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A

nglų poetas, rašytojas ir pamokslininkas
Džonas Donas (John Donne (1572–1631)
yra pasakęs: „Nė vienas žmogus nėra tarsi
atskira sala; kiekvienas esame gabalėlis kontinento,
žemės dalis. Jeigu jūra grumstą nuplautų, Europa jau
liktų mažesnė; taip pat, jei užlietų iškyšulį arba dvarą

tavo ar tavo draugų. Bet kurio žmogaus mirtis nusineša
dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai.
Ir todėl niekada neklausk, kam skambina varpai – jie
skambina tau.“ Kiek vėliau šią mintį išgarsino žymus
XX a. rašytojas Ernestas Hemingvėjus romane „Kam
skambina varpai“.
Nukelta į 2 p.

DARIUS VENSLOVAS

Dvasinės pratybos

Š

iame straipsnyje kalbėsiu
apie dvasines pratybas.
Kodėl? Nes sielos išganymo kelionėje sutinku įvairių
pakeleivių: nusivylimo, abejonių,
silpnumo, nuovargio, klystkelių, pagundų, apatiškumo ir t. t. Pastebėjau, kad kiekvienas pakeleivis daro
įtaką, kuri anaiptol nepadeda siekti
tikslo – sielos išganymo. Kartais
ima atrodyti, kad mano gyvenime
kažko trūksta. Tačiau Petras rašo,
kad Jo dieviška jėga padovanojo
mums viską, ko reikia gyvenimui

ir dievotumui, per pažinimą To,
kuris pašaukė mus šlove ir dorybe.
Drauge Jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per
juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo,
kuris sklinda pasaulyje geiduliais.
Todėl, parodydami visą stropumą,
praturtinkite savo tikėjimą dorybe,
dorybę – pažinimu, pažinimą – susivaldymu, susivaldymą – ištverme,
ištvermę – maldingumu, maldingumą – brolybe, brolybę – meile. Jei šie
dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta,

jie neduoda jums apsileisti ir likti
bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus pažinime. O kam jų trūksta,
tas aklas ir trumparegis, užmiršęs,
kad yra apvalytas nuo savo senųjų
nuodėmių. Todėl, broliai, dar uoliau
stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami,
jūs niekada nesuklupsite. Šitaip dar
plačiau atsivers jums įėjimas į amžinąją mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo
Jėzaus Kristaus karalystę. Todėl aš
niekad nesiliausiu jums priminęs
šiuos dalykus, nors jūs ir žinote juos
ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje.
Manau, kad teisinga, kol esu šioje
palapinėje, žadinti jus paraginimais
(2 Pt 1, 3–13).

Nukelta į 4 p.
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Ar žmogus yra atskira sala?
Atkelta iš 1 p.

Neseniai teko pabuvoti keliose Graikijos
salose. Būdamas ten susimąsčiau apie salų
fenomeną. Dažnai saloje dėl riboto ploto,
klimato sąlygų, izoliacijos susidaro tam tikra
unikali atmosfera, susiformuoja išskirtiniai
žmonių papročiai, salose puoselėjama savita
architektūra, mėgstami kitokie drabužiai,
patiekalai ir pan. Nors salose yra ir dalykų,
būdingų ir žemyninei daliai, tačiau yra ir
unikalių. Įdomu, kad daug rašytojų savo
kūrinio siužetui atskleisti pasirenka būtent
salą. Prisiminkime keletą jau klasika tapusių romanų: Ž. Verno „Paslaptingoji sala“;
H. Velso „Daktaro Moro sala“; D. Defo
„Robinzonas Kruzas“; Dž. Svifto „Guliverio
kelionės“; R. Stevensono „Lobių sala“, Sent
Egziuperi „Mažasis princas“ ir t. t. Paminėtinas ir puikus, dėmesio vertas 2006 m.
rusų režisieriaus Pavelo Lungino pastatytas
filmas „Sala“ (rus. „Остров“).

