gera buvo būti su jais, 
bendrauti, žaisti, mokyti ir sėti geras sėklas į jų 
širdis. Tačiau ne žodis yra geriausia priemonė 
ką nors pasėti į vaikų širdis, o tavo tikėjimas bei 
elgesys. Tad sunkiausia buvo tai, kad turi būti pa-
vyzdžiu, bet kartu tai ir puiki motyvacija keistis. 
Jau neįsivaizduoju savo vasaros be tarnystės ir 
labai laukiu kitų kartų. (Steponas Davidavičius)

Vaikų  stovykla  
 „Narnija.  Sutik  Karalių“

Naujienos          9



Nr. 6  (439)  2015 m.  rugsėjo  12  d.

Murmėjimas
10          Klausimai - atsakymai

Murmėjimas yra nuodėmė (Fil 2, 
14; 1 Kor 10, 10; 1 Pt 4, 9 ir t. t.). 

Dėl šios nuodėmės žydų tauta neįžengė į 
pažado žemę, nes murmėjimas ir nepa-
sitenkinimas yra dvejonė Dievo apvaizda 
ir nepasitikėjimas Dievu, kad Jis savo ma-
loninga ir visagale ranka kontroliuoja ir 
valdo pasaulį.

Dievas kontroliuoja visas mūsų gyve-
nimo sritis. Net jei kas nors, atrodo, vystosi 
priešingai, nei mes norėtume, tai taip pat 
Dievas kontroliuoja ir Jis turi tam savitą 
tikslą – ugdyti ir perkeisti mūsų charakterį. 
Svarbu išlikti šioje dievotumo mokykloje ir 
išmokti pamokas, kurių Viešpats moko per 
gyvenimą, aplinkybes ir kitus sunkumus. 
Dievas nori perkeisti ambicingą žmogaus 
charakterį, tad sunkumų Jis lengvai ne-
pašalina, bet palieka, kad jie kaip staliaus 
įrankiai mums nuolat primintų, jog esame 
kelionėje ir mums yra reikalingi pokyčiai.

Murmėjimas
Sveiki, jau ilgą laiką kovoju su murmėjimo-nepasitenkinimo nuodėme. 
Dažnos ligos, sunkumai darbe, dvasinės kovos... Ir kai viskas susideda, imu 
burnoti prieš Dievą, aplinkinius. Tikrai nenoriu būti tokia nepatenkintoji, 
tačiau neatlaikau išbandymų. 
Kaip galėčiau nugalėti šią nuodėmę, kuri apkartina mano bei aplinkinių 
gyvenimą? Ačiū. 

Emilija, 20 m.

Tad įžvelgti savo sugedimą nepaprastai 
svarbu – juk Kristus atėjo gelbėti nusidėjėlių 
(mes tokie ir esame, nors labai dažnai apie 
save esame geresnės nuomonės nei derėtų 
būti). Tad susidūrę su savo nuodėmingumu, 
mes atrandame patys save, pamatome tikrąjį 
savo veidą – tai svarbus, nors ir skausmingas 
gyvenimo „atradimas“. Tiems, kurie tai 
suvokia, skamba Kristaus paguodos žodis: 
Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dan-
gaus karalystė (Mt 5, 3). Jei pamatome savo 
vargingumą, dvasinį skurdą, negebėjimą 
susivaldyti, elgtis tinkamai ir liūdime dėl 
tokios savo sielos būklės, mums yra skirti 
Kristaus palaiminimai ir pažadai. Nes kaip 
tik tą akimirką Kristus yra arti mūsų, kad 
įkvėptų mus dievotam gyvenimui Jame.

O ką konkrečiai daryti, kai susiduri su 
sunkumais? Pirmiausia reikia atsiprašyti 
Dievo – atgailauti už savo nuodėmes (Mt 6, 
12). Labai svarbu yra pripažinti sau ir Die-

Sveiki, dėl Turino drobulės kyla daug įvairių diskusijų. Ne tik 
religinių, bet ir mokslinių, todėl interneto platybėse galima 

atrasti daug straipsnių ta tematika. Vikipedija pateikia informaciją, 
kad Turino drobulė datuojama XIV a. ir laikoma to amžiaus klastote. 

Svetainėje http://www.katalikuleidiniai.lt Tomas Viluckas su-
rinkęs medžiagą apie Turino drobulę,  pateikė ją straipsnyje „Turino 
drobulė: neįmenama mįslė“. Ten minima daug atliktų įvairių moks-
lininkų tyrimų, kurie nustatė, kad drobulė kilusi II–I a.pr. Kr.–I a.po 
Kr. Kraujas ant drobulės išlikęs raudonas, dėl išsiskyrusio tulžies 
pigmento. O pačiam atvaizdui atsirasti reikėjo didelės ultravioletinių 
spindulių iškrovos. Tai siejama su Prisikėlimo stebuklu. 

Jonas Paulius II yra pasakęs, kad „Turino drobulės atsiradimo 
paslaptis meta iššūkį mūsų intelektui“. Kai kurie mokslininkai 

Turino  drobulė
Laba diena, ką galėtumėte pasakyti apie Turino drobulę? 

Neringa, 36 m.

vui, kad nesame tobuli, kad mums reikalingi 
pokyčiai, o tam reikalinga Dievo malonė. 
Pasikeitimai nevyksta greitai ir lengvai.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
jei mūsų elgesys žeidžia artimuosius ar kitus 
asmenis – svarbu atsiprašyti ir jų (Mt 5, 23). 
Susitaikymas su artimaisiais, jų atsiprašymas 
mūsų širdis daro minkštesnes ir padeda ge-
riau išmokti nuolankumo pamokas.

Galiausiai svarbu pasakyti, kad melsda-
miesi mes turime priimti Dievo atleidimą, 
nors tai padaryti kartais  gali būti labai sun-
ku. Tačiau Šventajame Rašte skaitome: Jeigu 
išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir 
teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir 
apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 
9). Dievas atleidžia mūsų kaltes, nuplauna 
mūsų nuodėmes, nuima nuo mūsų sąžinės 
kaltės naštą. Tuo turime nedvejoti, nes už 
atleidimą yra brangiai sumokėta – Dievas 
paaukojo neįkainojamą Velykų Avinėlį už 
viso pasaulio nuodėmes (Jn 1, 29).

Tad raginu pasitikėti Dievu ir žengti 
mažus žingsnelius didelio pasikeitimo link: 
išpažinti savo nusižengimus, atsiprašyti 
Dievo ir žmonių, priimti atleidimą, dėkoti 
Dievui už sunkias aplinkybes, kurios iš-
šaukia audringą tavo reakciją, prašyti, kad 
Dievas parodytų, kodėl ir kam yra naudinga, 
kad tie sunkumai šiandien gultųsi ant tavo 
pečių. Ilgainiui Viešpats suteiks jėgų save 
kontroliuoti, susivaldyti ir tokiu elgesiu 
pašlovinti Dievą.

Linkiu Dievo palaimos ir sėkmės, 
pastorius Ramūnas Jukna

mano, kad Turino drobulė gali būti Leonardo da Vinčio sukurta 
klastotė.

Dėl Turino drobulės žmonės pasiskirstė į dvi grupes: vieni 
mano, kad tai – klastotė, kiti tiki, kad tai – tikras audinys, kurį 
Juozapas iš Arimatėjos atnešė Jėzaus kūnui suvynioti (Jn 19, 38).

Dabartinę Romos katalikų bažnyčios poziciją išreiškia popie-
žiaus Pranciškaus žodžiai, pasakyti prieš jo ganytojišką kelionę į 
Turiną: „Viliuosi, kad drobulės pagerbimas visiems mums padės 
Jėzuje Kristuje atrasti gailestingąjį Dievo Tėvo veidą ir jį atpažinti 
visų brolių, ypač daugiausia kenčiančiųjų, veiduose.“

Šiandien pasaulyje Romos katalikų ir stačiatikių bažnyčiose 
tikrai nestokojama įvairių religinių relikvijų, šventųjų palaikų, ku-
riuos tikintieji garbina. Bet mes, evangelinio tikėjimo krikščionys, 
turime tikslų Dievo atvaizdą – Kristų (Hbr 1, 2–3) ir suvokiame, 
kaip svarbu Jame „atrasti gailestingąjį Dievo Tėvo veidą ir jį atpažinti 
visų brolių, ypač daugiausia kenčiančių, veiduose“.

Pastorius Darius Venslovas
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Ačiū jums už svarbų klausimą. Gaila, 
kad skaitant truputį sunku supras-

ti, ką tiksliai norėtumėte sužinoti: Ar reikia 
atlikti santuokines pamaldas katalikų bažny-
čioje, kad santuoka būtų Dievo palaiminta? 
Ar reikia pasiduoti giminių spaudimui dėl 
ramybės bendraujant su jais?

Pabandysiu į kiekvieną iš šių klausimų 
atsakyti:

1. Ar reikia atlikti santuokines pamal-
das katalikų bažnyčioje, kad santuoka būtų 
Dievo palaiminta? 

Romos katalikų bažnyčia moko, kad 
santuoka yra sakramentas (tai yra Kristaus 
įsteigtas ir Bažnyčiai patikėtas veiksmingas 
malonės ženklas, per kurį teikiama dieviška 
gyvybė). Todėl visiškai suprantamas jūsų 
giminių nerimas, nes jie yra taip išmokyti. 
Gaila tik, kad toks požiūris sudaro sąlygas 
atsirasti santuokų skirstymui į tikrąsias ir 
ne tokias tikras.

Mes („Tikėjimo žodžio“ bendrija) ne-
manome, kad bažnytinė apeiga automatiškai 
suteikia palaiminimą santuokai, ir santuo-
kinių apeigų nelaikome sakramentu, nes 
Šventajame Rašte nerandame, kad Kristus 
būtų įsteigęs tokią apeigą.

Santuokos  palaiminimas
Laba diena. Susituokėme. Aš lankau bažnyčią „Tikėjimo žodis“, o mano vy-
ras – katalikas, bet jam vis labiau patinka mano tikėjimas. Giminės verčia 
mus „paimti šliūbą“, nes neva būsime nepalaiminti santuokoje. Ar to reikia? 

Inga, 35 m.

Kai vyras ir moteris tuokiasi, netgi jei 
tuokiasi pasaulietinėje institucijoje, jie jau 
vykdo, dažnai net patys to nežinodami, 
Dievo valią, nes moters ir vyro gyvenimas 
santuokoje yra Dievo sumanytas nuo žmo-
nijos istorijos pradžios. Aišku, jeigu besi-
tuokiantieji netiki ir nemano, kad jiems 
reikalingas Dievo palaiminimas, jie nusisuka 
nuo Kūrėjo ir Jį ignoruoja. Todėl tikintieji, 
kurie pripažįsta, jog yra Kūrėjas bei visa ko 
Viešpats, ne tik noriai vykdo Jo valią tuok-
damiesi, bet savo prašymą Dievui išreiškia 
dalyvaudami santuokinėse apeigose. Tokiu 
būdu jaunavedžiai parodo savo pagarbą 
Dievui ir viešai pripažįsta, jog jiems reika-
linga Jo pagalba. 

Tačiau, mano giliu įsitikinimu, nėra 
esminio skirtumo, kokios krikščioniškos 
konfesijos dvasininkas kokioje vietoje atliks 
šias santuokos apeigas (ar tai bus maldos 
namuose, ar kokioje nors koplyčioje, ar 
sodyboje, kur vyksta santuokos šventimas, 
ar kokioje nors erdvėje, kuri nėra specialiai 
sakrali). Svarbiausia, mano manymu, jog 
dalyvaujantys, o ypač jaunavedžiai, aiškiai 
suprastų, kad jie tai pagarbiai daro Dievo 
akivaizdoje.

2. Ar reikia pasiduoti giminių spaudi-
mui dėl ramybės bendraujant su jais? 

Šiuo atveju, manau, nėra vienareikšmio 
atsakymo. Įmanoma elgtis ir taip, ir kitaip. 
Jeigu besąlygiškai kietai reikalaujama ka-
talikiškų santuokos apeigų, greičiausiai 
nereikėtų pasiduoti tokiam spaudimui. 
Jeigu giminės išgyvena vidinį nerimą dėl 
jūsų santuokos, o kitokio elgesio nesupran-
ta, iš meilės jiems ir dėl jų sielos ramybės 
tokia apeiga galima. Nemanau, kad tai būtų 
nuodėmė. Dabar, kiek teko patirti, Romos 
katalikų bažnyčia leidžia savo bažnyčios 
nariams tuoktis su kitų krikščioniškų kon-
fesijų tikinčiaisiais ir atlieka santuokos 
apeigas, nereikalaudama kitos konfesijos 
tikinčiojo keisti savo konfesinę tapatybę.

Mums, kaip tikintiesiems, svarbu ma-
tyti ir suprasti, kad esame krikščionys ir 
neskirstome tikėjimo į savo ir jų. Tikime 
Kristumi, tikime, kad Jis mirė už mūsų 
nuodėmes ir prisikėlė iš numirusiųjų. Pri-
pažįstame bendruosius krikščioniškus 
tikėjimo išpažinimus. Esame krikščionys, 
kaip ir kiti, kurie tiki išvardintomis tieso-
mis. Skiriasi apeigų forma, atskiros, ne 
pačios pagrindinės mokymo dalys, baž-
nyčių valdymo struktūra, reikalavimai 
dvasininkams, todėl ir atsiranda sąvokos 
„mūsų tikėjimas“ ir „jų tikėjimas“. Nors 
taip neturėtų būti.

Pastorius Gabrielius Lukošius

Santuokos  palaiminimas
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Tikslo siekimas
Šiame straipsnyje noriu pakalbėti apie 

tai, kaip reikėtų nusiteikti naujiems mokslo 
metams. Mat dažnai girdima nuostata: moks-
lai – tai nesąmonė. Kam man reikia lankyti 
chemijos arba fizikos pamokas, juk moku 
skaičiuoti ir rašyti, manau, man to pakaks? 
Tokie teiginiai daro didesnę žalą tiems, kurie 
taip kalba, nei tiems, kurie to klausosi, – pa-
prasčiausiai dingsta motyvacija mokytis. 
Mat nesuvokdami, kodėl reikia mokytis, mes 
nebenorime to daryti. O raginami mokytis 
truputėlį geriau dažniausiai prikaišiojame, 
kad nesame tokie protingi, kaip antai tie keli 
klasės pirmūnai. Kai tėvai susitaiko su tavo 
nenoru gerai mokytis ir priima tave tokį, 
koks tu manai esąs, tuomet savo prastėjančius 
mokslo rezultatus stengiesi „prakišti“ kaip 
bet kuriuo atveju geresnius nei kitų dviejų 
klasiokų. Ir taip patenki į užburtą ratą – tave 
ragina, o tu išsisukinėji, visą savo kūrybinę 
energiją skirdamas pasiteisinimui. O KO 
NORI TU? Tie, kurie prastai mokosi, vis 
mėgsta prikišti Stevą Jobsą ar Bilą Geitsą –  
atsieit, jie nebaigė mokyklos, bet štai kiek 
pasiekė. Suprantu ir palaikau, bet kiek tokių, 
kaip jie, tu pažįsti? Man regis, daugiau yra 
tokių sėkmingų žmonių, kurie sėkmingai 
mokėsi, nei tų, kurie sukūrė dideles verslo 
imperijas, metę mokslus. Tai daugiau išimtis 
iš taisyklės nei pati taisyklė.  

Aš nenoriu pasakyti, kad absoliučiai visi 
jaunuoliai neturi motyvacijos arba kad visi 
nenori mokytis. Ne. Manau, yra daug tokių 
mokinių, kurie turi aiškų tikslą, ko nori pa-
siekti, ir atkakliai to siekia. Tačiau kreipiuosi 
į tuos, kuriems trūksta motyvacijos mokytis. 
Vienas svarbiausių dalykų – daryk geriausiai, 
kaip gali. Gal tavo „geriausiai“ nėra vidurkis 
10. Bet ar tu sąžiningai gali pasakyti, kad 
viską, ką padarei, padarei geriausiai? Vienoje 
Pasaulinės lyderystės konferencijoje prane-
šėjas pasakė: „Geras yra geriausio priešas“. 
Vadinasi, jei tu pasitenkini geru rezultatu, 
niekuomet nepasieksi geriausio rezultato. 
Noriu papasakoti vieną pasakojimą.

Kartą gyveno du sportininkai, pavadinsiu 
juos Egidijumi ir Juozu. Abu ruošiasi 1000 m  
bėgimo rungčiai. Egidijus žino, kad 1999 
metais Kenijos bėgikas Noah Ngeni šią dis-
tanciją nubėgo per 2:11.96, ir toks šiuo metu 
yra pasaulio rekordas (žr. Wikipedia). Juozas 
tokios informacijos neturi. Abu nuoširdžiai 

EDUARDAS GABALAS

Svajok,  tikėk  ir  eik  į  priekį

ir iš visų jėgų treniruojasi. Egidijus turi aiškų 
tikslą – nubėgti greičiau nei 2:11.96, todėl 
kiekvieną dieną gali palyginti savo rezultatus 
su geriausiais. Jam lengva nustatyti treniruo-
čių tempą ir matyti, ką dar reikia padaryti. 

Tuo tarpu Juozas turi aiškų tikslą bėgti 
greitai. Jis kasdien treniruojasi. Jei pirmą dieną 
jis nubėgo per 3:00.00, intuityviai jautė, kad 
reikia bėgti greičiau. Po intensyvių treniruočių 
jo asmeninis rezultatas tapo 2:49.96. Jis, žino-
ma, apsidžiaugė, kad pasiekė savo asmeninį 
rekordą, todėl toliau tiesiog palaikė tempą. 

Atėjo lemtingas momentas – Egidijus 
ir Juozas susitiko bėgimo takelyje. Vienas į 
kitą pažvelgė su pagarba, nes abiejų akyse 
matėsi troškimas laimėti ir pasitikėjimas savo 
jėgomis. Nuaidėjo šūvis, skelbiantis startą. 
Abu nurūko finišo link. Egidijus distanciją 
nubėgo per 2:13.05, o Juozas per 2:30.00.  
Nors Juozas bėgo greičiau nei jo asmeninis 
rekordas, jis bėgo per lėtai, kad laimėtų. Ar 
Juozas galėjo bėgti greičiau? Tikriausiai ne. 
Nes tai buvo greičiausiai, kaip jis galėjo. Ta-
čiau, jei jis prieš tai būtų žinojęs, kaip greitai 
turi bėgti, manau, būtų praliejęs daugiau 
prakaito treniruodamasis. 

Ką turėtų daryti kiekvienas, 
kuris mokosi?
1. Prieš pradėdamas mokytis, aiškiai 

užsibrėžk tikslą. Tikslas turi būti aiškus ir 
lengvai pamatuojamas. Aiškiai jį įvardink. 

Pavyzdžiui, kokio vidurkio nori? Užrašyk šį 
tikslą. Ir kai atrodys, kad tau puikiai sekasi, 
palygink su savo tikslu. Tikslas padeda su-
vokti, kur link tu judi. Bet užsibrėždamas 
tikslą negali gudrauti, t. y. tikslas turi būti 
truputėlį didesnis nei tu paprastai pasieki. 
Pavyzdžiui, tavo įprastas mokslo rezultatas 
yra 8. Vadinasi, tavo tikslas turėtų būti 8, 8 – 
tu turėsi ko siekti. Tai tave „užves“ ir padės 
judėti į priekį. Jei apgaudinėdamas save tu 
nusistatysi sau per mažą tikslą, tai tikslas 
virs demotyvuojantis.  

2. Neleiskite sau priimti blogų spren-
dimų. Mat kiekvienas mūsų sprendimas 
turi pasekmes. Net jei mes suprantame, 
kad pasekmių nenorime. Tarkime, šiandien 
nusprendėte nedaryti namų darbų. Gerai, 
turite daugiau laisvo laiko. O pasekmės? 
Pasekmės labai aiškios – kitą dieną eiti į 
mokyklą bus sunku, visi aplink bus kalti. 
Tikriausiai gausi prastą įvertinimą dėl ne-
atliktų namų darbų, – žinoma, kaltas bus 
mokytojas, nes jis juk „nieko nesupranta“... 
Atrodo, taip paprasta. Po kelių tokių ban-
dymų tu sukaupi sprendimų ir pasekmių 
archyvą. Levas Tolstojus pasakė gražius žo-
džius: „Žmogus negali padaryti tos pačios 
klaidos du kartus. Antrą kartą – tai jau ne 
klaida. Tai pasirinkimas.“ Kai tu sužinai, 
kokios laukia pasekmės, renkiesi, ar nori 
jų. Jei nori, tai darai pasirinkimą. 

Bet pakalbėkime ir apie kitą pusę – tar-
kim, pasirinkai atlikti visus namų darbus. 
Kitą rytą noriai keliesi ir ruošiesi į mokyklą, 
aplanko keista mintis – tu nori, kad tave 
pakviestų atsakinėti. Gauni gerą įvertinimą. 
Stebuklingai geri mokytojai...

Kiek daug priklauso nuo tokio maž-
možio, nuo tavo sprendimo! O tie maži 
sprendimai atveda prie didelių dalykų. Aš 
suprantu, kad yra labai daug įdomių dalykų, 
kurie konkuruoja su mokslais, tačiau tik 
nuo tavo išsikelto tikslo priklauso, kokius 
sprendimus tu priimsi.

3. Išmok planuoti savo laiką. Tai vienas 
sunkiausių dalykų ne tik jūsų bet ir jūsų 
tėvų gyvenime – laiko planavimas. Mat 
kiekvieną rytą mes manome, kad suspė-
sime viską, kad įmanoma viską padaryti 
ir dar liks laiko pabūti su draugais. Vakare 
savęs klausiame, kur dingo mūsų laikas, nes 
nieko nepadaryta, o jau reikia eiti miegoti. 
Manau, svarbu prisiminti, kad para turi 24 
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Rugpjūčio 28–29 d. Vilniaus bažnyčios patalpose vyko pa-
auglių ir jaunuolių susitikimas Mitlondas. Susirinko 80 

jaunuolių, kurių amžius nuo 14 iki 22 metų. Dalyviai suplaukė iš visos 
Lietuvos. Itin nudžiugino gausi delegacija iš tolimo Klaipėdos krašto. 
Jaunuoliams patarnavo 10 tarnautojų iš Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos. 

Šią vasarą sąskrydis jaunimui ir stovykla paaugliams įkvėpimo 
sėmėsi iš Šventojo Rašto ir J. R. R. Tolkieno knygų serijos „Žiedų 
valdovas“. Mitlondas tarytum apibendrino tai, kas įvyko per vasarą. 
Trilogija baigiasi Frodo Beginso išplaukimu. Tai panašu į mūsų tikėjimo 
kelionę, kurią apaštalas Paulius palygino su tikėjimo laivu: Šį įsakymą 
perduodu tau, sūnau Timotiejau, pagal ankstesnes pranašystes apie tave, 
kad, jomis remdamasis, kovotum gerą kovą, turėdamas tikėjimą ir gerą 
sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo (1 Tim 1, 18–19).

Mitlondas vyko vos 24 valandas. Spėjome susipažinti, pakalbėti 
apie Evangelijos skelbimą, apie jaunuolių lūkesčius bažnyčiose, 
turėjome puikų Dievo garbinimo laiką, kelis padrąsinančius 
pamokslus, klausėmės jaunuolių pasakojimų apie tikėjimo kelią, 
šokome, žiūrėjome filmą „Žiedų valdovas“. Vilniaus senamies-
tyje žaidėme orientacinį žaidimą, po to klausėme paskaitos apie 
priklausomybes. Na, ir turbūt svarbiausia – daug bendravome.

Jaunuoliai buvo drąsinami tikėti, kad jų tikėjimo laivas 
nesudužtų. Juk labai svarbu, kad jie jaustų palaikymą ir žinotų, 

EDUARDAS GABALAS, JURGITA MILOŠEVIČIENĖ

Mitlondas,  arba  Pilkieji  uostai

valandas, iš kurių kokias 9 praleidžiate sapnų 
karalystėje. Taigi realiai turite 15 valandų, 
per kurias turite eiti į mokyklą, ruošti namų 
darbus, lankyti būrelius ir pan. 

Atrodo, 15 valandų per dieną – labai 
daug, bet, deja, šios valandos praeina grei-
čiau, nei mes to norime. Dėl to labai svarbu 
teisingai jas suplanuoti. Ir, kaip sako tie, kurie 
daug pasiekė, – savo darbus reikia planuoti 
nuo poilsio pertraukėlių. Planuok viską 
sąžiningai. Nesistenk visas 15 valandų tik 
skaityti ir ruošti namų darbus, palik laiko ir 
poilsiui, ir pabendravimui su draugais. Jei 
nežinai, kaip tavo laiko juosta atrodo šian-
dien, pasidaryk ją: kelias dienas 15 minučių 
tikslumu rašyk viską, ką veiki (kiek laiko 
prausiesi, pusryčiauji, praleidi laiko kelyje 
iki draugų, kiek laiko praleidi su draugais, 
kiek laiko praleidi FB ir t. t.) Turėdamas 
tokią laiko juostą tiksliai žinosi, kiek laiko 
turi ir kiek tau dar reikia, o tada jau galvosi, 
iš kokios veiklos jo reikės paimti. Žinoma, 
ne visą veiklų laiką gali riboti. Atimsi laiką 
iš kelionės į mokyklą, o tai kaip iki jos nu-
sigausi? Teks truputį pamąstyti.  

4. Rask bendraminčių, kurie tave pa-
laikytų. Labai svarbu turėti draugų, kurie 
palaikytų tavo siekį mokytis. Paulius sako: 
Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus 

papročius“ (1 Kor 15, 33). Ar gali būti kas 
aiškiau: net turėdamas gerų norų ir ketinimų, 
bet susidėjęs su bloga kompanija, nelabai 
ką galėsi padaryti. Nenoriu, kad mane su-
prastum neteisingai. Reikia turėti draugų, 
bet draugus turi rinktis tu. Turėk draugų, 
kurie padėtų tau kilti, pats būk draugu, kuris 
keltų kitus. Markas Mero, vienas jaunimo 
evangelistas, sako: „Parodykite man savo 
draugus, ir aš parodysiu jums jūsų ateitį.“ 
Tikiu, kad mums draugai daro didžiulę įtaką. 
Mes daug galime padaryti ir vieni, tačiau 
kai turime bendraminčių, kurie nori kilti, 
kurie nori kažką pasiekti – tuomet mumyse 
atsiranda jėgų. 

Aš niekada nebuvau sportininkas. Kai 
mokykloje reikėjo atlikti tam tikras fizinio 
lavinimo užduotis pažymiui, pavyzdžiui, 
nubėgti 3 km laikui, man buvo didžiausia 
kančia. Tačiau 12 klasėje turėjau draugą, 
kuris buvo mano priešingybė, nes mėgo 
daug sportuoti. Ir, žinoma, jam nubėgti 3 
km buvo vieni juokai. Kai aš bėgau 3 km, 
draugas bėgo šalia, palaikydamas mane ir 
ragindamas tai daryti greičiau. Jam reikėjo 
drąsos būti mano draugu. Aš esu dėkingas 
Dievui už tai, kad turėjau tokį draugą. 

5. Melskis. Aš tikiu, kad Dievas pa-
deda, kai mes Jo prašome. Vieną dieną 

mąstydamas, kodėl mano gyvenime ne-
vyksta stebuklai, supratau štai ką: Dievas 
dėl tavęs gali padaryti viską, bet Jis nieko 
negali padaryti už tave. Jei tu nepasiruoši 
kontroliniam darbui, tai, nenoriu tavęs nu-
liūdinti, bet tu jo neparašysi. Tiesa ta, kad 
Dievas nėra „paruoštukas“ (špargalkė), Jis 
negali būti nesąžiningas. Dievas gali tau 
padėti pasiruošti. Jis gali suteikti jėgų ir 
išminties suvokti dalykus, bet Jis negali už 
tave išmokti. Jei sunku susikaupti, melskis, 
kad Dievas padėtų. Jei sunku atsispirti tin-
ginystei – melskis ir imkis darbo. Vienas 
pamokslininkas yra pasakęs: „Melskis taip, 
tarytum viskas priklausytų nuo Dievo, dirbk 
taip, tarytum viskas priklausytų nuo tavęs.“ 
Ar tai lengva? Žinoma, kad ne. Bet noriu 
padrąsinti jus žodžiais iš Jozuės knygos: 
Būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok. 
Šiais žodžiais Dievas drąsino Jozuę, kad šis 
atliktų tai, kam yra pašauktas. 

Nebijokite! Dievas mums davė ne baimės 
dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią 
(žr. 2 Tim 1, 7). Dievas mums davė viską, kad 
mes galėtume būti sėkmingi. Gera žinoti, 
kad Dievas yra mūsų pusėje. Mums tik lieka 
pasitikėti Juo ir darbuotis. Raginu tave – nepa-
siduok. Jei tau atrodo, kad tu nieko nesugebi, 
tai netiesa, nepasiduok ir siek savo tikslo!

jog šioje kelionėje yra ne vieni. Buvo gera prieš mokslo metus 
kartu melstis, šlovinti Dievą, bendrauti. Baimę ir abejones 
pakeičia drąsa ir ryžtas. Tikėjimo kelionė veda per pavojingus 
gyvenimo vandenis: juk laukia daug audrų, daug įvairiausių 
srovių. Visa tai turime įveikti, kad pasiektume savo kelionės 
tikslą. Palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundymą, nes, kai 
bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo 
Jį mylintiems (Jok 1, 12).

Mitlondas,  arba  Pilkieji  uostai
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Kai meldžiamės už kitus žmones, 
nuostabūs dalykai pradeda vykti 

mūsų pačių širdyse. Jos ima minkštėti ir tirpti. 
Mes tampame pajėgūs nepriimti į širdį skau-
dulių ir atleidžiame, o galų gale, žiūrėk, net 
pamilstame tą, už kurį nuolat meldžiamės. 
Tai stebuklas! Ir jis nutinka todėl, kad melsda-
miesi būname Dievo artume, kur Jis pripildo 
mus savo Dvasios meilės. Kai meldžiatės už 
savo vyrą, jūsų širdyje auga ir Dievo meilė 
jam. Ir ne tik tai! Dar pastebėsite, kad vyro 
širdyje auga meilė jums, jam nė neįtariant, kad 
už jį meldžiatės. Taip yra todėl, kad malda –  
tai meilės kalba, aukščiausia meilės išraiška. 
Ji veikia tada, kai mes nieko neįstengiame 
padaryti patys. Esu sutikusi moterų, kurių 
jausmai sutuoktiniams buvo išblėsę, bet su 
laiku, joms ištikimai meldžiantis, tie jausmai 
buvo pažadinti ir vėl atgaivinti. O kai kurios 
moterys skirtumą pajusdavo jau po pirmos 
nuoširdžios maldos. 

Kalbėjimas apie savo vyrą Dievui – 
meilės veiksmas. Malda sužadina meilę, 
kuri paragina dar uoliau melstis. Taip meilė 
dar labiau auga. Net jei maldos pradžioje 
jūsų motyvai būtų šiek tiek savanaudiški, 
tai besimeldžiant jie praskaidrėtų. Su laiku 
pastebėsite, kad jūsų reakcijose daugiau 
meilės, kad klausimai, anksčiau sukeldavę 
barnius, nebedirgina. Jūs įstengsite prieiti 
prie vieningų sprendimų nesibardami. Tokia 
vienybė yra gyvybiškai svarbi.

STORMIE OMARTIAN

Malda – tai  meilės  kalba  

Kai vienybės nėra, viskas griūva. Jėzus 
pasakė: Kiekviena suskilusi karalystė bus 
nusiaubta, ir joks suskilęs miestas ar namas 
neišsilaikys (Mt 12, 25). Malda pagimdo 
vienybę net ir tuo atveju, jei nesimeldžiate 
drauge. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad 
įtampa tarp manęs ir vyro dažnai atslūgdavo 
vien man pasimeldus už jį. Rūpestį ir meilę 
parodo ir klausimas: „Kokia malda galėčiau 
už tave pasimelsti?“ Mano vyras po tokio 
klausimo paprastai stabteli ir pagalvojęs į jį 
atsako labai išsamiai, su smulkmenomis –  
nors kitu atveju gal nutylėtų ir išvis nepra-
tartų nė žodžio. Pažįstu net ir netikinčių 
vyrų, kurie labai teigiamai reaguoja ir noriai 
atsako į tokį žmonų pateiktą klausimą.

O esmė tokia, kad mes, kaip vyras su 
žmona, nenorime patraukti kiekvienas savo 
keliu. Norime kartu eiti vienu ir tuo pačiu 
taku, iš esmės derėti, sutapti, būti vienas kitam 
gyvenimo palydovai ir mylėti vienas kitą visą 
gyvenimą besitęsiančia meile. Malda – aukš-
čiausios meilės kalba – padeda tam išsipildyti. 

Jis man nė nepatinka – kaip 
tad galiu už jį melstis? 
Ar esate ant vyro įniršusi taip, kad apie 

maldą už jį negali būti nė kalbos? Man taip 
irgi yra buvę. Labai sunku melstis už žmogų, 
kai niršti ant jo arba kai jis tave įskaudinęs. 
Bet kaip tik to Dievas iš mūsų tikisi. Jei Jis 
prašo, kad melstumės už savo priešus, kaip tad 

turėtume melstis už žmogų, kuris yra antroji 
mūsų pusė ir kurį turėtume mylėti? Tačiau 
kaip įveikti neatlaidumą ir kritiškas nuostatas? 

Visų pirma ir svarbiausia – būti visiškai 
atvirai prieš Dievą. Norint nugriauti sienas 
širdyje ir su žemėmis sulyginti bendravimui 
kliudančias užkardas, turime Viešpačiui 
atvirai išsakyti savo jausmus. Kalbant su 
Juo nieko nereikia pagražinti. Jis ir taip 
žino tiesą, tiesiog nori pamatyti, ar mes 
pasirengusios prisipažinti ir išpažinti tai 
kaip neklusnumą Jo keliams. Jei taip, Dievas 
gali darbuotis mūsų širdyje. 

Jei pykstate ant vyro, taip Dievui ir pa-
sakykite. Tenetampa tai diena iš dienos jus 
vis labiau ėdančiu vėžiu. Nesakykite: „Aš 
gyvensiu savo gyvenimą, o jis tegul gyvena 
savo.“ Jei stengsitės gyventi nepriklausomai 
vienas nuo kito, tai vėliau jums teks mokėti 
didelę kainą. Bet Viešpatyje nei moteris ką 
reiškia (angl. „nėra nepriklausoma“) be vyro, 
nei vyras (angl. „nėra nepriklausomas“) be 
moters (1 Kor 11, 11). 

Verčiau susiimkite ir tarkite: „Viešpatie, 
nors neturiu nė menkiausio noro melstis 
už šitą žmogų, išpažįstu Tau savo pyktį, 
įsiskaudinimą, neatlaidumą, nusivylimą, 
apmaudą ir širdies kietumą prieš jį. Atleisk 
man ir sukurk manyje švarią širdį ir teisingą 
dvasią. Pagimdyk manyje naują, teigiamą, 
džiugų, meilų, atlaidų požiūrį į savo vyrą. 
Parodyk jam, kur jis klysta, ir apkaltink jo 
širdį. Vesk jį atgailos ir išlaisvinimo keliu. 
Apsaugok, kad neatleidimas neleistų man 
atsiskirti nuo vyro nei emociškai, nei min-
timis, nei fiziškai. Jei turime prašyti vienas 
kito atleidimo, padėk mums taip pasielgti. 
Jei yra, ko aš nematau, bet kas apsunkina 
situaciją, apreikšk tai ir padėk man suprasti. 
Pašalink bet kokį sumišimo pleištą, keliantį 
nesusipratimus ir kliudantį bendrauti. Jei 
kuriam nors iš mūsų reikia pakeisti savo 
elgseną, meldžiu, suteik jėgų pasikeisti. Kad 
ir kaip norisi toliau pykti ant savo vyro (nes 
tokiam pykčiui turiu pagrindo), dar labiau 
noriu pasielgti taip, kaip nori Tu. Visus jaus-
mus atiduodu Tau. Suteik man naują meilės 
pojūtį ir žodžius, padėsiančius išgydyti šioje 
situacijoje atsivėrusias žaizdas.“ 

Jei jaučiate, kad įstengtumėte taip melstis, 
išmėginkite tai. Atlikite šį nedidelį eksperi-
mentą ir žiūrėkite, kas bus. Melskitės už savo 
vyrą kasdien mėnesį, pasitelkdama trisdešimt 

Ištrauka iš Stormie Omartian knygos „Žmonos maldų galia“.
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mano šioje knygoje nurodytų maldos aspektų, 
pavyzdžiui, po skyrių per dieną. Prašykite 
Dievo išlieti ant jūsų sutuoktinio savo pa-
laiminimų lietų ir pripildyti judu abu savo 
meilės. Stebėkite, ar jūsų širdis neminkštėja. 
Žiūrėkite, ar kartais nesikeičia ir jo požiūris 
į jus. Atkreipkite dėmesį, ar jūsų santykiai 
netapo sklandesni. Jei jaučiate, kad jums 
sunku atsidėti nuosekliai maldai, mėginkite 
pažvelgti į tai Viešpaties akimis. Pamatykite 
savo vyrą kaip Dievo vaiką ir mylimą Jo sūnų. 
Tai gali būti labai svarbus apreiškimas. Juk jei 
kas nors paskambintų ir prašytų pasimelsti 
už jų sūnų, greičiausiai bemat pultumėte tai 
daryti, ar ne? Tai štai, Dievas jūsų to prašo.

„Nutilk. Verčiau pasimelsk.“
Kaip sako Šventasis Raštas, viskam 

savas laikas. Tai itin aktualu vedybiniame 
gyvenime – ypač kalbant apie žodžius, iš-
einančius iš mūsų lūpų. Yra laikas kalbėti ir 
laikas tylėti. Laimingas vyras, kurio žmona 
žino, kada ir ką iš šių dviejų dalykų rinktis. 
Apskritai bet kuris santuokoje ilgesnį laiką 
nugyvenęs žmogus puikiausiai supranta, 
kad kai kurie dalykai turėtų likti neišsakyti. 
Žmona vyrą gali įskaudinti labiau nei bet 
kuris kitas žmogus. Taip pat ir vyras žmoną. 
Kad ir kiek paskui būtų atsiprašinėjama, 
ištartų žodžių nebeištrinsi. Už juos galima 
nebent atleisti. O tai ne visuomet lengva. 
Kartais mūsų žodžiai tik stabdo Dievo ma-
lonės tėkmę. Taigi kartais geriausia tiesiog 
prikąsti liežuvį, o paskui imti melstis. 