„

Dangaus karalystė – tai puota,
kurioje labiau pasisotiname
patarnaudami kitiems, o ne
patys maitindamiesi.
(Tomas Mertonas)

“

Pirmuose Biblijos skyriuose aprašoma,
kaip Dievas kūrė pasaulį. Skaitome, kaip buvo
suformuotos jūros bei kontinentai: Dievas
tarė: „Tesusirenka vandenys, kurie yra po dangumi, į vieną vietą ir tepasirodo sausuma!“ Ir
taip įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o
vandenų samplūdį – jūromis. Ir Dievas matė,
kad tai buvo gerai (Pr 1, 9–10). Manoma,
kad pradžioje egzistavo vienas pasaulinio
vandenyno skalaujamas superkontinentas –
Pangėja, kuris vėliau suskilęs į atskirus žemynus bei saleles, todėl pasaulio žemėlapyje
galime įžvelgti Afriką, Pietų Ameriką ar
Madagaskaro salą, kaip atskiras išardytos
dėlionės detales. Pradžios knygoje yra nemažai paslaptingų, tai paaiškinti galinčių
ištraukų. Pavyzdžiui, yra pasakojama, kaip
žemė buvo padalinta Nojaus sūnaus Semo
palikuonio Faleko dienomis (žr. Pr 10, 25).
Kreacionizmo šalininkai, tikintys, jog Visata
ir Žemė buvo Dievo sutverti, mano, kad
būtent šioje Biblijos citatoje kalbama apie
Žemės kontinentų atsiradimą.

Pradžios knygos 10 skyriuje rašoma,
kad buvo padalinta Žemė, o 11 skyriuje jau
skaitome, kaip statant Babelės bokštą buvo
išsklaidyta žmonija: Viešpats sumaišė jų
kalbą ir iš ten Viešpats išsklaidė juos į visus
žemės kraštus (Pr 11, 9). Kaip Žemė suskyla
dėl kataklizmų, nuodėmių iššaukto tvano,
taip ir žmonija – lyg atskiros, atsiribojusios
ir sunkiai prieinamos, viena nuo kitos nepriklausomos salos atsiranda dėl kritimo,
nuodėmės nulemtų užkardų bei užtvankų.
Kažkada buvę vientisi žemynai – žmonija –
tampa pusiasaliais, o vėliau ir atskiromis
salomis. Jau pirmuose Biblijos skyriuose
skaitome, kad žmogui nusidėjus prasideda
slėpynių nuo savo Kūrėjo ir vienam nuo kito
„žaidimai“ (Pr 3, 6–11). Galima slėptis po
vieną, galima slėptis šeimomis ir netgi izoliuotis didesnėmis grupėmis ar tautomis. Taip
kiekvienas iš mūsų tampa lyg atskira sala...
Plaukiant laivu pro Graikijos salas (šiai
šaliai priklauso net 3 054 salos!), vaizduotėje
pakankamai lengvai kyla įvairūs vaizdiniai.
Galima geriau suprasti aplinką, kurioje gimė
garsieji mitai apie Iliadą ir Odisėją, argonautų
keliones. Senovės graikų poetas Homeras
(VIII a. pr. Kr.) aprašė grįžtančio iš Trojos
karo didvyrio Odisėjo dešimties metų klajones, keliaujant namo gimtojon Itakėn.
Kelionės metu Odisėjas su įgula aplanko
skirtingas salas, kurios skiriasi dydžiu, grožiu,
prabanga, atitolimu nuo pagrindinio žemyno
ir t. t. – visa tai simbolizuoja skirtingus išbandymus, pagundas ir viliojančias nuodėmes.
Štai, svečiuodamiesi pas Lotofagus, Odisėjo vyrai, užvalgę lotoso lapų, pamiršta savo
kelionės tikslą – gimtinę Itakę ir nebenori niekur keliauti, jaučiasi tarsi pasiekę šio
laikinojo pasaulio pilnatvę. Odisėjui tenka
savo apsvaigusius vyrus jėga atvesti į laivą ir
pririšti, kad nepabėgtų. Kiklopų – vienaakių
milžinų – saloje radę oloje maisto jie pradeda
lengvabūdiškai puotauti, bet juos įkalinęs
milžinas vėliau po truputį pradeda valgyti
juos pačius. Vos ne vos, išdūrę jam akį, pasinaudoję avimis, jie vėl tęsia savo kelionę.
Dar kitoje saloje burtininkė Kirkė pavaišino
vyrus vynu, sumaišytu su stebuklingomis
žolelėmis, kurio išgėrę jie visi pavirto kiaulėmis. Prisiminkime Šventąjį Raštą, kuris
ragina nepasigerti vynu (Ef 5, 18)...
O garsioji istorija apie plaukimą pro
sirenų salas! Sirenos savo dainomis viliodavusios narsius jūreivius, o tie būdavo ap-