Pačioje mūsų santuokos pradžioje daž-
niausiai nutylėdavau ir nieko nesakydavau, 
kai kas nors būdavo ne taip. Savo jausmus 
tuomet buvau linkusi išgyventi viduje. Ta-
čiau po mūsų pirmojo vaiko gimimo kažkas 
tarsi pratrūko. Pradėjau vis dažniau reikšti 
savo prieštaravimus ir nuomonę skirtingais 
klausimais. Ir kuo įkyriau tai darydavau, tuo 
labiau Maiklas man priešindavosi, tuo daž-
niau mes susiginčydavome. Savo žodžiais aš 

ne tik nepasiekdavau to, ko norėdavau, dar 
blogiau – šie žodžiai atnešdavo priešingus 
rezultatus. Tik po daugelio metų supratau 
tai, kas milijonams moterų tapo aišku per 
daugel amžių, – kad kabinėjimasis ir zyzimas 
nieko nepakeis. Kritika nieko gero neduoda. 
O kartais net ir paprastu pokalbiu nieko 
nepasieksite. Galiausiai pamačiau, kad tik 
malda vienintelė visuomet padeda ir ką nors 
keičia. Melsdamasis žmogus turi garantiją 
ir apsaugos priemonę – mat pirmiau tenka 
eiti pro Dievą. Vadinasi, turint neteisingą 
nuostatą, klaidingą mąstymą ir netikusius 
motyvus, prasmukti tikrai nepavyks. Kai 
meldžiatės, Dievas atskleidžia visa tai, kas 
jumyse priešinasi Jo nustatytai tvarkai. 

Mano vyras, pavyzdžiui, nedarys nieko, ko 
nenori. Jei jam tai tenka daryti, artimieji iškart 
pajunta savo kailiu. Jeigu labai noriu, kad jis 
ką nors padarytų, pirmiausia išmokau dėl to 
melstis – ir prieš prašydama jo meldžiuosi tol, 
kol širdyje užgimsta ramybė. Kartais Dievas 
kita linkme nukreipia mano pačios širdį arba 
parodo kitą kelią – ir man išvis nieko nebereikia 
sakyti. Jei ir turiu ką nors pasakyti, tai netariu, 
kas šauna į galvą, bet pirmiau pasimeldžiu, kad 
Dievas įdėtų žodžius į mano lūpas.

Tiesa, prireikė nemažai laiko, kol tai su-
vokiau, vieną gražią dieną Patarlių knygoje 
perskaičiusi: Geriau gyventi dykumos šalyje 
negu su irzlia ir priekabia žmona (Pat 21, 19). 
Kažkodėl ši patarlė man smigo giliai į širdį. 

„Bet, Viešpatie, argi ne geriau atviras 
papeikimas nei slapta meilė?“ (žr. Pat 27, 5) – 
klausiau aš. – Argi mes, žmonos, neprivalome 
pasakyti vyrams, kai kas nors būna ne taip?“ 

Dievas atsakė: Viskam yra metas [...] 
tinkamas laikas po dangumi. [...] laikas tylėti 
ir laikas kalbėti (Mok 3, 1–7). Bėda ta, kad 
nežinai, kada kalbėti, o kada patylėti. Be to, 
nemoki kalbėti su meile.“ 

„Gerai, – atsakiau aš. – Tuomet paro-
dyk man, kada laikas kalbėti, o kada laikas 
prikąsti liežuvį ir melstis.“  

Ilgai nelaukus tam pasitaikė puiki pro-
ga. Kaip tik buvau savo namuose pradėjusi 
kassavaitinę maldą su kitomis moterimis. 
Mano gyvenimą tai pakeitė iš pagrindų, 
todėl ir savo vyrą ėmiau įkalbinėti padaryti 
tą patį – suburti pamaldžių vyrų grupę. 
Tačiau jis apie tai nenorėjo nė girdėti. 

„Visai neturiu laiko“, – toks buvo jo 
atsakymas ir nepasitenkinimo išraiška. 

Ir kuo daugiau apie tai įsijautusi kal-
bėdavau, tuo labiau irzdavo Maiklas. Tada 
nusprendžiau išmėginti Dievo nurodymą 
prikąsti liežuvį ir verčiau pasimelsti. Lio-
viausi ūžusi vyrui ausis ir pradėjau melstis. 
Maldos grupelės dalyvių paprašiau melstis 
dėl to kartu su manimi. Prabėgo daugiau nei 
dveji metai. Nuo to laiko nėkart vyrui apie 
tai neužsiminiau nė puse lūpų. Ir štai vieną 
gražią dieną Maiklas pareiškė organizuojąs 
vyrų maldos grupę. Ji veikia lig šiol, o jis nė 
neįtaria, kiek dėl to melstasi. Nors viskas 
truko kur kas ilgiau, nei tikėjausi, tai vis 
dėlto išsipildė. Laukiau kupina ramybės, 
kurios, neprikandusi liežuvio, nebūčiau 
patyrusi.

Karalienė Estera, apie kurią skaitome 
Biblijoje, melsdavosi, pasninkaudavo ir 
siekdavo sužinoti, koks geriausias Dievo 
numatytas laikas, kaskart prieš eidama 
pas savo vyrą karalių kokiu nors svarbiu 
klausimu. Paprastai tokiomis akimirkomis 
ji labai rizikuodavo ir tai puikiai supras-
davo. Ji nelėkdavo ir neklykdavo: „Tu su 
tais savo draugužiais tik sužlugdysi mūsų 
bendrą gyvenimą!“ Pirmiau ji pasimels-
davo, paskui su meile patarnaudavo jam, 
o Dievas tuo metu paruošdavo jo širdį. 
Viešpats visuomet įdės mums į lūpas tin-
kamus žodžius ir nurodys, kada juos ištarti, 
jei tik Jo paprašysime. Labai svarbu, kad 
laikas būtų parinktas tinkamai.

Knygą galėsite įsigyti bažnyčios knygyne, 
internetiniame knygyne (elknygynas.lt) ir 

www.upe-leidykla.lt.

Graužatis dėl santuokos visiškai nieko nekeičia... 
Užtat  malda gali pakeisti viską.

Stormie Omartian – 
bestselerių serijos 
apie maldos galią 
(The Power of a 
Praying®) autorė. 
Parduota daugiau 
nei 28 mln. jos knygų. 
Stormė su vyru 
Maiklu santuokoje 
gyvena daugiau nei 
keturiasdešimt metų, 
turi du suaugusius 
vaikus.

Tokią atkuriamąją maldos galią vedybiniame gyvenime 
turėtų įvertinti kiekviena moteris, trokštanti artimesnio 
ryšio su savo vyru. Be tikrų pavyzdžių, iliustruojančių 
kasdienį gyvenimą, autorė kiekviename knygos „ Žmo-
nos maldų galia“ skyriuje pateikia ir maldos pavyzdį bei 
Šventojo Rašto eilutes, kuriomis galima remtis mel-
džiantis. Autorės patirtis ir požiūris į maldą įkvėps, su-
stiprins moteris, padės joms pasikliauti Dievo pažadais 
atkurti, atnaujinti santuoką ir joje augti.
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Violeta, jūs esate šešių vaikų 
mama. Papasakokite apie savo 

šeimą, apie pasiryžimą auginti vaikučius 
ir įtikėjimą – tai turbūt įvyko jau seniai...

Taip, įtikėjau Kristų daugiau nei prieš 20 
metų. Šiemet sukanka 30 metų, kai su vyru 
susituokėme. Auginti vaikus buvo nelengva. 
Pradžioje gimė mergaitė ir berniukas – atrodė 
labai gražu. Tačiau patikėjusi Kristumi kaip 
Gelbėtoju supratau, kad negalime atsisakyti 
to, kas ateina iš Dievo. Ir mums gimė trečias 
vaikas – berniukas. Deja, po trečios mano 
laimės atėjo didelis išbandymas – aš susirgau 
depresija. Tuomet galvojau: „Dieve, jeigu Tu 
esi, jeigu Tu mane išgydysi, aš tarnausiu Tau 
viskuo, kuo galėsiu.“ 

Ir atėjo diena, kai aš pasveikau. Vėliau 
mums gimė dar trys vaikai. Visus, nors ir 
neplanuotus, priėmiau dėkinga širdimi – jie 
buvo kaip Dievo dovana. Tuo labiau, kad su 
vyru jau buvome vyresnio amžiaus.

Kai šeštam vaikui buvo ketveri me-
tukai, sužinojote, kad sunkiai sergate. 
Kokia tai buvo liga? Kaip reagavote jūs 
pati ir jūsų šeimos nariai?

 Vakare netyčia vienoje savo krūtyje 
pastebėjau nedidelį guzelį... Teko skaityti, 
kad jei tu gimdei ir maitinai vaikus – o 
visus šešis vaikus maitinau iki metų ar net 
ilgiau, – tai krūties vėžys tau negresia. Tad  
aptikus tą guzelį buvo šokas. Šito gyvenime 
tikrai nesitikėjau!

Eidama pas gydytoją vyliausi, kad gal 
tai klaida. Tačiau gydytoja tiesiai šviesiai 
pasakė: „Piktas.“ Atrodė, kad šis žodis 
smogė man kaip kardas ir paveikė para-
lyžiuojančiai.

Tuomet malda „Tėve mūsų“ man įgavo 
naują atspalvį. Melsdamiesi sakome: „Dieve, 
saugok mus nuo pikto...“ – man tas „piktas“ 
staiga tapo konkretus piktas auglys. Visiems 
sakiau, kad Dievas numatė tai į ateitį, nes 
dabar tie piktieji siaučia vis labiau ir labiau. 
Bet šis supratimas man buvo tarsi pirmasis 
sustiprinimas – kad Dievas mane saugo nuo 
konkretaus pikto.

„Dieve,  saugok  mus  nuo  pikto...“ 
Violeta Aukštikalnienė trejus metus kovojo su sunkia liga – krūties vė-
žiu. Šiandien ji yra pasveikusi, nors dar stebima gydytojų. Violeta dali-
nasi, ką teko išgyventi, patyrus šį išbandymą.

Tuo metu buvau labai pasimetusi, 
svarsčiau, ar reikėtų sakyti diagnozę ar-
timiesiems. Gal nuslėpti? Gal viską savyje 
saugoti, kad tai netraumuotų vaikų? Bet ta 
našta tampa tokia didelė, kad atrodo, jog 
psichologiškai neatlaikysi. Supranti, kad 
yra vaikai, šeima, kad tu atsakinga ir turi 
pasirūpinti, kaip toliau viskas bus... Tad 
sužinojusi diagnozę, pagalvojau: „Dieve, 
jeigu aš pagyvenčiau dar nors vieną mė-
nesį... Galbūt per tą mėnesį suspėsiu kažką 
padaryti, sutvarkyti viską, kad galėčiau išeiti 
palikus viską tvarkoje.“

Vėliau vyko operacija, gydymas. Tai 
irgi buvo nelengvi išbandymai tiek fiziškai, 
tiek psichologiškai.  

Vis dėlto nusprendėte artimiesiems 
pasakyti savo diagnozę?

Taip. Vyriausioji dukra man pasakė: 
„Mama, jeigu tu slėpsi ir niekam nesakysi, tau 
niekas negalės padėti.“ Ir išties, kai žmonėms 
pasakydavau diagnozę, pamačiau, kaip visi 
mane palaiko. Atrodė, kad visi tik ir galvoja, 
kaip man greičiau pasveikti. Visi kiek galėjo 
padėjo: kai kas siuntė elektroniniu paštu įvai-
rias nuorodas, dukra pirko papildus, sūnūs 
taip pat stiprino, sakydami: „Mama, viskas 
bus gerai... Viena pažįstama moteris išgijo...“ 

Bet labiausiai mane sutvirtino Izaijo 
pranašystėje rasti vos ne man skirti žodžiai. 
Tai tapo mano pasitikėjimo pamatu: Tomis 
dienomis Ezekijas mirtinai susirgo. Pas jį 
atėjo pranašas Izaijas, Amoco sūnus, ir jam 
tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Sutvarkyk savo 
namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi’ “. Eze-
kijas nusigręžė į sieną ir meldėsi: „Viešpatie, 
meldžiu Tave, atsimink, kad aš teisingai ir 
tobula širdimi vaikščiojau prieš Tave ir da-
riau gera Tavo akyse.“ Ir Ezekijas graudžiai 
verkė. Viešpaties žodis buvo suteiktas Izaijui: 
„Eik ir sakyk Ezekijui: ‘Taip sako Viešpats, 
tavo tėvo Dovydo Dievas: ‘Aš girdėjau tavo 
maldą ir mačiau tavo ašaras. Aš pridėsiu 
tau dar penkiolika metų ir išgelbėsiu tave 
ir šitą miestą iš Asirijos karaliaus rankų. 
Tau bus šis Viešpaties ženklas, kad Viešpats 
įvykdys, ką pažadėjo'' “ (Iz 38, 1–7). Supra-

tau, kad kol žmogus gyvas, jis gali daryti 
gerus darbus, gali tarnauti Dievui, o miręs 
jau nieko nebegali. Ir jeigu Dievas mums 
duoda nors vieną, dvi ar daugiau dienų, 
ar net metų, įvertinkime tai – mes galime 
padaryti kažką gero.

Su liga kovojote trejus metus. Gal 
galėtumėte papasakoti, koks gydymas 
jums buvo taikomas?

Mane operavo, o po operacijos sekė 
aštuoni pačios stipriausios chemoterapijos 
kursai. Tuo metu didžiausias išbandymas 
man buvo tai, kad nuslinko mano brangus 
turtas – plaukai. Pasijunti visiškai kitokia. 
Aš gyvenime niekad nebūčiau nusikirpusi 
plaukų, tuo labiau plikai... Man plaukai 
buvo moteriškumo simbolis. Dukra nu-
pirko natūralių plaukų peruką, kuris man 
tiko. Pažįstami sakydavo: „O, kaip gražiai 
nusikirpai...“

Metus man buvo taikyta biologinė te-
rapija. Ji neturėjo tokio didelio šalutinio 
poveikio. Tiesiog kas mėnesį man leisdavo 
labai brangius vaistus, kurių aš pati niekaip 
negalėčiau įpirkti... Ačiū Dievui, kad šį mano 
gydymą finansavo valstybė. O po to sekė 
spindulinė terapija, kuri taip pat turėjo nei-
giamų padarinių. Toje vietoje, į kurią buvo 
spinduliuojama, atsivėrė nemalonios žaizdos. 

Bet visa tai praėjo. Ir dabar atrodo, kad 
nieko ir nebuvo... Buvo laikas, kai aš puikiai 
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prisimindavau operacijos datą, bet dabar jau 
negalėčiau jos tiksliai pasakyti. Prisimenu 
tik tai, kad buvo lapkričio mėnuo...

Dar įdomus faktas, kad buvo sumai-
šytos ligos istorijos. Man buvo paskirtas 
gydymas, ir aš jį gavau, bet tik po chemo-
terapijų kita jauna gydytoja pastebėjo, kad 
skiriasi duomenys... Bet aš nenukentėjau... 
Gydytoja išsigando, bet man nebuvo jokio 
streso... Juk visi klystame, esame žmonės. 
Kai kurie žmonės labai jautriai reaguoja, 
jiems svarbu, kas juos gydys. Aš nieko ne-
pažinojau, jokių rekomendacijų neturėjau, 
bet man visi gydytojai buvo tokie mielašir-
dingi ir malonūs, tokie geri, kad aš turbūt 
ir suplanuoti taip negalėjau.

Jūs išgyvenote 8-ias chemoterapijas. 
Ar tai pati didžiausia dozė?

Taip, tai pats didžiausias leidžiamas che-
moterapijų skaičius. Jos buvo labai stiprios, 
po jų buvo labai sunku. Po chemoterapijų 
aš tiesiog gulėdavau užsidariusi kambaryje 
prie praverto lango. Nenorėjau nieko matyti, 
nieko girdėti, negalėjau nieko valgyti, visi 
kvapai erzindavo. Tik pamenu, kad atver-
davau langą, užsiklodavau ir man ant veido 
krisdavo snaigės. Man būdavo gera, nes man 
trūkdavo oro, trūkdavo deguonies... Tai 
tęsdavosi dvi tris dienas po chemoterapijos, 
ir taip kas tris savaites.

Jūsų organizmas stiprus, kad visa tai pa-
kėlė, nes ne visiems taikoma tokia terapija? 

Ne visada... Kartais trūkdavo vienų ar 
kitų kraujo kūnelių, tada chemoterapijos 
seansą atidėdavo, kol sustiprėdavau... Ačiū 
Dievui, atlaikiau tai, nors tikrai nebuvo 
lengva.

Dabar jūsų gyvenime džiaugsmingas 
etapas – nustatyta, kad jūs pasveikusi?

Vaistų jau nebereikia, nors vis dar esu 
stebima gydytojų, esu įskaitoje. Gydytojas 
fitoterapeutas Juozas Ruolia siūlo vaistažoles 
pavartoti, seleną pagerti, kad tai sustiprintų 
kovą su negeromis ląstelėmis. Patariama 
mažiau cukraus vartoti, miltinių patiekalų... 
Bet aš jau nebesikoncentruoju į tuos daly-
kus, nes dabar jau viskas atslūgo. Prasidėjo 
kitas gyvenimo etapas. Viskas tikrai gerai 
susiklostė, gal net geriau, nei buvo prieš tai. 

Man pasveikimas labiau siejasi su ra-
mybe. Baisu ne pati liga, bet ta būsena, kai 
esi įsitempęs, sudirgęs, nuolat savęs klausi: 
kaip dabar viskas bus? Tai turbūt baisiau 
net už pačią ligą. Bet kai mąstai: „Kaip bus, 
Dieve, taip bus... Aš priimu viską, ką Tu 
man teiki,“ – tuomet lieki ramus. Aš tiesiog 
turiu sutikti su tuo, kas man bus pateikta, 
nes nežinau, kas manęs laukia. Juk sakoma, 
kad kiekvienai dienai užtenka savo vargo. 

Aš tiesiog gyvenu, darau tai, ką esu 
susiplanavusi. Negaliu sakyti: „O, aš pa-
sveikau. Kaip viskas gerai.“ Galbūt rytoj 
ištiks kokia kita bėda. Tad lieka gyventi ir 
džiaugtis šiandien.

 Nebijokime išbandymų, iššūkių, vis-
ką gyvenime priimkite kaip dovaną. Jei 
iš Dievo priimame tai, kas gera, tai kodėl 
negalime priimti to, kas bloga? Juk Jobas 
ne tiek kentėjo...

Violeta, pati išgyvenote ligos koš-
marą. Turbūt gimė minčių ir kitiems 
patarnauti?

Taip, neseniai onkopsichologijos cen-
tre lankiau kursus, kur mus apmokė sava-
noriauti, padėti onkologiniams ligoniams. 
Gali patarnauti tiesiog paprasčiausiais 
dalykais: kam nors vandens nupirkti, ką 
nors atnešti, nukirpti žmogui plaukus, 
kai jie pradeda kuokštais slinkti, kad šis 
nepatirtų tokio didelio streso, galbūt kam 
nors knygą paskaityti, drauge pasivaikš-
čioti... Medicinos personalas labai prašo 
tiesiog pabūti su žmogumi, nes jie nespėja. 
Ligoniai prašo gydytojų, kad šie pasėdėtų 
prie jų, palaikytų už rankos. Bet gydytojai 
nepajėgūs to padaryti. Pagalbinis perso-
nalas taip pat turi tiek darbo, kad negali 
žmogui skirti daug laiko. Kadangi aš pati 
sirgau – aš jau žinau, kaip tas ligonis jau-
čiasi, ir viskas yra paprasčiau.

Kol kas dar nepradėjau savanoriauti, bet 
greitai gausiu pažymėjimą. Labai laukiu tos 
dienos, kada aš galėsiu padėti, – man labai 
patiktų žmonėms skaityti. Kviečiu prisi-
jungti ir kitus, kurie galėtų tam skirti nors 
porą valandų per savaitę – kenčiantiems 
žmonėms tai gali būti gyvybiškai svarbu. 
Yra didelis bendraminčių būrys – mus rasite 
facebooke: Draugų kalendorius. 

Mirštančiam žmogui labai svarbu ne-
sijausti vienišam, kad kažkas šalia pabūtų... 
Artimieji kartais turi daug rūpesčių, tad 
skuba, o žmogui norisi, kad su juo kas nors 
pasėdėtų ar už rankos palaikytų. Kartais 
žmogus giminaičiui neatsiveria, o svetimam 
žmogui gali atsiverti, išsipasakoti. Tuomet 
žmogui palengvėja...

Kai aš pati atsivėriau, viskas tarsi srove 
pasruvo... Žmogus išklauso tave, tau pasi-
daro lengviau, o ir tas žmogus džiaugiasi, 
kad galėjo tau padėti. Aš nenoriu primes-
ti savo naštų kitam žmogui, bet kai kitas 
žmogus nežino, kad tau sunku, gali įvykti 
daug nesusipratimų. Jei tau tikrai bloga, 
tai geriau pasakyk: „Man be galo bloga... 
Nebegaliu išbūti, negaliu savyje ištverti to 
sunkumo...“ Būkime atviri. Tada padės kiti. 
Tai geriau, nei vaikščioti irzliam ir piktintis, 
kokie kiti laimingi...

Nukelta į 18 p.Pienių jūra prie namais tapusios Santariškių ligoninės – gyvybės simbolis
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Juk jei matai, kad tavo draugui bloga, 
nereikia turėti ypatingų dovanų, kad jį už-
jaustum, paguostum, už rankos palaikytum. 
Bet mes linkę viską slėpti...

Man asmeniškai labai patarnavo ir 
kompiuteris. Giminaičiai susidėję nupirko 
man nešiojamą kompiuterį. Ir kai aš kartais 
supainiodavau dieną su naktim, kai negalė-
davau užmigti ir įsijungdavau kompiuterį, 
draugai, pastebėję mane socialiniame tinkle, 
klausdavo, kaip laikausi, ko nemiegu, apie 
ką galvoju... Tai labai sustiprindavo. Kom-
piuteris patarnavo tuo metu, kai jau norėjosi 
ką nors daryti, bet fiziškai dar negalėdavau.

Viena mano draugė prieš chemoterapi-
jos procedūras kviesdavo mane daryti lėlių: 
mes lipdėme lėles iš modelino, siuvome 
joms drabužius. Tai buvo man tokia didelė 
atgaiva ir sustiprinimas.

Turbūt galėčiau knygą parašyti apie 
patirtą žmonių gerumą, kokie visi buvo 
man geri. Kartais pakanka apkabinimo ar 
kelių ištartų žodžių...

Ką patartumėte žmonėms, išgirdu-
siems panašią diagnozę?

Manau, kiekvienam žmogui reikėtų 
rasti savo gyvenime kelią, kuriuo jis nori 

„Dieve,  saugok  mus  nuo  pikto...“ 
eiti. Pirmiausia patarčiau apmąstyti: gal 
kažką aš ne taip darau? Sužinojus šitą 
diagnozę, supratau, kad reikia ir save 
mylėti, save saugoti. Negali visko tik ati-
duoti, negali išsieikvoti. Supranti, kad esi 
žmogus, brangus Dievui, kad esi  ver-
tingas ir negali savęs švaistyti. Turi save 
saugoti, tausoti, skirti laiko sau, maldai. 
Mes nuolatos bėgame, skubame. Bet kur 
mes skubame? 

Aš buvau pripratusi skubėti. Iki šitos 
ligos negalėjau pasakyti „ne“. Jeigu reikia 
kažką padaryti, tai reikia, – aš einu, darau, 
skubu, bėgu... Bet ši liga mane sustabdė.  

Tad linkiu nepamiršti, kad kiekviena 
diena duota tam, kad tu pasidžiaugtum 
kiekvienu, net ir mažu dalykėliu. Mes 
labai dažnai sutelkiame dėmesį tolyn: 
kažkada mes turėsime, kažkada bus tas 
gyvenimas... Bet kai susergi, tada labai 
aiškiai supranti, kad tavo gyvenimas ribo-
tas. Kai tai suvoki, pradedi kitaip rinktis: 
daryti kokį darbą ar ne, reikia tau to ar 
ne, ir kas svarbiau... Tada į viską pradedi 
kitaip žiūrėti. Suvoki, kad Dievas tikrai 
dovanoja gerą dalyką – gyvenimą, suvoki, 
kad gyvenimas senka, kad pamažu artėji 
prie tos dienos...

Tikiu, kad jūsų liudijimas sustiprins 
ne vieną žmogų, padrąsins, suteiks vil-
tį. Šiandien turbūt galite pasakyti, kad 
Dievas yra ištikimas, visada esantis šalia.

Išbandymų metu tu sužinai, kas yra 
tavo tikrieji draugai. Tik praėjęs sunkumus 
gali pasakyti, kas iš tiesų buvo su tavimi, 
kas tavęs nepaliko. Drąsiai galiu pasakyti 
kiekvienam žmogui, kuris šaukiasi Dievo, 
kad Dievas tikrai bus ištikimas. Jis tikrai 
niekados tavęs neapleis, net jei tu gulėsi ligos 
patale ar kentėsi didžiulius skausmus. Šaukis 
Dievo – Jis tikrai bus šalia. Skaityk Dievo 
žodį, psalmes... Juk ne veltui Biblija visame 
pasaulyje yra populiariausia knyga. Galbūt 
kiti žmonės atranda kokių kitų dalykų, bet 
mano atveju tik tikėjimas padėjo išstovėti, 
atlaikyti sunkumus, kurių per gyvenimą 
tikrai buvo ne vienas...

Dievas mato žmogaus širdį. Galbūt 
kartais mes būname pikti, suirzę, bet Dievas 
mato širdį. Kai tu lieki vienas, viską permąs-
tai, supranti, kad Dievas mato tave giliai, iš 
esmės. Tu nieko nenuslėpsi. Jis yra tavyje, 
ir Jis turi būti tas pamatas, į kurį remsies. 

Ačiū, Violeta, už liudijimą. Linkiu 
sveikatos, stiprybės ir pasitikėjimo Die-
vu, kad Jis suteiktų malonę užauginti 
jauniausius vaikus. Meldžiame Dievo 
pagalbos jūsų šeimai ir dėkojame, kad 
pasidalinote savo gyvenimu. 

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

Atkelta iš 17 p.

Violeta su vyru Romualdu po kelių chemoterapijos seansų. Vyriausios dukters nu-
pirktas perukas papuošė besigydančią Violetą.

Violeta su jauniausia dukra Ieva
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Apie savo misiją gelbėti pražuvusius 
Jėzus kalba trijuose Evangelijos 

pagal Luką 15 skyriuje užrašytuose paly-
ginimuose. Kiekviename palyginime Jėzus 
mus supažindina su pagrindiniu veikėju. 
Pirmasis minimas 4 eilutėje: Kas iš jūsų, 
turėdamas šimtą avių, tuomet 8 eilutėje:  
Arba kuri moteris, turėdama dešimtį drach-
mų, ir vėl 11 eilutėje: Vienas žmogus turėjo 
du sūnus. Tuo nebuvo norima pasakyti, 
kad Dievas yra ganytojas, moteris ar tėvas. 
Veikiau Jėzus lygina šių žmonių požiūrį ir 
veiksmus su Dievo požiūriu ir veiksmais. Jei 
toks yra ganytojas, jei taip reaguoja moteris 
ir taip elgiasi tėvas, tai kaip labiau visais 
pamestais ir pasiklydusiais rūpinasi Dievas!

Taigi, ką, skaitydami Evangelijos pagal 
Luką 15 skyrių, mes sužinome apie Dievą?

Pasiklydusi avis
Pirmiausia, mes sužinome, kad Dievas 

ieško ir gelbsti. Tai aiškiai matoma visuose 
palyginimuose. Jėzus pradeda nuo ganytojo –  
stipraus, švelnaus, ieškančio paklydusių. 
Palyginimas primena Izaijo pranašystės 40 
skyrių ir Dieviškąjį Ganytoją, kuris švelniai 
rūpinasi ėriukais, glaudžia juos prie savęs 
ir juos saugo. Mūsų Dievas aktyviai ieško 
tų, kurie yra paklydę. 

Ten, kur aš gyvenu, daug mūsų gatvės 
šviestuvų stulpų apklijuoti skelbimais apie 
pasiklydusius šunis ar kates. Kai pirmą kartą 
pamačiau tuos skelbimus, pajutau gailestį... 
šunims, nes katės tikriausiai pačios norėjo 
pasprukti. Tačiau atrodė, kad niekas nevyks-
ta. Laikui bėgant skelbimai išbluko... Visgi 
dauguma jų šiandien vis dar kabo. Nors aš 
negaliu padėti, galvoje vis sukasi mintys: 
ar kas nors tų gyvūnų iš tiesų ieško? O gal 
jie tikisi, kad aš atliksiu visą darbą? Gal 
šeimininkai tiesiog pakabino skelbimus ir 
mano, kad gyvūnai juos perskaitys, supras, 
jog yra pasimetę, ir parpėdins namo? 

Ne taip Dievas ieško pasiklydusiųjų. 
Ganytojas nenurimsta, tik pakabindamas 
skelbimą „Aš pamečiau avį!“ Ne, Jis palieka 
devyniasdešimt devynias ir eina ieškoti 
vienos pasimetusios.

Pamesta moneta
Antrame palyginime Jėzus pasakoja 

istoriją apie moterį, kuri pametė monetą – 
drachmą, kurios vertė buvo lygi  denarui, 

KEVIN DEYOUNG    

Negalime  apeiti  Jo  malonės

arba visos dienos uždarbiui. Ji nelaukia, 
kol moneta atsiras, bet užsidega lempą ir 
šluoja namus. Moteris kruopščiai ieško, 
kol randa monetą. 

Moteris ieško kaip mama, ne kaip vaikas. 
Aš turiu vaikų ir žinau, kaip ieško jie. Vienas 
iš mano berniukų kartą atėjo pas mane ir 
sako: Tėti, ar gali surasti mano planšetinį 
kompiuterį?

O aš klausiu: Mes nupirkome tau planše-
tinį kompiuterį? Ką mes sau galvojome?

Tuomet jis sako: Tėti, nagi!
Aš jam sakau: Na gerai, kur tu ieškojai?
Jis: Aš... aš ieškojau ant savo lovos.
Mūsų dialogas vyksta toliau:
– Mūsų namie yra daugiau vietų nei tik 

tavo lova, tad kodėl tau nepaieškojus kitur?
– Na, aš negaliu jo rasti, gal gali tu?
– Ne, tu pats paieškok.
– Kodėl tu negali surasti?
– Ar aš esu atsakingas už tavo kompiuterį?
Aš nusileidžiu laiptais žemyn ir matau 

planšetinį kompiuterį, gulintį ant sofos, ant 
viduriniosios pagalvėlės, pačiame centre.

– Ar ieškojai čia? – paklausiu.
– Oi, aš nepagalvojau čia paieškoti.
Vaikai nemoka ieškoti, tačiau mamos 

moka. Ir jos tikisi, kad ir kiti mokės ieškoti 
taip, kaip ieško jos. Mano žmona kartais 
mėgsta mane paerzinti. Vasarą, kai būna 
karšta ir drėgna, mano pirštai tampa lipnūs, 
tad nakčiai aš nusimaunu savo vestuvinį 
žiedą ir pasidedu jį ant prie lovos esančio 
stalelio. Jei ryte pamirštu jį užsimauti, mano 
žmona jį paslepia ir tiesiog stebi, kas bus.

– Mieloji, ar nematei mano žiedo? – 
paklausiu.

– Ne, nieko nežinau, – droviai atsako ji.
– Tu jį paėmei, tiesa?
– Ne, neėmiau. Aš nežinau, kur yra tavo 

žiedas, bet žinau, kur manasis, nes aš tave 
myliu.

Žinoma, ji žino, kur yra mano žiedas, 
tačiau nori, kad aš jo ieškočiau. Ji nori pama-
tyti, kaip aš gailiuosi pametęs tokį vertingą 
ir brangų daiktą, nori, kad aš jo ieškočiau 
ir jį surasčiau. Ji nori, kad aš „iššluočiau 
namus“, kaip ta moteris Jėzaus palyginime.

Prarastas sūnus
Trečioje istorijoje sutinkame tėvą. Šis 

palyginimas yra sudėtingesnis, todėl mums 
reikia būti labai dėmesingiems. Mes neno-

rime neteisingai išsiaiškinti palyginimo 
ar mėginti iš kiekvienos detalės padaryti 
pamokymą. Tikriausiai kas nors galėtų 
sakyti, jog šis palyginimas yra kitoks, nes 
tėvas neina ieškoti sūnaus. Tačiau taip sa-
kydami, nepastebėtume svarbiausio. Esmė 
tai, kad dar sūnui esant toli, tėvas jį pamato, 
kupinas gailesčio bėga prie jo, apkabina jį ir 
pabučiuoja į skruostą. Kaip ir šis tėvas, taip 
ir Dievas sveikina namo sugrįžusius vaikus. 
Jis ieško palaidūnų ir ištvirkėlių.

Dievas ieško žmonių ir mūsų miestuose. 
Universiteto miestelis, kuriame aš tarnauju, 
yra viena liberaliausių Mičigano apygardų. 
Mūsų bažnyčioje yra keli šimtai narių – tai 
puiku, tačiau skaičiai nėra milžiniški. Mūsų 
bažnyčios augimas vyko lėtai, mes sąmoningai 
to siekėme. Nebuvo didžiulio prabudimo. Kyla 
pagunda galvoti, kad mūsų apygardoje jau 
nėra daug žmonių, kurie ieškotų bažnyčios. 
Tai gali būti tiesa, tačiau Dievas vis tiek čia 
ieško nusidėjėlių! Jis ieško pasiklydusiųjų 
labiau nei bet kuris iš mūsų. Tai turėtų suteikti 
mums kantrybės ir meilės tiems, kurie, atrodo, 
labiausiai neverti meilės. Galbūt tas tave taip 
erzinantis, toks karingas ir prieštaraujantis 
viskam, už ką tu kovoji ir kuo tiki, asmuo ir yra 
ta pamesta moneta, kurios ieško Dievas? O gal 
tai ta pasiklydusi avis, kurios Jis eina ieškoti, 
palikdamas kitas devyniasdešimt devynias?

Jėzaus ir mūsų misija
Galite svarstyti, kokia yra Jėzaus misija? 

Koks buvo Jo tarnavimo žemėje tikslas? 
Tai, kaip atsakysite į šiuos klausimus, lems 
jūsų gyvenimo ir jūsų bažnyčios prioritetus. 
Ar Jėzus atėjo tam, kad padarytų žmones 
geresnius? Norėdamas juos pakeisti? O gal 
tam, kad paruoštų nepriekaištingus rinkimų 
kandidatus? Kokia buvo Jo misija?

Laimei, mums nereikia svarstyti, nes 
Jėzus pats atsako į šį klausimą. Evangelijos 
pagal Luką 5 skyriuje Jėzus puotauja su 
mokesčių rinkėju Leviu, kurį Jėzus buvo 
ką tik pakvietęs tapti Jo mokiniu. Čia pat 
fariziejai ir Rašto žinovai ima murmėti ir 
rodyti pirštais į Jėzų. Tačiau paklausykite 
Jėzaus atsakymo: Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, 
bet nusidėjėlių atgailai (Lk 5, 32). Štai koks 
yra Jėzus! Tai ir yra Jo misija!

Tai reiškia, kad bažnyčia neturėtų pa-
miršti pasimetusiųjų ir žūstančiųjų. Mes 
vartojame tokias sąvokas, kaip pasauliečiai, 
atkritę, išėję iš bažnyčios ir pan., tačiau ne-
pamirškime ir šios biblinės kategorijos –  
pražuvę, pasimetę žmonės. Žmonės yra 
pražuvę, pasimetę, ir juos reikia surasti.

Iš http://www.thegospelcoalition.org
vertė Viktorija Valatkaitė

Negalime  apeiti  Jo  malonės
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Galbūt jūs nesuprasite manęs, jei 
žmogaus širdį aš sulyginsiu su 

senovės miestu Tėbais, pro kurio vartus į 
įvairius mūšius išėjo daugybė karių. Koks 
buvo miestas, tokia buvo ir jo armija.  
Šis miestas savo viduje buvo nepaprastai 
galingas, o tai neišvengiamai buvo mato-
ma ir iš išorės. Šiandien noriu paraginti 
jus saugoti savo širdį, nes ji yra žmogaus 
esybės sostinė, jos tvirtovė ir arsenalas. Jei 
priešai užims pagrindinę tvirtovę, jiems 
nebus sunku užkariauti ir visa kita. Jei blogis 
užvaldys pagrindinį įtvirtinimą, visa šalis 
bus užimta. Todėl aš nevartosiu sudėtingų 
metaforų, o pamėginsiu pačiais papras-
čiausiais palyginimais pristatyti jums vieno 
išminčiaus mokymą, kuris pasakė, kad iš 
širdies išeina gyvenimo šaltiniai. Tokiu būdu 
viliuosi, jog įtikinsiu jus tuo, kad širdį reikia 
saugoti labiau už bet ką, kas yra saugoma.

Jūs tikriausiai matėte didžiules vandens 
saugyklas, kurios tūkstančius namų aprūpi-
na vandeniu. Širdis – tai tokia pat žmogaus 
saugykla, kuri aprūpina mus gyvenimu. 
Gyvenimas gali tekėti skirtingais vamzdžiais: 
per burną, per galvą, per akis, bet tuo pat 
metu visi šaltiniai (galva, akys, burna) gauna 
gyvenimą iš vienos centrinės talpyklos – iš 
širdies, ir būtent taip, kaip reikia, nes kitu 
atveju vamzdžiai gali sugesti. Tegul Šventoji 
Dvasia dabar nukreipia mūsų mintis. 

Moralistai (žmonės, kuriems svarbiausia 
yra moralė) dažnai pamiršta širdį ir, bandy-
dami pakeisti žmogų, pasitelkia kokius nors 
kitus mechanizmus. Kai kurie iš jų sako: 
„Norint pakeisti nederamą žmogaus gyve-
nimą, reikia pakeisti jo elgesio principus, ir 
tuomet jis elgsis visai kitaip. Reikia pakeisti 
visuomenę, kad žmogus turėtų daugiau gali-
mybių rodyti dorybes ir mažiau pagundymų 
daryti blogus darbus.“ Įsivaizduokite, kad 
vandens saugykla pripildyta užnuodytu ar 
purvinu vandeniu, bet kai kurie „inžinieriai“ 
siūlo išimti senuosius vamzdžius ir pakloti 
naujus, ir tuomet vanduo, jų manymu, bus 
švarus. Bet mes gerai suprantame, kad joks 
vamzdynų remontas nepadės, jei vandens 
saugykla užteršta. Lygiai taip pat nepadės 

ČARLZAS SPERDŽENAS
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Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė  
(Pat 4, 23).

jokios taisyklės, kuriomis žmogus bando 
pakeisti savo gyvenimą. Bergždžia išorinė-
mis priemonėmis mėginti padaryti žmogų 
padoresnį – kol nebus pakeista jo širdis, 
niekas nepasikeis. 