akinti nuostabių garsų, ir jų laivai atsitrenkę
į uolas suduždavo. Odisėjas labai norėjo jas
išgirsti, tad užlipdė ausis bendrakeleiviams,
pats prisirišo prie stiebo ir klausėsi, – taip
vos ne vos liko gyvas... Man tai primena
stipruolio Samsono žaidimą su nuodėme,
kol galiausiai šis neteko jėgos ir regėjimo.
Pro sirenas, ieškant Aukso Vilnos, teko
plaukti ir Jasono argonautams. Su jais buvo
ir puikusis muzikantas Orfėjas. Kai tik Orfėjas išgirdo sirenų balsus, pasiėmęs lyrą ėmė
groti, ir jo giesmės gražumas nustelbė sirenų
balsus, – taip ir mes, garbindami, šlovindami
Dievą galime regėti didžius stebuklus, ir tai
gali apsaugoti mus nuo pavojingų pasaulio
sirenų giedamų giesmių.

„

Kad ir kiek salos būtų
nutolusios viena nuo kitos,
vis dėlto yra Tas, kuris jas
visada jungia, – tai Vanduo –
Kūrėjas, tobuliausiai mums
apsireiškęs per įsikūnijusį
Žmogaus Sūnų.

“

Giedokite Viešpačiui naują giesmę,
gyrius Jam teskamba iki žemės pakraščių!
Girkite Jį, plaukiantys jūra ir visa, kas joje,
salos ir jų gyventojai! Tedžiūgauja dykuma
ir jos miestai, kaimai, kedariečių apgyventi; uolų gyventojai linksmai šūkaukite nuo
kalnų viršūnių. Atiduokite Viešpačiui šlovę
ir skelbkite Jo garbę salose! (Iz 42, 10–12).
Žinomas katalikų vienuolis ir rašytojas
Tomas Mertonas (1915–1968) knygoje „Nė
vienas žmogus nėra sala“ (kiek daug pasako
vien pavadinimas!) rašo: „Tačiau draugystė
su visais žmonėmis turi bendrą pagrindą:
visi esame Dievo mylimi... Tam tikra prasme
galime būti draugai visiems žmonėms, nes
nėra žemėje nė vieno žmogaus, su kuriuo
mes neturėtume kažką bendra. Visų žmonių,
kuriuos sutinkame ir pažįstame, gyvenimai
yra įpinti į mūsų gyvenimą kartu su daugelio,
kurių niekada žemėje nepažinosime, gyvenimais... Gyvendamas žemėje Jėzus turėjo labai
nedaug artimų draugų, ir vis dėlto Jis mylėjo
ir myli visus žmones ir kiekvienai pasaulyje
gimusiai sielai yra artimiausias draugas...
Dieviška meilė neturėtų būti vaizduojama
kaip alkis. Tai – Dangaus Karalystės puota,
į kurią daugelis buvo pakviesti didžiojo Karaliaus. Daugelis negalėjo atvykti į tą puotą, nes troško kažko kito, kažko sau – ūkio,
žmonos, galvijų bandos. Jie nežinojo, kad
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jei pirmiausia būtų ieškoję tos puotos ir Karalystės, jie būtų gavę
ir visa kita. Dieviškoji meilė nėra alkana. Tai nuolatinė puota, kuri
nėra persisotinimo šventė, tai puota, kurioje labiau pasisotiname
patarnaudami kitiems, o ne patys maitindamiesi.“
Žmonės bendrauja, tuokiasi – dvi salos bando susijungti.
Reikia mokytis dreifuoti kartu, susipinti ne vien išore, bet kaip
medžiai – giluminėmis šaknimis. Kartu prisideda ir daug aplinkinių salų ir salelių – tėvai, broliai, seserys, kiti giminaičiai,