Kiti sako taip: „Žmogus pasikeis tuo-
met, kai pradės suprasti. Todėl reikia jį mo-
kyti, lavinti, rodyti, kaip teisingai elgtis. Jei jis 
daug žinos, galės pakeisti savo gyvenimą.“ 
Jums leidus, išmanymą aš palyginsiu su 
savotiška valdymo sistema, kuri kontro-
liuoja emocijas: kažkas sustiprina, kažkas 
susilpnina. Tai tas pats, tarytum, koks nors 
gudruolis tuomet, kai vanduo saugykloje 
yra užnuodytas, tikėdamasis ištaisyti susi-
klosčiusią padėtį, pasiūlytų paskirti naują 
žmogų sureguliuoti vandens srautus. Jei 
seksime jo patarimu, jei surasime patį poną 
Supratimą, kuris pačiu išmintingiausiu būdu 
valdys vandens tiekimą, jis vis tiek negalės 
purvino vandens padaryti švariu, kol nebus 
išvalyta visa talpykla.

Arminijonas gali jums pasiūlyti dar 
vieną būdą pakeisti žmogaus gyvenimą. Jis 
atkreips jūsų dėmesį į valią ir sakys, jog iš 
pradžių reikia sutramdyti valią, ir jei valia 
bus tinkamai nukreipiama, tuomet visa kita 
taip pat susitvarkys. Bet įsivaizduokime, 
kad valia panaši į siurblį, kuris sukelia slė-
gį ir priverčia vandenį vamzdžiais tekėti į 
mūsų būstus. Kas nors gali pasiūlyti įrengti 
naują garo variklį, kad jis didesne jėga va-
rytų vandenį vamzdžiais. „Sureguliavus 
vandens spaudimo mechanizmą, – sakys 
jis, – problema išsispręs.“ Pone, jei vanduo 
užnuodytas, jums nepadės nei deimantinė 
ašis, nei auksinis mechanizmas, nei pats 
galingiausias pasaulyje variklis. Kol neiš-
valysite užteršto šaltinio, nieko negalėsite 
padaryti. Išmintingas žmogus, kurio žodžiai 
užrašyti mūsų ištraukoje, tarytum sakytų: 
„Tinkamai panaudokite savo pajėgas, pradė-
kite veikti nuo tinkamos vietos.“ Taip, būtina 
teisingai suprasti, kaip, beje, būtina ir tai, kad 
valia teisinga kryptimi nukreiptų žmogaus 
pastangas. Reikia, kad visos žmogaus as-
menybės sudedamosios dalys būtų sveikos. 
„Bet, – prideda mūsų išminčius, – norint 

pasiekti tikrą šventumą, reikia pradėti nuo 
širdies, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai – jei 
išvalysite širdį, jei iš jos tekantys vandenys 
taps skaidrūs, tuomet ir tik tuomet galėsite 
į visus namus tiekti švarų ir gerą vandenį, 
pagirdydami juo visus gyventojus.“

Sustokime čia ir užduokime labai svarbų 
bei rimtą klausimą: „Ar mano širdis teisi 
Dievo akyse?“ Kol mūsų vidinis žmogus per 
Šventąją Dvasią nebus atnaujintas Dievo ma-
lone, mūsų širdis taip ir liks sugedusi, nešvari 
ir atgrasi. O jei taip, tai norėdami pasiekti 
sėkmę, mes turime pradėti būtent nuo jos. 

Senovėje vienas krikščionis pasakė nuos-
tabius žodžius apie neatnaujintą žmogų: „Ne-
turi jokios reikšmės, kaip atrodai išoriškai, 
jei tavo viduje gyvena šėtonas ir nuodėmė.“ 
Nauji lopai vis tiek seno drabužio nepadarys 
nauju, jie tik gali suteikti jam naują išvaizdą. 
Nėra jokios prasmės mokėti didelius pinigus 
už pataisymą seno drabužio, kuris labai greitai 
pavirs skuduru. Naudingiau truputį pridėti 
ir nusipirkti naują, kuris tarnaus kur kas il-
giau. Tai nejaugi nėra išmintingiau atnaujinti 
savo širdį ir, atnaujinus, įgyti išgelbėjimą, nei 
bergždžiai įdėjus didžiules pastangas, galų 
gale pražūti?“ 

Taigi, Viešpaties mylimieji, leiskite man 
parodyti jums jūsų širdies saugyklas. Aš 
noriu įtikinti jus, kad būtina saugoti širdį, 
jei norite, kad jūsų gyvenimo versmės teiktų 
džiaugsmą jums patiems ir naudą kitiems.

I. Pirma, laikykite širdį sklidiną. Kad ir 
koks švarus būtų vanduo talpykloje, neįma-
noma visų aprūpinti vandeniu, jei ši talpykla 
praktiškai yra tuščia. O jei talpykla tuščia, va-
dinasi, ir vamzdžiai tušti. Nors mes turėtume 
patį puikiausią siurblį, nors visi kiti įrenginiai 
būtų visiškai tvarkingi, bet jei talpykloje nėra 
vandens, tai jo nebus ir namuose. 

Aš įsitikinęs, kad jūs pažįstate daugybę 
žmonių (jų yra bet kurioje bendruomenėje 
ir bet kurioje draugijoje), kurių gyvenimas – 
vien tuštuma ir sausra. Jie niekuomet negali 
nieko pasiekti, jie neturi jokių dvasinių ir 
moralinių jėgų, niekas neatkreipia dėmesio, 
apie ką jie kalba, ir niekas neseka jų pavyz-
džiu. Yra daugybė tėvų, tokių morališkai 
bejėgių, kad net jų pačių vaikai nenori sekti 
jų pavyzdžiu. Ir nors vaikai, pagal savo pri-
gimtį linkę mėgdžioti, vis dėlto net vaikystėje 
jie nesąmoningai suvokia, kad jų tėvas pats 
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yra vaikas, kad jis taip ir nesuaugo, taip ir 
netapo vyru. Argi nepažįstate žmonių, ku-
rie, kad ir ko imtųsi, neišvengiamai patiria 
nesėkmę? Vargu ar jūs priimsite juos į darbą 
ir suteiksite net pačias paprasčiausias parei-
gas, kadangi suprantate, kad jeigu jie dirbs 
pas jus, jūsų veikla žlugs. Jei tokį žmogų 
pasamdysite vadovu, galite būti tikri, kad 
jis vėjais iššvaistys visus jūsų pinigus. Jei 
jam sudarytumėte palankias sąlygas nors ir 
keliems mėnesiams, jis veltui išeikvos laiką 
ir nepasinaudos gera galimybe. Dažniausiai 
tokie žmonės tampa sukčių aukomis. Jie 
neturi jokių gyvybinių jėgų. O jei jie tampa 
tikinčiaisiais, tai kad ir kokių doktrinų jie 
laikytųsi, vis tiek negalės daryti net pačio 
mažiausio poveikio aplinkiniams. Pastaty-
kite juos už sakyklos – jie pavirs diakonų 
vergais arba jiems ant sprando atsisės visa 
bažnyčia. Jie niekada neturi savo nuomonės, 
jie negali išeiti į priekį ir pasakyti: „Aš tuo 
įsitikinęs.“ Tokie žmonės tiesiog egzistuoja, 
jie neatneša jokios naudos pasauliui. Jei jie 
nebūtų sukurti, niekas nepasikeistų, nebent 
tai, kad kitiems netektų jų maitinti. 

Galbūt kas nors pasakys, kad dėl to kalta 
galva: „Jie ir negalėjo pasiekti sėkmės, nes 
jie yra riboto proto žmonės. Jie su niekuo 
negali susidoroti, nes jiems trūksta proto, 
dėl to jiems visuomet trūksta jėgų.“ Galbūt 
tai iš dalies teisinga, bet man atrodo, jog 
problema ne jų galvoje, o tame, kad jų širdis 
yra maža ir dar tuščia. Turėkite omenyje, 
kad žmogaus jėga, esant kitoms tokioms pat 
sąlygoms, yra lygiai proporcinga jo širdies 
jėgai. Žmogus, turintis sklidiną širdį, – tai 
visuomet stiprus žmogus: jeigu jis klysta, 

tai jėga gina savo paklydimą. Jei jam kažkas 
atėjo į galvą, būkite užtikrinti, kad apie tai 
sužinos visi, net jei tai – paskutinė kvai-
lystė. Nors ir būtų paskutinis mulkis, bet 
jei jis kažko trokšta, būtinai pasiekia savo 
tikslą, nes jo širdis turi jėgą. Tegul jis bus 
neišsilavinęs, tegul neturės pasaulietiško 
rafinuotumo, bet duokite jam tvirtą širdį, 
ir jo jėga bus neišmatuojama. O jei ši širdis 
atras teisingą tikslą, tai ji arba pasieks jį, 
arba, patyrusi pralaimėjimą, mirs šlovinga 
mirtimi ir išgarsės savo pralaimėjimu. 

ŠIRDIS – TAI JĖGA. Žmonės yra silp-
ni, kadangi jų širdys yra tuščios, bet jie to 
nesupranta. Pavyzdžiui, žmogus, turintis 
savo darbą, atiduodantis šiam darbui visą 
savo širdį ir sielą, greičiausiai patirs sėkmę. 
Ir tikras pamokslininkas – tai toks žmogus, 
kurio siela yra sklidina. Tegul jis turi protin-
gą galvą (kuo daugiau jis žino, tuo geriau), 
bet prie protingos galvos pridėkite didelę 
širdį, ir tuomet pagal Dievo valią iki kraštų 
pripildytos jo širdies plakimas privers plakti 
visų susirinkime esančių žmonių širdis. Jo 
klausantys žmonės supras, jog jis daro visa, 
kas įmanoma, kad jie sektų paskui jį. Jei mes 
daugiau savo širdies polėkių pašvęstume 
tarnavimui Viešpačiui, kiek daug galėtume 
dėl Jo padaryti!

Sekmadieninės mokyklos mokytojau, 
jaunuoli, tu skundiesi, kad negali susido-
roti su savo tarnavimu? Bet jei tavo širdis 
iki kraštų pripildyta, tai iš jos visada tekės 
vandenys! Galbūt tu tiesiog nemėgsti savo 
darbo? Pamėgink pamilti jį, tuomet tavo 
širdis prisipildys, ir viskas bus gerai. „Oi, –  
sakys pamokslininkas, – kaip pavargau nuo 

savo darbo! Nuolat pamokslauju, o rezul-
tato jokio. Mano daliai teko labai sunkus 
darbas.“ Į tai aš atsakysiu jums paprastai: 
„Jūsų širdžiai trūksta pilnatvės. Jei jums 
patiktų pamokslauti, jūs tuo gyventumėte, 
tiesiog kvėpuotumėte tuo, suprastumėte, 
kad būtinai turite pamokslauti, ir tuomet 
jūsų širdis prisipildytų, jūs džiaugtumėtės 
dėl to, ką darote.“ Kaip gera turėti sklidiną, 
gilią ir plačią širdį! Suraskite žmogų, turintį 
tokią širdį, ir pamatysite, jog iš jos teka gy-
vojo vandens upės, kurios savo gaivinančia 
drėgme džiugina pasaulį.

Taigi jūs suprantate, jog širdį reikia 
laikyti sklidiną. Bet čia iškyla pagrįstas klau-
simas: kaip tai padaryti, kaip padaryti, kad 
jausmai būtų stiprūs, kaip padaryti, kad 
troškimai būtų karšti, o uolumas – nevės-
tantis? Krikščioni, Biblijoje yra ištrauka, kuri 
atsakys į visus šiuos klausimus. „Visi mano 
ištekliai yra Tavyje“, – sako Dovydas. Jei visi 
tavo ištekliai yra Dieve, tai tavo širdis būtinai 
bus sklidina. Jei prieisi prie Golgotos papė-
dės, tavo širdis prisipildys meilės ir dėkin-
gumo. O jei tu dažnai lankaisi atsiskyrimo 
slėnyje ir ten kalbiesi su Dievu, tavo širdis 
būtinai bus sklidina ramaus ryžtingumo. 
O jei tu su savo Viešpačiu užkopsi į Alyvų 
kalną ir kartu su Juo pažvelgsi į bedievišką 
Jeruzalę, kartu su Viešpačiu raudosi dėl 
jos, tuomet tavo širdis prisipildys meile 
nemirtingoms sieloms. O jei nuolat semi 
savo gyvenimą, visą savo egzistenciją iš 
Šventosios Dvasios, be kurios negali nieko 
padaryti, jei gyveni artimai bendraudamas 
su Kristumi, tuomet nebijok – tavo širdis 
niekuomet netaps sausa. Tas, kuris gyvena 
be maldos, tas, kuris gyvena be nuolatinės 
maldos, tas, kuris retai skaito Žodį, tas, 
kuris retai žvelgia į dangų, trokšdamas iš 
aukštybių gauti įkvėpimą, to širdis yra sausa 
ir išsekusi. Bet tas, kuris slaptoje šaukiasi 
Dievo, kuris daug laiko praleidžia šventa-
me atsiskyrime, kuris trokšta mąstyti apie 
Aukščiausiojo Žodį, kurio širdis priklauso 
Kristui, kuris mėgaujasi Jo pilnatve, džiau-
giasi, kad visko pakanka Jame, meldžiasi dėl 
antrojo Jo atėjimo, linksminasi dėl minties 
apie Jo šlovingą atėjimą, – tas žmogus turi 
iki kraštų pripildytą širdį. Kokia jo širdis, 
toks ir jo gyvenimas. Ji sklidina, ji gali pra-
bilti net iš karsto ir aidu atsikartoti ateityje. 
Saugok su visu stropumu savo širdį ir prašyk 
Šventosios Dvasios, kad ji pripildytų ją, 
antraip tavo gyvenimo šaltiniai bus labai 
menki ir netikri. 

Iš http://www.reformed.org.ua/  
vertė Loreta Babrauskaitė
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Misionierius Hadsonas Teiloras 
(Hudson Taylor) gimė 1832 m. 

gegužės 21 d., Barsnlėjuje, Jorkšyro grafystė-
je, Anglijoje. Šįmet buvo minimos 183-iosios 
jo gimimo metinės. 

Hadsonas Teiloras yra žinomas XIX 
amžiaus misionierius, tarnavęs Kinijoje. 
Būdamas 17-os metų, jis perskaitė evange-
listinį traktatą ir patikėjo Kristumi. 1853 m. 
rugsėjo 19 d. Teiloras išvyko iš Anglijos į 
Kiniją. Po sunkios ir įtemptos, beveik šešis 
mėnesius trukusios kelionės per vandenyną 
1854 m. kovo 1 d. Teiloras, būdamas 22 
metų, pirmą kartą atvyko į Kiniją.

Per Teiloro įkurtą misijų organizaciją į 
Kiniją atvyko daugiau nei 800 misionierių. 
Šie įkūrė 125 mokyklas, kurios išugdė dau-
giau nei 18 000 krikščionių, įkūrė daugiau 
nei 300 pagalbos stočių visose 18-oje Kinijos 
provincijų, kuriose triūsė daugiau nei 500 
vietinių savanorių. 

Jeigu Hadsono Teiloro gyvenimą  ver-
tintume pagal jo pasiekimus ir misijų veiklą, 
sakytume, kad jis buvo neabejotinai sėkmin-
gas. Visgi didžiausia vertybė yra visiškas 
Teiloro pasitikėjimas Dievu, ir tai suteikia 
jam ypatingą vietą krikščionybės istorijoje.

Karštas maldininkas
Teiloras buvo karštas maldininkas ir 

melsdavosi ne tik už misijas, bet ir už  misio-
nierius. Jis tikėjo, kad krikščionys, siųsdami 
tarnautojus į misijas, turi nuolatos atsigręžti į 
Dievą ir melstis už tuos, kurie dalyvauja mi-
sijose. Kartą tuos, kurie siunčia tarnautojus 
į misijas, Teiloras mokė: „Jūs turite nuolatos 
melstis už tuos, kuriuos išsiunčiat, suteikti 
jiems apsaugą savo maldomis.“ Jis tikėjo, kad 
tarp siuntėjų ir tų, kurie vykdavo į misijas, 
yra priklausomybė, ir ji turi būti išreikšta 
malda. Misijų tyrinėtojas Herbertas Keinas 
yra pasakęs: „Jis tikėjo, kad asmeninė malda 
Dievui yra labai efektyvi, kad tai gali paveikti 
žmones, ir norėjo parodyti krikščioniškam 
pasauliui, kad pasitikėti gyvuoju Dievu nėra 
bergždžias dalykas.“ 

Teiloras buvo vienas iš pirmųjų tikėjimo 
misijų judėjimo pionierių ir propaguotojų. Jis 
tikėjo, kad jam ir jo misijoms nereikalingas 
žmonių pritarimas ar pagalba, bet laukė to iš 
Dievo, kuris juos sustiprindavo ir padėdavo. 
Teiloras tikėjo, kad „Dievo darbas visada 

MIKE PETTENGILL

Dievo  darbas  dieviškais  būdais
įvykdomas Dievo pasirinktais būdais, ir to-
kiam įvykdymui niekada nepritrūks išteklių“. 
Jis buvo įsitikinęs, kad tol, kol jis pasiliks 
Dieve ir rūpinsis Dievo darbu, Viešpats ne-
abejotinai aprūpins savo ištekliais ir būtinais 
resursais, kad darbas būtų užbaigtas. 

Hadsono Teiloro misijų veikla XIX 
amžiuje buvo tiesiog „verčianti iš koto“. Jo 
metodus tiek misionieriai, tiek rėmėjai ver-
tino kaip kontroversiškus ir šokiruojančius. 
Teiloras visiškai pasitikėjo Dievu ir Šventuo-
ju Raštu. Jis nesiekė, o ir nesulaukė, maldų 
ar palaikymo iš aplinkinių. Teiloras buvo 
pasiruošęs į misijų darbą priimti žmones 
be jokių mokymų ir prašė savo tarnautojų 
neišsiskirti iš vietinių gyventojų, dėvėti jiems 
įprastus drabužius. Jis nenorėjo kurti misijas 
kontroliuojančios bazės Anglijoje, bet siekė, 
kad darbai būtų prižiūrimi tiesiog vietoje. 

Visiškai atsiduoti 
Tik keletas žmonių istorijoje paaukojo 

dėl misijų daugiau nei Teiloras. Jis buvo pa-
siruošęs atiduoti viską, ką Dievas jam buvo 
davęs, vardan evangelizacinio darbo Kinijoje. 
Tačiau sunkiausia tiek emociškai, tiek  fiziškai 
ištverti jam buvo šeimos narių netektis – jis 
palaidojo šešis vaikus ir dvi žmonas. 1870 m. 
Teiloras neteko dviejų savo vaikų ir pirmo-
sios žmonos, Marijos. Jos mirtis labai giliai 
sukrėtė Teilorą, tad, pablogėjus sveikatai, 
1871 metais, jis kuriam laikui grįžo į Angliją.

Teiloras platindavo traktatus, teolo-
gines knygas kinų kalba ir dažniausiai tai 
darydavo nemokamai. Kartą Teiloras ir jo 
komanda buvo apiplėšti – buvo pavogta 
viskas, kas vertinga, išskyrus teologines 
knygas, kurios buvo palaikytos bevertėmis. 
Teiloras nebeturėjo pinigų nei maistui, nei 
tolesniems darbams ar kelionėms. Tačiau 
jau kitą rytą pas Teilorą ėmė plūsti žmonės, 
norintys nusipirkti knygų. Iš Dievo malonės 
Teiloras ir jo pagalbininkai labai greitai vėl 
turėjo pinigų maistui ir tolesnei veiklai.

Kitą kartą vietinės valdžios institucijos 
suėmė Teilorą ir jo komandos narius. Pakeliui 
į teismą, valdžios pareigūnai ėmė juos mušti, 
smaugti, tampyti už plaukų, net parvertė ant 
žemės ir visaip užgauliojo. Teiloras ir kiti, 
pamatę, kad to pažiūrėti jau renkasi minia, 
pasinaudojo proga ir ėmė dalinti bukletus 
su Evangelijos žinia. Tuo metu, kaip sakė 

pats Teiloras, jie prisiminė apaštalus, kurie 
džiaugėsi galėdami kentėti dėl Kristaus.

Dar vienos kelionės metu Teiloras buvo 
užpultas vietinių gyventojų, kuriems nepatiko 
jo atvykimas ir skelbiama žinia apie Kristų. 
Užpuolikai naikino Teiloro laivą ir viską, kas 
buvo jame. Pastebėjęs, kad šis įvykis pritraukė 
didžiulę minią žiūrovų, Teiloras pasinaudojo 
proga ir ėmė skelbti Evangelijos žinią.

Hadsonas Teiloras išgyveno dviejų 
mylimųjų netektis, taip pat sielvartavo ir 
dėl pagalbininkų. Jis patyrė  daug išorinio, 
fizinio, smurto, jį kamavo ir vidinis skaus-
mas, tačiau kiekvieno išbandymo metu jis  
demonstravo nepaprastą pasitikėjimą Dievu.

Pasikliauti Dievu
Teiloras žinojo, kad jo užsidegimas tapti 

pirmuoju misionieriu Kinijoje pareikalaus 
daug ištvermės ir pastangų. Tačiau iššūkių jis 
nebijojo. Kartą jis pasakė: „Tikras misionie-
rių darbas yra sunkus, dažnai monotoniškas 
darbas, kartais nelabai sėkmingas ir reika-
laujantis ištverti įvairiausius sunkumus.“

Teiloro pasikliovimas Dievu yra pavyz-
dys visiems tikintiesiems, nors tai neapsau-
gojo jo nuo skausmų ir kentėjimų. Tačiau 
Teiloro pasitikėjimas Kūrėju ir priklauso-
mybės nuo Dievo suvokimas atspindi Tėvo 
meilę ir Jo ištikimybę žmonėms.

Iš http://www.thegospelcoalition.org
vertė Jurgita Ratautienė
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Jurgita, papasakok, ką tu veikei prieš 
išvažiuodama į Kiniją?

Aš mokiau anglų kalbos. Tai buvo pa-
grindinė mano veikla. Lankiau „Tikėjimo 
žodžio“ bažnyčią Vilniuje, ilgą laiką tarnavau 
šlovinimo tarnavime, bet man norėjosi gy-
venime kažko daugiau. Suprantu, kad tokius 
troškimus įdeda Dievas, tačiau turi ateiti 
laikas, kad jie išsipildytų, kad atsivertų durys. 

Taip atsitiko, kad mūsų bendruomenę 
kurį laiką lankė amerikiečių šeima – Teri 
ir Daryl‘as McCarthy. Teri kaip ir aš buvo 
anglų kalbos dėstytoja universitete, o prieš 
tai gyveno Kinijoje 7-erius metus, kur mokė 
anglų kalbos. Kadangi man tekdavo jiems 
vertėjauti, tarp mūsų užsimezgė bendrystė. 
Kartą ji mūsų bendruomenėje dalinosi apie 
savo gyvenimą, savo patirtis ir užsiminė 
apie tarnystę Kinijoje. Vėliau mes su ja šne-
kėjomės, tuomet aš užsiminiau, kad taip 
pat norėčiau kur nors išvažiuoti ir ką nors 
panašaus daryti. Tik man atrodė, kad tai 
neįmanoma, nes buvau girdėjusi, jog misio- 
nieriai vyksta į misijas savo lėšomis arba 
per kokias nors organizacijas. O aš pinigų 
neturėjau ir tokių organizacijų nežinojau... 
Taip pat galvojau, kad anglų kalbą dėstyti 
svetur gali tik tie, kuriems anglų kalba yra 
gimtoji. Bet Teri mane labai stipriai pa-
drąsino – kartu su ja ieškojome internete 
galimybių. Dėmesys nukrypo į Kiniją, nes ji 
jau ten buvusi, žinojo, koks ten gyvenimas, 
kaip viskas vyksta... Ir mes, tarsi atsitiktinai, 
susidūrėme su žmogumi iš organizacijos 
North-West teachers ir North-West China 
teachers (Šiaurės vakarų Kinijos mokytojai). 
Tai nedidelė amerikiečių organizacija, vieni-
janti krikščionis mokytojus, kurie važiuoja 

Misija  Kinijoje

į Kiniją, dirba kaip mokytojai. Bet esminė 
jų misija – skelbti Evangeliją, dalintis Dievo 
žodžiu su vietiniais gyventojais, su studen-
tais. Per tą organizaciją aš radau darbą kaip 
anglų kalbos mokytoja ir išvažiavau.

Kaip reagavo tavo artimieji, sužinoję 
tavo sprendimą vykti į tokią tolimą šalį? 

Pradžioje jie labai stebėjosi, kodėl būtent 
į Kiniją. Daug žmonių manęs to klausia. 
Tiesą pasakius, tikslaus atsakymo į šį klau-
simą neturiu. Paprastai atsakau, kad Kinija 
mane pasirinko, o ne aš ją. Tuo metu aš 
labai norėjau kur nors išvažiuoti ir tiesiog 
atsivėrė durys į Kiniją, – aš tai priėmiau 
kaip Dievo vedimą. Kadangi nesu paauglė 

ir tėvai negalėjo uždaryti manęs kambary, 
tai tiesiog sutiko su mano pasirinkimu.

Papasakok plačiau, ką tu veiki Kinijoje 
ir kaip atrodo tavo, kaip misionierės, diena?

Aš dirbu universitete – praktiškai darau 
tą patį, ką dariau Lietuvoje, – mokau anglų 
kalbos. Skirtumas tik tas, kad ten labai di-
delės studentų grupės (50 studentų vienoje 
grupėje). Mano pareiga mokyti juos kalbėti. 
Bet paskaitų metu praktiškai neįmanoma 
kiekvieną išmokyti kalbėti angliškai, todėl 
susitinkame su studentais ir po paskaitų. Taip 
ir atrodo įprasta diena: einu į darbą, grįžtu 
namo, kažkiek pasitvarkau, tada susitinku 
su studentais – kur nors drauge nueiname, 
kalbamės. Kalbamės apie įvairiausius dalykus. 
Kartais temas renkasi studentai, kartais pokalbį 
pakreipiu aš. Kartais kalbamės ir apie Dievą. 

Taip pat esu prisijungusi prie nedidelės 
užsieniečių krikščionių grupelės (daugiau-
sia, žinoma, amerikiečių, bet yra ir iš kitų 
šalių) – mes renkamės, šloviname Dievą, 
skaitome Raštą, dalinamės patirtimi.

Kinija yra komunistinė šalis ir ten 
uždrausta skelbti Evangeliją. Ar tiesa, 
kad tau teko net pasirašyti dokumentus, 
jog neskelbsi Evangelijos?

Taip, kiekvienas atvykstantis dirbti į uni-
versitetą turi pasirašyti dokumentą, kad jis 
neįsivels į jokią kriminalinę veiklą, tuo pačiu 
ir neskelbs krikščionybės mokymo viešai.  

Jėzus mums sako, kad turime eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją visai 
kūrinijai. Bažnyčia pašaukta skelbti Gerąją naujieną, o mes esame misio-
nieriai, kad Dievo meilė, Jo malonė pasiektų kiekvieną žmogų. Yra šalių, 
kur pajėgų skelbti Evangeliją trūksta. Todėl krikščionys, supratę Dievo 
pašaukimą, vyksta į kitas šalis ir trumpesniam ar ilgesniam laikui pasilie-
ka ten, tapdami Dievo bendradarbiais ir tais indais, per kuriuos žmones 
pasiekia Dievo išgelbėjimo žinia.

Šiandien kalbinu vilnietę JURGITĄ KAŠELIONYTĘ, kuri trumpam sugrįžo 
namo iš misijos Kinijoje. Pamenu, kaip prieš kurį laiką mes, kelios sesės, 
namų grupelėje pradėjome rinktis ir intensyviai ieškoti Viešpaties valios 
mūsų gyvenimui. Tai buvo intensyvus maldų ir pasninko laikas. Kartą 
Jurgita atsivėrė ir išsakė norą labiau save realizuoti, ką nors nuveikti dėl 
Dievo karalystės ir matyti Kristų, veikiantį jos gyvenime. Šiandien matau 
atsakymus į mūsų maldas, vienas iš jų – Jurgitos kelionė į Kiniją. 

Misija  Kinijoje
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Viešai skelbti tikrai uždrausta – ir to nie-
kur nepamatysi. Jeigu taip nutiktų, tai to 
žmogaus turbūt būtų paprašyta išvykti iš 
šalies. Taigi viešai skelbiančiųjų Evangeliją 
nepamatysi, bet pagrindinis būdas skelbti 
Dievo žodį yra asmeniniai ryšiai, pokalbiai 
su žmonėmis. Tai bene vienintelis būdas.

Papasakok apie Kinijos kultūrą, žmo-
nes. Ar ten nuvykusi nepatyrei kultūrinio 
šoko?

Be abejo, tai visais aspektais kitokia 
šalis: kitoks klimatas, kitoks maistas ir, ži-
noma, žmonės kitokie... Tad natūralu patirti 
kultūrinį šoką. Ten, kur aš gyvenu, šiaurės 
vakaruose, Gansu provincijoje, oras gana 
sausas, tad iš karto turi galvoti, ar dėsies ap-
sauginę kaukę, panašią į tas, kurias užsideda 
gydytojai. Nors įprastai dauguma žmonių 
tų kaukių nenešioja, nebent žiemos metu, 
nes oras nepaprastai sausas, o tai reiškia, 
kad labai daug dulkių. Mažai lyja, nederlin-
ga žemė, todėl tas regionas nėra turtingas, 
sakyčiau – net skurdokas, nemažai dykumų. 
Žmonės ten paprasti, kai kurių gyvenimo 
sąlygos prastos, dauguma gyvena kukliai. 

Didžiausias šokas man kilo dėl higienos. 
Ten įprasta valgyti nedideliuose privačiuose 
restoranėliuose, valgydami žmonės čepsi, 
mėto maistą ant žemės, stiklinės ar lėkštės 
nėra labai švarios... Prie to reikėjo priprasti.  
Žinoma, kitoks ir maistas. Tokių produktų 
kaip pas mus, tarkim, pieno produktų, ten 

beveik nėra. Yra atvežtinių jogurtų, pienas 
nėra populiarus, sūrio išvis sunku rasti. 
Duoną valgyti taip pat nepopuliaru. Saldu-
mynų nedaug... Žodžiu, viską, prie ko esi 
pripratęs, turi pamiršti ir pradėti ieškoti, ką 
galėtum valgyti.

Miestas, kuriame gyveni, nėra labai 
didelis pagal Kinijos mastelius. Kiek ten 
milijonų gyventojų?

3 milijonai – kaip Lietuvoje...

Ar teko sutikti lietuvių?
Ne, neteko. Tas regionas nėra turistinis. 

Rytinėje pakrantėje, Šanchajuje, Pekine yra 
daug užsieniečių. O šiame regione turistai 
nelabai lankosi – galbūt nelabai patrauklu. 
Apskritai, europiečių nelabai daug. Uni-
versitete daug dėstytojų iš Amerikos, kurie 
atvažiavo su misija. Tarp studentų yra atvy-
kusių ir iš Afrikos šalių bei buvusios Tarybų 
Sąjungos pietinių respublikų (Uzbekistano, 
Tadžikistano), kurios netoli Kinijos.

Ar turi galimybių pakeliauti po šalį?
Šiek tiek teko. Buvau nuvykusi į Kinijos 

pietų kurortą, kur praleidau šiek tiek laiko 
per atostogas. Nes universitetuose ir kitose 
mokymo įstaigose yra gana ilgos žiemos 
atostogos – 2 mėnesiai. Per tuos 2 mėn. 
atšventi ir mūsų, ir kinų Naujuosius metus. 
Buvau nuvažiavusi į pietus, taip pat į netoli 
esančius miestus. Aplankiau buvusią Kinijos 

sostinę Xian, arba Sianą, kurį žinome dėl 
įspūdingo imperatoriaus mauzoliejaus su 
gausia terakotinių kareivių armija. Taip 
pat Tian Džin – uostą (neseniai girdėjome, 
kad ten susprogo gamykla). Tame mieste 
kaip misionierius yra tarnavęs krikščionis 
bėgikas Erikas Lidelis, apie kurį pasakoja-
ma filme „Ugnies karietos“, ten veikia ir jo 
vardo mokykla.

Teko girdėti, kad tu ne tik dėstai ang-
lų kalbą, bet ir padedi prižiūrėti vaikus 
vaikų namuose?

Susipažinau su viena amerikiete, kuri 
globoja vaikus iš vaikų namų. Tad tiesiog jai 
padedame, leidžiame laiką su tais vaikais. 
Teko girdėti apie vaikų namus Kinijoje – ten 
būklė tikrai sunki. Viena amerikiečių šeima 
kitame mieste pasiėmė globoti berniuką iš 
vaikų namų, kuris serga AIDS. Ir tie vaikų 
namai yra skirti būtent AIDS sergantiems 
vaikams. Per žiemą vaikų namuose tam 
vaikui nušalo kojų pirštai. Aš pirmą kartą 
mačiau vaiką nušalusiais juodais pirštais. 
Man buvo šokas ir kartu tai buvo iliustra-
cija, kokia vargana padėtis yra tuose vaikų 
namuose, kaip ten reikia pagalbos. Beje, 
paprastai užsieniečiams globoti duodami 
kuo nors sergantys vaikai, sveikų vaikų kinai 
nenori duoti užsieniečiams.

Papasakok apie bendruomenę, kurią 
lankai, žmones, misionierius, su kuriais 
daugiausia bendrauji. Kaip vyksta jūsų ben-
druomenės susirinkimai ir kuo jie skiriasi 
nuo bažnyčios čia, Lietuvoje? 

Misija  KinijojeMisija  Kinijoje
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Ta bendruomenė labai mažytė – ją lanko 
apie 15 žmonių. Žmonės yra atviri, artimai 
bendrauja, jau vien dėl to, kad jų – mažai. 
Pastebėjau, kad amerikiečiai mėgsta keliauti 
ir vykti į misionieriškas keliones šeimomis, 
su vaikais. Pradžioje man buvo keista, atrodė 
nesaugu vežti vaiką į svetimą šalį, kur ir 
sveikatos sistema nėra geriausia, ir higienos 
sąlygos prastokos. Nemažai yra jaunų šeimų 
su mažais vaikais, keli studentai, atvykę 
mokytis kinų kalbos. 

Susirinkimas prasideda malda. Vėliau gie-
dame giesmes, kas nors dalijasi Dievo žodžiu. 
Paprastai visi drauge nagrinėjame Šventąjį Raš-
tą, dalijamės savo įžvalgomis, ką supratome. 
Ir baigiame malda. Toks būna sekmadieninis 
susirinkimas. Tačiau mes susitinkame ne tik 
sekmadieniais. Renkamės atskirai moterys ir 
vyrai, tuomet šnekamės specifinėmis temomis. 
Taip pat renkamės studijuoti ir kokią nors 
vieną krikščionišką knygą. 

Su kokiais iššūkiais teko susidurti?
Turbūt didžiausias iššūkis yra kinų 

kalba. Ji visiškai kitokia. Mes pripratę prie 
lotyniškos abėcėlės, o ten viskas visiškai 
kitaip. Labai sunku rasti sąsajų, kas su kuo 
nors asocijuotųsi. Labai daug ką reikia tie-
siog įsiminti. Man tai didelis iššūkis.  

Dar vienas iššūkis – visuomet jautiesi 
kažkokia kitokia: esu vienintelė europietė tarp 
kinų, o bendruomenėje – aš vienintelė tarp 
amerikiečių... Tai irgi iššūkis. Turi peržengti 
tam tikrus savo supratimus, išmokti toleruoti 
kitokius žmones, kurių požiūris į gyvenimą 

kitoks. Turi juos ne tik toleruoti, bet ir mylėti 
kaip brolius ir seseris Kristuje. Tokios kelionės 
metu išmoksti neteisti. Manau, kad tai vie-
nas svarbiausių dalykų bet kuriam žmogui, 
norinčiam tarnauti kitoje šalyje. Svarbu būti 
atviram, atsikratyti savo išankstinių nuostatų 
ir neteisti. Turi būti labai atviras. To išmoksti. 

Jautiesi pasikeitusi?
Tikiuosi. Nes vienas iš didžiausių mano 

norų važiuojant buvo pasikeisti, tobulėti, 

daugiau pažinti Kristų, pamatyti, kaip Dievas 
veikia kituose žmonėse, jų gyvenimuose, 
kitose kultūrose. Tokia patirtis labai pra-
plečia žvilgsnį.

Kokią Dievo savybę aiškiau suvokei? 
Kokį Jo charakterio bruožą geriau pažinai? 

Galbūt pagrindinė Dievo charakterio 
savybė, kuri kažkodėl sušvito Kinijoje, yra 
Jo meilė. Dar kartą pamatai, kokia didelė 
yra Jo meilė, kaip Jis visus priima. Žmo-
nės labai skirtingi, turi visiškai skirtingus 
supratimus, ir matai, kaip Dievo malonė 
liejasi jų gyvenime. Žmogui, kuris atvažiuo-
ja patarnauti, svarbiausia suprasti Dievo 
meilę ir perduoti ją kitiems. Mylėti taip, 
kaip Jis myli, yra pagrindinis pašaukimas, 
ir to reikia mokytis. 

Kokie tavo ateities planai?
Na, ateities planų neturiu. 

Kiek dar žadi pasilikti Kinijoje?
Tiesiog norisi pasitikėti Dievu ir pasiduo-

ti Jam. Dar metus būsiu Kinijoje, o toliau –  

žiūrėsiu... Gal ir toliau liksiu, gal kur kitur 
važiuosiu, o gal grįšiu – nežinau. 

Ką patartum žmonėms, kurie svajoja 
apie misijas kitoje šalyje? Ką jie turėtų 
žinoti? Kaip jiems ieškotis finansinės 
paramos?

Dėl finansinės paramos – aš nežinau. 
Manęs niekas neremia, bet man to nereikia, 
nes aš dirbu ir turiu savo pajamas. Žinau, 
kad kai kurie kreipiasi į įvairias organizacijas 
ir gauna paramą, kai ką remia jų bendruo-
menės. Šiuo klausimu negaliu nieko reko-
menduoti, nes pati nebandžiau to daryti.

Svarbu suvokti, kad nuvykus į šalį misio- 
nieriškas gyvenimas gali pasirodyti visiškai 
kitoks, nei tu įsivaizdavai ar tikėjaisi. Žodžiu, 
svarbu neturėti išankstinių nuostatų, kad 
bus taip ar taip... Ir apskritai misionieriška 
veikla prasideda nuo labai mažų žingsnelių. 
Reikia pažinti kultūrą, pažinti žmones, juos 
priimti, galų gale reikia išmokti kalbą. Visa tai 
reikalauja laiko. Tad negalima iš misionierių 
reikalauti labai greitų rezultatų. Žodžiu, mi-
sionieriškas gyvenimas gali būti visai kitoks, 
nei tu tikėjaisi, viskas gali vykti žymiai lėčiau 
ir galbūt ne taip, kaip įsivaizdavai. 

Bendruomenė, kuri išleidžia misio-
nierių į kitą šalį, paprastai palaiko jį ir 
savo maldomis. Kokia malda, norėtum, 
kad tavo bendruomenė melstųsi už tave? 
Gal turi kokių poreikių?

Kaip ir paprastam žmogui viskas yra 
svarbu: kad atliktum gerai savo pareigas 
darbe, kad sklandžiai sektųsi bendrauti su 
kolegomis, su bendruomenės nariais, su 
tais žmonėmis, kuriuos sutinki... Aš turbūt 
labiausiai norėčiau įgyti daugiau drąsos. Kai 
atvažiuoji į svetimą šalį, drąsa reikalinga 
visur, nes viskas svetima, visur turi žengti 
žingsnį tiesiog į nežinomybę, reikia tiesiog 
bandyti... Nežinai, koks bus rezultatas, ne-
žinai, kaip sureaguos kiti... Reikia būti labai 
drąsiam, ypač jei nori pradėti kokią nors 
naują tarnystę. Tuomet reikia pačiam drąsiai 
imtis iniciatyvos, būti aktyviam.

Ačiū už pokalbį. Linkiu tau sėkmės, 
Dievo artumo, kad Dievo karalystė ma-
tytųsi per tave vis labiau. Tegul plečiasi 
tavo pradėti darbai. 

O kitus raginu ieškoti Dievo, nedaryti 
spontaniškų sprendimų tiesiog norint 
pakeisti aplinką ar pabėgti nuo savęs. Tas, 
kuris ieško Dievo, visuomet randa kelią. 
Dievo atsakymai yra didesni už mūsų 
prašymus ir mūsų maldas.

Kalbėjosi Jurga Karosaitė

Jurgita Kašelionytė (antroje eilėje, antra iš dešinės) su misionierių bendruomene Kinijoje
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Pokyčiai buvo vos pastebimi. Ne-
paaiškinamas nerimas ir liūdesys, 

keistas sumišimas, sudirgimas ir pyktis 
dėl gydytojų veiksmų ir beprasmių tyri-
mų. Demencija vystėsi, todėl mano motina 
nyko ir keitėsi tiesiog mūsų akyse, ją dažnai 
kankino haliucinacijos. Jos rankos ir kojos 
visada buvo sulenktos ir persikreipusios. 
Prisimenu, koks liūdnas buvau, lankydamas 
ją ūmių psichikos ir geriatrijos (geriatrija –  
med. senatvės ligų ir jų gydymo mokslas) 
sutrikimų klinikoje ir matydamas jos kan-
čias bei baimę. Jausdamasis bejėgis ir nega-
lėdamas palengvinti motinos skausmo, aš 
raudojau tiesiog gydytojo kabinete.

Laimei, tas baisus laikas praėjo. Vaistai 
palengvino psichozės simptomus, o nuoširdi 
ir profesionali slauga bei priežiūra pagerino 
mamos savijautą – ji tapo ramesnė ir labiau 
atsipalaidavusi. Nors ji negalėjo bendrauti, 
tačiau jai patiko laikyti mano tėvo ranką, 
klausytis muzikos, kartais kartu dainuoti, 
ypač senąsias giesmes, kurias ji giedodavo 
vaikystėje.    

Mano tėvas nuolat ją lankė ir kasdien 
valandų valandas sėdėjo prie jos lovos. Jam 
buvo labai svarbu, kad slaugantis personalas 
žinotų, kokia Greisė buvo praeityje. Ant 
sienų jis pakabino jos nuotraukų: Greisė su 
vaikais, Greisė pradinėje mokykloje, Greisė 
šypsosi, laikydama ant rankų mažą vaiką.        

Mes žinojome, kodėl jam tai buvo svar-
bu. Tėvas norėjo, kad personalas gerbtų 
mamą ir elgtųsi su ja oriai dėl to, kas ji buvo. 
Ji buvo daugiau nei tik pasenusi, persikrei-
pusi, apgailėtina būtybė, kokia atrodė.    

Žvelgiant iš netikinčiųjų perspektyvos, 
slaugant sergantį pagyvenusį ir savimi pa-
sirūpinti negalintį žmogų, tokie praeities 
prisiminimai yra geriausia, kas gali būti. 
Taip, nuolat gulėti lovoje atrodo apgailėtina, 
tačiau kadaise šie žmonės buvo puikūs, 
stiprūs ir aktyvūs. Jie buvo gražūs... 

Mes lankydavome mamą ir žinojome, 
jog tai dar ne viskas. Nors ir retai, bet kar-
tais visa šeima susirinkdavome prie jos 
lovos – tai buvo ypatingas maldos ir giesmių 
laikas. Mama negalėjo kalbėti, o kartais net 

JOHN WYATT

nepažindavo mūsų, tačiau mes žinojome, 
jog dalijamės Kristaus viltimi. Tai dar ne 
pabaiga. Iš Dievo malonės mes vėl visi su-
sitiksime. Ir mes ja rūpinamės ne tik dėl to, 
kas ji buvo, bet ir dėl to, kuo ji taps ateityje. 

Nuostabiame Pirmojo laiško korintie-
čiams 13 skyriuje užrašytame himne Paulius 
rašo apie krikščionišką meilę, tikėjimą ir 
viltį: Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis 
ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra 
meilė (1 Kor 13, 13). Šios trys vertybės kalba 
apie ateitį. Kalbant teologiniais terminais, 
tai eschatologinės vertybės, rodančios į 
paskutiniuosius laikus. 

Kai mums brangūs žmonės sunkiai 
suserga, yra neįgalūs nuo gimimo ar dėl 
vėliau juos užklupusių ligų, ir jei mes šiais 
silpnais, ligų išvargintais žmonėmis ar net 
apleistais benamiais ar narkomanais rūpi-
namės pagarbiai, su meile, nepažeisdami jų 
orumo, šie žmonės iš Dievo malonės gali 
pasikeisti ir tapti naujais kūriniais. Mes ger-
biame juos, nes ateityje jie gali tapti puikiais 
į Kristų panašiais asmenimis. Čia viskas 
nesibaigia – tai tik pabaigos pradžia...            

Žinoma, mes nežinome, ar konkretus 
žmogus miršta turėdamas Kristaus viltį, ar 
jis bus prikeltas ar, deja, neprisikels amži-

najam gyvenimui. Mes negalime nuspręsti, 
kas bus su šiuo žmogumi, tačiau tai neturėtų 
pakeisti mūsų požiūrio į jį ir rūpesčio juo. 
Su kiekvienu turime elgtis vildamiesi, kad 
jis taps nauju kūriniu, matydami, kuo jie 
gali tapti Dievo malonei veikiant. 

Dievas panorėjo sukurti žmogų pagal 
savo nuostabų atvaizdą ir įpūtė gyvybę į be-
viltišką, silpną, pažeidžiamą ir trapią formą. 
Keista ir rizikinga buvo į Dievą panašias 
būtybes kurti iš žemės dulkių. Pažvelgus į 
žmonijos istoriją, atrodo, jog šis planas buvo 
nevykęs: tiek daug blogio, skausmo, streso ir 
ligų. Turbūt geriausia viską išvalyti ir pradėti 
iš pradžių... Žmonijos istorija turėjo būti 
išvalyta – reikėjo naujos pradžios...  

Tada gimė Jėzus, antrasis Adomas, kuris 
gyveno, mirė ir prisikėlė iš mirusiųjų. Prisi-
kėlęs Jėzus yra fizinis, atpažįstamas žmogus, 
kurį buvo galima paliesti. Jo prisikėlęs kūnas 
nėra kitakilmis ar iš kitos realybės. Jis buvo 
toks pats kaip ir anksčiau, tačiau ir kitoks. 
Jis yra Adomas, tačiau kitoks.            

Dievas Kūrėjas įsikūnija žmogaus kūne, 
tampa toks kaip visi – iš žemės dulkių. Po 
mirties ant kryžiaus, Jėzus prisikelia kaip 
fizinis, atpažįstamas žmogus ir pasirodo 
sutrikusiems mokiniams. Evangelijų autoriai 
išsamiai aprašo pakeistą Kristaus fizinį kūną 
ir tai, kas nutiko su senuoju. Visi jie tvirtina: 
„Kapas tuščias!“ Senojo Kristaus kūno mo-
lekulės nėra palaidotos Palestinos žemėje. 

Prisikėlęs Jėzus valgo ir geria, laužo 
duoną, kalba, Jį galima paliesti, Jį atpažįsta 
draugai, Jo kūne yra randų. Nelieka jokių 
abejonių, kad Jėzaus kūnas iki prisikėlimo 
ir po jo yra tas pats, tačiau kitoks. Jo prisi-
kėlusiame kūne galime įžvelgti pirmuosius 

Sergančiųjų  slaugymas  
amžinybės  šviesoje
Sergančiųjų  slaugymas  
amžinybės  šviesoje
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Neseniai supratau, kad senatvei 
reikia ruoštis. Retkarčiais vis pa-

mąstau: kaip įgyti tokios išminties, kuri 
senatvėje padėtų tapti palaima artimie-
siems ir aplinkiniams. Pasirodo, turime 
mokytis ir senėjimo meno, pasitikėdami 
Dievo pagalba. 

Tenka susitaikyti, kad visa tai, ką darė-
me iki šiol, nyksta... Ateina proga suvokti, 
kad po visko, ką esame nuveikę, esame tik, 
kaip pasakytų Jėzus, nenaudingi tarnai. 
Bet ilsėtis dar nevalia – turime dirbti su 
savimi, kad pasiruoštume amžinybei.

Antrajame laiške korintiečiams skai-
tome: Mus liūdina, bet mes visada džiau-
giamės, esame skurdžiai, bet daugelį pra-
turtiname, neturime nieko – ir valdome 
viską (2 Kor 6, 10). Skamba gana mįslingai. 
Žiūrėdama į save, kartais jaučiuosi liūdna ir 
vargšė. Tačiau Dievas sako, kad Jis pratur-
tina daugelį. Supratau, kad būtent mažus 
ir paniekintus žmones mūsų Viešpats gali 
panaudoti savo tarnystėje. Manau, gerai, 
kad jaučiamės vargšai, nes Dievas gali 
geriau mus panaudoti, kai suvokiame, 
jog nieko neturime, nes tada turime vis-
ką! Liūdime ir visą laiką esame linksmi! 
Tai skamba kaip prieštaravimas, tačiau 
toks yra gyvenimas su Viešpačiu. Gali 
šypsotis pro ašaras, nes žinai, kad liūdint 
ir kenčiant Viešpats yra arti, ir nėra jokio 
pagrindo abejoti. Kadangi mūsų ateitis –  
Dievo rankose, tad ir keliaujame savo 
dangiškų namų link. Liūdni ar prislėgti, 
spaudžiami ar nieko neturėdami, tačiau 
besidžiaugiantys savo Viešpačiu! Vargšai, 
tačiau turtingi Dieve ir galintys kitiems 
perduoti Viešpaties turtus.

Puikus pavyzdys mums yra apaštalas 
Paulius, kuriam buvo svarbu, kad tik su 
džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tar-
navimą, kurį gavau iš Viešpaties Jėzaus: 
liudyti Dievo malonės Evangeliją (Apd 
20, 24). Manau, mums, tikintiems, la-
bai svarbu nepasiduoti mintims, kad su 
amžiumi prarandame tą, kaip anksčiau 

GENOVAITĖ KALKAUSKIENĖ

Mus  liūdina,  bet  mes  
visada džiaukimės

atrodė, neišsenkantį jėgų šaltinį. Dievas 
mus, silpnuosius, gali sustiprinti, ir dar 
daug gero galime nuveikti Jo karalystėje. 
Tačiau žinau, kad Dvasios jėga neateina sa-
vaime. Tik kasdien skirdami laiko artimam 
bendravimui, Dievo žodžio skaitymui, Jo 
laukimui, tik per Kristaus malonę galime 
būti stiprūs. Apaštalas Paulius mus ragina: 
Atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir dre-
bėdami (Fil 2, 12). Jis matė, kad daugelis 
elgėsi kaip Kristaus kryžiaus priešai (Fil 
3, 18–19).

Manau, mes visi skirtingai pašlovin-
sime Viešpatį skirtingais pašaukimais, 
Jo dovanomis, bet, viliuosi, visi išliksime 
priklausomi mūsų Viešpačiui ir Gelbė-
tojui Jėzui.

Dėkoju Visagaliui už įdėtą didelį norą 
kasdien dėkoti Jam, mėgautis, gėrėtis Juo. 
Ir kiek Viešpaties malonė duoda, norisi dar 
visaip patarnauti tiek bažnyčioje, tiek už 
jos ribų. Mielieji mano bendraamžiai, kad 
ir kokie užkluptų išbandymai, su džiaugs-
mu darbuokimės, ruoškimės amžinybei, 
kol dar turime laiko. Eikime mokinystės, 
tarnystės keliu.   

naujosios žmonijos – Homo sapiens 2.0 –  
ženklus.  

Apaštalas Paulius rašo: Ir kaip nešio-
jame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime 
ir dangiškojo atvaizdą (1 Kor 15, 49). Iš 
Adomo paveldėtas Dievo atvaizdas bus 
pakeistas nauju, šlovingesniu. Taip, mes vis 
dar būsime Jo atspindžiai. Mes neprarasime 
priklausomybės nuo Kūrėjo, bet atrasime 
tikrąjį panašumą, kurį visada norėjome 
turėti, tikrąją savo tapatybę.

Naujajame danguje ir naujojoje žemėje 
nebus ligų ir ašarų, tačiau bus malonumas ir 
palaiminimai, juokas ir meilė, džiaugsmas 
ir ramybė. Mūsų santykiai su kitais bus 
geri, atstatyti, visi būsime atlaidūs ir taikūs. 
Biblijoje parašyta, kad šie naujieji laikai 
siekia mūsų laikus, šio naujojo gyvenimo 
pradžia jau jaučiama, ir mes jau galime 
girdėti skambančią dangišką muziką.                  

Net ir ligoninės lova, intensyviosios 
terapijos skyrius, slaugos namai, ligos pa-
žeista vieta, demencija, skausmas ir mirtis 
gali būti gyvenimą teikiančios Kristaus 
Dvasios paliesti. Štai kodėl esame pašaukti 
rūpintis sergančiaisiais, žvelgiant iš ateities 
perspektyvos. Iš tiesų krikščioniška meilė 
aiški ir prasminga yra tik Kristaus vilties 
šviesoje. Meilė [...] visa pakenčia, visa tiki, 
viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada 
nesibaigia (1 Kor 13, 7–8).

Žvelgiant iš žemiškosios perspektyvos, 
atrodo, kad meilė dažnai nesėkminga. Jūs 
parodote savo meilę, rūpestį, skiriate savo 
laiką ir dėmesį, tačiau viskas lyg ir perniek. 
Dažnai atrodo, kad jūsų meilė grįžta jums 
antausiu. Atkakliai rodyti savo meilę, aukotis 
neįgaliam vaikui, smurtaujančiam paaugliui, 
lėtine šizofrenija sergančiam ligoniui atrodo 
beprasmiška ir bergždžia... Tačiau apaštalas 
Paulius mums primena ir priekaištauja, jei 
puolame į neviltį: Meilė niekada nesibaigia.

Ši viltis, atsispindinti pirmame Pauliaus 
laiške korintiečiams, liudija, kad kalbos 
nuvils, pranašystės taps nebereikalingos, 
pažinimas taip pat pasieks ribas, tačiau tikra 
meilė ir gailestingumas išliks. Tai mums 
nežinomu būdu taps naujojo dangaus ir 
naujosios žemės dalimi.      

Iš Dievo malonės mes, sėdėjusieji šalia 
motinos lovos, vėl ją susitiksime, ir naujaja-
me danguje bei naujoje žemėje kartu vaikš-
čiosime, juoksimės ir giedosime. Praeityje 
parodyta meilė nebus pamiršta.  

Meilė niekada nesibaigia.

Iš http://www.cmf.org.uk
vertė Asta Glinskaitė
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Išėjimo knygos 2 skyriaus 11–22 eilu-
tėse užrašyta viena iš tų istorijų, apie 

kurias sakoma: „Geriau jau to nebūtų įvykę“. 
Tai juodas puslapis mūsų visų gerbiamo Mo-
zės biografijoje. Kita vertus, pats faktas, jog 
šis atpasakojimas neliko nuslėptas, liudija 
jame aprašytų įvykių autentiškumą. Šven-
tajame Rašte nesiekiama „pridengti“ ar kaip 
nors užglaistyti įvykdytus nusikaltimus, kad 
ir kas juos būtų padarę. Čia atskleidžiamos 
ne vien herojiškos pagrindinių personažų 
savybės. Prisiminkime mūsų tikėjimo pro-
tėvį Abraomą bei jo ne itin kilnų sprendimą 
„perleisti“ savo žmoną Egipto faraonui, kad 
pats išsigelbėtų (Pr 12, 10–20). Arba Dievo 
išrinktąjį karalių Dovydą, kuris iš sava-
naudiškų paskatų nužudo nekaltą žmogų 
(2 Sam 11). Arba išmintingąjį Saliamoną, 
nesugebantį atsispirti savo naujų žmonų 
vilionėms garbinti svetimus dievus (1 Kar 
11). Visų šių istorijų fone Mozės atvejis jau 
nebeatrodo toks išskirtinis. 

Tai kas gi įvyksta minėtoje ištraukoje 
(Iš 2, 11–22)? Leiskite trumpai ją perpasa-
koti. Kartą jau suaugęs Mozė pastebi, kad 
jo vergaujantį giminaitį, hebrają, muša 
egiptietis. Gindamas giminaitį, Mozė jį 
užmuša (žodis „užmušė“ tas pats kaip ir 
egiptietį apibūdinantis žodis „mušantį“, 
11 eil.). Galima daryti išvadą, jog Mozė 
neketino žudyti egiptiečio: tiesiog ginda-
mas savo tautietį neapskaičiavo jėgų ir jį 
užmušė, o kūną paslėpė smėlyje. Jei Mozė 
manė, kad jam pavyko nuslėpti žmogžu-
dystės pėdsakus, jis klydo. Jau kitą dieną, 
Mozei bandant išskirti besipešančius savo 
tautiečius, jam primenamas šis poelgis. 
Užuot sulaukęs hebrajų padėkos ir bent 
jau elementaraus supratimo, Mozė išgirsta 
priekaištą: Kas gi padarė tave mūsų didžiūnu 
ir teisėju? Bene nori ir mane užmušti, kaip 
užmušei egiptietį? (Iš 11, 14). Ne, to Mozė 
tikrai nenorėjo, kaip nenorėjo ir akistatos 
su pačiu faraonu. Supratęs, kas jam gresia, 
Mozė leidžiasi bėgti, kolei randa prieglobstį 
Midjano krašte. Štai toks, ne itin šlovingas, 
epizodas Mozės biografijoje. 

ROMUALDAS BABARSKAS

Apie  smerktinus  poelgius:  
kas  slypi  po  abejingumo  skraiste

Vis dėlto, prieš skubėdami jį pasmerkti, 
gerai pamąstykime: Mozė bandė apginti 
silpnesnįjį, savo artimą nuo engėjo. Niekas 
jo nevertė to daryti, ir pats Mozė nesunkiai 
galėjo suvokti, į ką veliasi. Toje situacijoje 
buvo galima tiesiog ignoruoti tai, kas vyko, 
apsimesti, jog nieko nepastebėjai, ir taip 
išvengti asmeninių nemalonumų. Tačiau 
ar iš tiesų taip pasielgti būtų buvę kilniau? 
Pasaulyje viešpatauja tendencija smerkti ir 
bausti žmogų už tai, kas padaryta (dažnai 
net nesigilinant į žmogaus intencijas), ir ver-
tinti atlaidžiau tai, kas liko nepadaryta, nors 
pati situacija reikalavo konkrečių veiksmų. 
Savo knygoje „Rezultatų prognozės: sporto 
pergales lemiantys nematomi veiksniai“ 
(angl. Scorecasting: the hidden influences 
behind how sports are played and games 
are won) autoriai T. J. Moskovicas ir L. J. 
Vertheimas puikiai iliustruoja šį polinkį: 
„[...] tyrimai parodo, jog įvykdyti veiksmai 
morališkai yra vertinami griežčiau nei neį-
vykdyti, nors pastarųjų padariniai yra tokie 

patys ar net blogesni. Pavyzdžiui, apklausos 
dalyvių buvo paprašyta įvertinti štai tokią 
situaciją: Džonas, teniso žaidėjas, kitą dieną 
turi žaisti lemiamas rungtynes prieš stiprų 
varžovą. Džonas žino, kad jo priešininkas 
yra alergiškas tam tikram maistui. Kaip 
elgiasi Džonas? Pirmas variantas – Džonas 
jam rekomenduoja alergenų turintį maistą, 
kad tokiu būdu paveiktų savo nieko neį-
tariančio varžovo žaidimą. Antras varian-
tas – Džono varžovas per klaidą užsisako 
maisto su alergenais, o Džonas, nors ir 
žinodamas, kad jo varžovas sunegaluos, 
nieko nesako. Anot daugumos apklaustųjų, 
Džono veiksmai rekomenduojant alergenų 
turintį maistą buvo nedoresni už Džono 
atsisakymą informuoti varžovą apie aler-
genus. Tačiau ar iš tiesų šie veiksmai taip 
jau skiriasi?

Psichologai aptiko, jog neveiklumą 
žmonės vertina kaip mažiau peiktiną ir 
mažiau žalingą nei įvykdytus veiksmus, 
net jei padariniai yra tie patys ar blogesni. 
Tokios filosofijos laikosi ir gydytojai. Pir-
masis principas, kurio mokomi medicinos 
studentai, – „Nedaryk žalos“, o ne „Daryk 
gera“. Panašiai vadovaujamasi ir mūsų tei-
sinėje sistemoje... Paskandink ką nors ir 
turėsi rimtų nemalonumų. Abejingai stovėk 
ir stebėk, kaip kas nors, prieš nuskęsdamas, 
mosikuoja rankomis vandenyje, ir niekas tau 
negalės pateikti kaltinimų, jog to žmogaus 
neišgelbėjai – nebent dirbtum gelbėtojo 
darbą“ (12–13 psl.).   

Iš tiesų abejingumas – bene labiausiai 
paplitusi ir tinkamai neįvertinta žmonijos 
yda. Jai pateisinti dažnai net nereikia ypa-
tingų pastangų. Tiesiog apsimesk, kad tą 
akimirką kažko nepamatei, kažko neišgir-
dai, kažkuo buvai užsiėmęs, ir taip išvengsi 
galimų nepatogumų... Kaip strutis – kišk 
galvą į smėlį ir laikyk ją ten, kol situacija 
pasikeis. Bėda ta, jog dėl tokio abejingumo 
situacija dažnai keičiasi tik į bloga, kartais 
atnešdama tragiškų pasekmių. 

1964 m. garsiame Amerikos dienraš-
tyje „New York Times“ pasirodė straipsnis, 
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turėjęs sukrėsti ne vieną skaitytoją. Naktį 
Niujorko mieste buvo nužudyta jauna mote-
ris. Tačiau labiausiai visus šokiravo tai, kaip 
viskas įvyko. Dvidešimt aštuonerių metų 
Niujorko gyventoja Catherine Genovese 
naktį, po vėlyvos darbo pamainos, grįžo 
namo. Palikusi automobilį kiek atokiau, 
stovėjimo aikštelėje, ji ketino eiti į namus, 
kai prie jos pribėgo netoli aikštelės stovėjęs 
vyras ir smogė jai peiliu. Moteris ėmė šauktis 
pagalbos. Netrukus viršuje kažkas, atidaręs 
langą, sušuko: „Paleisk ją!“ Pakėlęs galvą, 
užpuolikas nuskubėjo prie automobilio. Mo-
teris sunkiai atsistojo ir ėmė eiti savo namų 
link, kai prie jos vėl priartėjęs užpuolikas dar 
kartą dūrė jai peiliu. „Aš mirštu!“ – pasigirdo 
moters riksmas. Daugelyje butų užsidegė 
šviesos, kažkas vėl atsidarė langus. Vyras 
šoko į automobilį ir nuvažiavo. Moteris šiaip 
ne taip įslinko į laiptinę, tačiau netrukus 
užpuolikas grįžo ir dar vienu dūriu pribaigė 
savo auką. Pagaliau, prabėgus pusvalandžiui 
po pirmojo pasikėsinimo, kažkas nusprendė 
iškviesti policiją, kuri nedelsiant atvyko, 
tačiau buvo jau per vėlu. Kaip paaiškėjo 
vėliau, šį incidentą matė net 38 žmonės, 
tačiau nė vienas nesuskubo apie jį pranešti 
policijai. Paklausti kodėl, kaimynai pažėrė 
aibę pasiteisinimų. Vieni tiesiog nusprendė 
nesivelti, iš baimės arba manydami, kad 

tai tik konfliktas tarp įsimylėjėlių, kitus 
atkalbėjo šeimos nariai, dar kiti jautėsi labai 
pavargę... Apmaudžiausia šioje istorijoje yra 
tai, jog moteris būtų likusi gyva, jei bent 
vienas kaimynų būtų suskubęs paskambinti 
policijai anksčiau. 

Kad ir kokios būtų Mozės nuodėmės, 
jo tikrai negalima apkaltinti bailumu ar 
abejingumu skriaudžiamiesiems. Tai pa-
tvirtina ir tolimesni įvykiai, kai, pabėgęs 
nuo faraono, Mozė (vienas!) apgynė Midja-
no kunigo dukteris nuo jas skriaudusių 
piemenų (Iš 2, 16–20). Dažnai priimta 
manyti, jog nuodėmė slypi mūsų netei-
singuose poelgiuose, t. y. mes nusidedame 
nesilaikydami konkrečių moralinių prie-
sakų, juos laužydami. Tokia nuomonė iš 
tiesų turi pagrindo. Pavyzdžiui, mažai kas 
šiandien abejotų, jog Dievo duotų įsakymų 
(Išėjimo 20; Pakartoto Įstatymo 5) laužy-
mas yra nuodėmė. Tačiau toks nuodėmės 
supratimas yra tik dalinis. 

Apaštalas Jokūbas mums primena ir 
kitą pusę: Kas moka daryti gera ir nedaro, 
tas nusideda (Jok 4, 17). Pasirodo, lygiai 

taip pat galime nusidėti ir nieko neveik-
dami. Čia vertėtų prisiminti Jėzaus paly-
ginimą apie avis ir ožius (Mt 25, 31–46). 
Juk Jėzus įvardija vienintelį skirtumą tarp 
Dievo priimtųjų ir pasmerktųjų – tai, ką 
vieni darė ir ko kiti nedarė. Paradoksalu, 
tačiau būtent nieko nedariusieji sulaukia 
pasmerkimo žodžių. Šių žmonių nerū-
pestingumas ir abejingumas kitiems virto 
jiems nuosprendžiu. Jie tiesiog nepadarė 
to, ką turėjo padaryti, – ne veltui greta šio 
palyginimo užrašytas ir kitas mums gerai 
žinomas palyginimas apie talentus. Ten 
taip pat šeimininkas pasmerkia būtent tą 
tarną, kuris su jam patikėtu talentu nedarė 
nieko, tik saugiai užkasė jį žemėje (žr. Mt 
25, 14–30).

Mintis, jog Teismo dieną gali tekti gai-
lėtis ne tik dėl to, ką padarėme, bet ir dėl 
to, ko nepadarėme, išblaivina. Juk dažnai 
blogis įsišaknija ne todėl, kad patys darome 
blogus darbus, bet todėl, kad nesistengiame 
užkirsti jam kelio. Mozės pavyzdys, net ir su 
visais akį rėžiančiais trūkumais, neleidžia 
mums to užmiršti. 
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Iš tiesų abejingumas –  
bene labiausiai 
paplitusi ir tinkamai 
neįvertinta žmonijos 
yda. Jam pateisinti 
dažnai net nereikia 
ypatingų pastangų. 
Tiesiog apsimesk, 
kad tą akimirką kažko 
nepamatei, kažko 
neišgirdai, kažkuo buvai 
užsiėmęs, ir taip išvengsi 
galimų nepatogumų... 
Bėda ta, jog dėl tokio 
abejingumo situacija 
dažnai keičiasi tik 
į bloga, kartais 
atnešdama tragiškas 
pasekmes. 



Nr. 6  (439)  2015 m.  rugsėjo  12  d.

Jei turime bendrą su kitais tikė-
jimą, ugdomą meilės ir lydimą 

ištvermingumo malonės, išgelbėjimui 
to pakanka. Nes Dievas, davęs tikėji-
mui pradžią, suteiks savo kariui, jei tik 
jis pats nekliudys, ir aiškesnį tikėjimą.  
Dievas nereikalauja, kad visi jo vaikai savo 
laikino buvimo žemėje metu vis mąstytų 
apie tam tikrą tikėjimo aspektą – pakanka, 
kad, atmetę nepaslankumą ir šiurkštumą, 
jie išsiugdytų įprotį tikėti.

Turėtume suprasti, kad tikėjimas yra 
dvejopas: vienas yra neišugdytas (juk ir 
demonai tiki ir dreba), kitas tikėjimas – 
išugdytas meile. Ne pirmiau minėtas, bet 
antrasis, ištvermės lydimas tikėjimas gelbsti. 
Štai žodžiai, kurie buvo pasakyti, kalbant 
apie tikėjimą, kuris ugdomas meilėje: Kad 
kiekvienas, kuris Jį (Sūnų) tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 15). O 
Petrui, kuris turėjo tokį tikėjimą ir jį iš-
pažino, Gelbėtojas ištarė: Palaimintas tu, 
Simonai, Jonos sūnau.

Toks tikėjimas – kitų dorybių, kurias 
lavina Bažnyčia, pagrindas. Kadangi tikėji-
mas yra tai, kas atsiranda iš neregimų, o ne 
iš juntamų dalykų, ir kadangi neregimais 
dalykais tikėti sunku, reikia dviejų sudeda-
mųjų dalių, kad galėtume tikėti teisingai: 
pirma, protą apšviečiančios tiesos, antra, 
įrodymo, kuris protą sutvirtina.

Taigi, tikėjimas susijęs su tiesa – tiesa, 
kurią tikintysis turi ginti net iki mirties, ir 
jokios netiesos čia negali būti. Antra tikėji-
mo savybė – sunku tikėti be įrodymų ir tam 
tikro žinojimo. Mūsų juk nereikia raginti, 
kad tikėtume tuo, ką matome akimis. Tačiau 
dalykai, kuriuos mes matome miglotai, 
šventiesiems danguje yra matomi aiškiai, 
ir jų nereikia raginti tuo tikėti. Jie aiškiai 
mato tai, kuo tiki, ir visos jų viltys pildosi.

Tikėjimas yra pamatas arba garanti-
ja tų dalykų, kuriais tiki į ramybės uostą 
keliaujantis piligrimas. Dėl to apaštalas 
sako, kad tikėjimas yra tų dalykų, kuriais 
viliamės, pamatas: Tikėjimas užtikrina tai, 
ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome, ko 
nepajaučiame (Hbr 11, 1). Šiuo metu kūno 

JANAS HUSAS 

Tikėjimas,  ugdomas  meile

akimis to nematome, tačiau mes tikime ir 
viliamės palaiminimo. 

Kadangi be tikėjimo neįmanoma patikti 
Dievui, todėl tam, kad žmogus būtų išgelbė-
tas, visų pirma jis turi tikėti. O tikintis yra 
toks žmogus, kurio tikėjimas yra įkvėptas 
Dievo, ir kuris nebijo, jog blogis užterš jo 
tikėjimą. Pagal dabartinį neteisumo įstatymą 
visi, pažeidžiantys įstatymą, yra neištikimi 
(netikintys), ir tik neturintis tikėjimo žmogus 
gali nusidėti iki mirties. Nes jei žmogus atsi-
mena ir tiki, jog nusidedantiems yra paskirta 
bausmė, ir turi tikėjimą, kuris kyla iš dieviško 
žinojimo – nes Dievas viską žino aiškiai ir 
pažįsta tokius nusidėjėlius, – tada, be jokios 
abejonės, jis nenusidės mirtina nuodėme.

Tikėjimo stoka pasireiškia trejopai:
1) silpnumu – tikėjimo stokojantis žmo-

gus svyruos ir negins tikėjimo iki mirties;
2) tikėjimo gali trūkti tada, kai žmogus 

tiki daugeliu dalykų, kuriais reikia tikėti, 
tačiau jam trūksta tikėjimo dėl kitų dalykų, 
ir tai yra tarsi skylės – jo tikėjimo skydas 
pilnas skylių!

3) Tikėjimo trūksta tam, kuris nesinau-
doja šiuo skydu: nors jis yra įpratęs tikėti 
dalykais, kuriais reikia tikėti, vis dėlto dėl 
drausmės ir disciplinos stygiaus jam trūksta 
pagirtino gyvenimo veiksmų. Apie šiuos 
dalykus kalbama Laiške Titui: Jie skelbiasi 
pažįstą Dievą, o darbais Jį neigia (Tit 1, 16).

Todėl visi, kam trūksta tikėjimo, stokoja 
ir nuolatinės tikėjimo jėgos.

Taip pat turime atsiminti, kuo tikėjimas 
skiriasi nuo vilties: 

1. Jei viltis rodo į laimikį, kurį gausime 
ateityje, tai tikėjimui rūpi praeitis – būtent 
tokie dalykai, kad Dievas sukūrė pasaulį, 
kad Kristus tapo kūnu, ir pan. Tikėjimui 
taip pat rūpi dabartis – kad Dievas yra, kad 
šventieji yra danguje ir kad Kristus sėdi 
Tėvo dešinėje. Tikėjimui rūpi ir ateitis – 
kad Kristus sugrįš teisti, kad Teismo dieną 
visi prisikels ir galų gale Dievas atlygins 
palaima visiems šventiesiems, kurie baigs 
šį gyvenimą malonėje.

2. Viltis nepasiekia tokio žinojimo kaip 
tikėjimas, bet lieka kažkur tarp abejonės ir 

tikėjimo. Yra dalykų, su kuriais tikintysis 
tiesiog turi sutikti: kai nebelieka aiškumo, 
jis neturi nei abejoti, nei pripažinti, nei pa-
neigti, o tik tuo viltis.

3. Tikėjimas nuo vilties skiriasi ir tuo, 
kad tas, kuris viliasi, viliasi tik gero, o tikė-
jimas apima ir gera, ir bloga. Mes tikime 
nuodėmių atleidimu, kuris tikrai yra gera 
žinia tiems, kurie ieško išgelbėjimo, bet 
mes taip pat tikime, kad piktžodžiavimo 
nuodėmė nebus atleista nei šiame, nei bū-
simajame pasaulyje.

Ir kadangi tikėjimas yra pasitikėjimo 
veiksmas, tai pasitikėti reikštų žinoti, jog 
tikėjimas žmogui reikalingas dėl užtikrin-
to palaiminimo – kad jis tvirtai laikytųsi 
Dievo išsakytos tiesos ir nesvyruotų. Dėl 
šios tiesos tikrumo žmogus neturėtų bi-
joti už ją kovoti, net jei tektų statyti savo 
gyvenimą į pavojų.

Tad iš kiekvieno krikščionio tikima-
si, kad jis aiškiai ir nesvyruodamas tikės 
visomis tiesomis, kurias Šventoji Dvasia 
sudėjo į Šventąjį Raštą. Ir todėl žmogus nėra 
susaistytas tikėti visomis šventųjų kalbomis, 
kurių nėra Rašte, ar tikėti popiežiaus bulė-
mis, išskyrus tiek, kiek jos kalba iš Šventojo 
Rašto, ar tuo, kas jų kalboje aiškiai pagrįsta 
Šventuoju Raštu.

Nes dėl tiesos neišmanymo popiežius 
ir jo kurija taip pat gali klysti. O remiantis 

Jūsų dėmesiui siūlome Čekijos mąstytojo, teologo, Reformacijos šauk-
lio Jano Huso (1369–1415 ) mintis apie tikėjimą. 
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šia tiesa galima įrodyti, kad popiežius daro 
klaidas ir gali būti suklaidintas. Popiežių 
dažnai klaidina materialinė nauda, ir jis 
dažnai klysta dėl neišmanymo.

Vienoks yra pasitikėjimas Dievu – 
Dievas neklysta ir negali būti suklaidintas. Ir 
visai kitoks yra pasitikėjimas popiežiumi, ku-
ris gali klysti ir gali būti suklaidintas. Vienoks 
yra pasitikėjimas Šventuoju Raštu, ir kitoks – 
bule, kurioje surašytos žmogaus mintys.

Šventajam Raštui neturi būti taikomos iš-
imtys, tačiau kartais visai tinkama pritaikyti 
išimtį bulėms ir su jomis nesutikti, ypač kai 
jos giria nevertingus dalykus ar jais vado-
vaujasi, dvelkia godumu, šlovina neteisiuo-
sius, engia nekaltuosius ar visiškai priešta-
rauja Dievo įsakymams bei patarimams.
Taigi visiškai aišku, koks tikėjimas yra 
bažnyčios pamatas, – tai tikėjimas, kuriuo 
bažnyčia yra statoma ant Uolos, Jėzaus Kris-

taus. Bažnyčia išpažįsta, kad Jėzus Kristus 
yra gyvojo Dievo Sūnus. Apaštalas Petras 
kalbėjo už visus tikinčiuosius, kai ištarė: 
Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus! (Mt 16, 
16). O apaštalas Jonas sako: Ir štai pergalė, 
nugalinti pasaulį – mūsų tikėjimas! O kas gi 
nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus 
yra Dievo Sūnus? (1 Jn 5, 4–5)

Iš http://www.ctlibrary.com 
vertė Jurga Domarkaitė 
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