draugai. Žmogui mirus ar netgi palikus namus, draugų ratą ar
bendruomenę, dalis žemyno ar salos tarsi nuskyla.
Senojo Testamento pranašai pranašavo mums, pasiklydusioms
ir neatrastoms saloms, skirtąją malonę (plg. 1 Pt 1, 10): Mano teisumas arti ir išgelbėjimas greitai ateis. Aš teisiu tautas. Salos lauks
manęs, jos pasitikės manimi (Iz 51, 5); Surinksiu įvairių kalbų tautas,
ir jos matys mano šlovę [...]. Aš duosiu ženklą jiems ir pasiųsiu dalį
išlikusiųjų į visas tautas [...] ir į tolimas salas (Iz 66, 18–22).
Visi mes esame tarsi atskiros, unikalios ir savaip įdomios, neatrastos ir neištirtos salos ar salų junginiai – archipelagai: turintys
savą istoriją, gamtovaizdį, susiformavusią kultūrą ir papročius.
Tačiau vis dėlto yra ir tai, kas visoms saloms, nepriklausomai nuo
jų dydžio, floros ir faunos gausos, ekonominio ar kultūrinio išsivystymo, bendrai būdinga – tai jas supantis ir sujungiantis vanduo. Jis
simbolizuoja tą bendrą vardiklį, dėl kurio mes galime susišnekėti,
priartėti vienas prie kito – tai Dievas ir Jo maloningoji Dvasia, sklandžiusi virš vandenų (Pr 1, 2). Kad ir kiek salos būtų nutolusios viena
nuo kitos, vis dėlto yra Tas, kuris jas visada jungia, – tai Vanduo –
Kūrėjas, tobuliausiai mums apsireiškęs per įsikūnijusį Žmogaus
Sūnų. Jis ir yra sutaikinimas [...], sugriovęs mus skyrusią sieną. Atėjęs
Jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti (Ef
2, 12–18). Pranašai teikia viltį, kad vieną dieną Vanduo bus aiškiai
suprantamas ir suvokiamas visiems: Kaip vanduo pripildo jūrą, taip
žemė bus pilna Viešpaties pažinimo (Iz 11, 9; Hab 2, 14).
Belieka paraginti visus siekti būti ne atskiromis dreifuojančiomis,
viena nuo kitos tolstančiomis salomis, bet svetingiems, draugiškiems
ir vienas prie kito artėjančiais žmonėmis, suvokiančiais, kad visus
mus skalauja Jo malonė – mums gyvybę teikiantis vanduo. Siekime
išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena Dvasia
[...]. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas
ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose (žr. Ef 4, 1–6). Amen.
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Sveikiname Elektrėnų Tikėjimo žodžio bažnyčios

pastorių Gintautą Gruzdį, po skaudžios netekties sukūrusį antrą
santuoką. Linkime Gintauto ir Jūratės šeimai laimės kupinų metų.
Teišsipildo Viešpaties palaiminimas Jūsų šeimai: Aš žinau, kokius
sumanymus turiu dėl jūsų, – sako Viešpats. – Sumanymus jūsų
gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi (Jer 29, 11).

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS
ŠAKELĖS. KAS
IR

PASILIEKA

MANYJE

AŠ JAME, TAS DUODA DAUG
VAISIŲ (Jn 15, 5).
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www.prenumeruok.lt
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Dvasinės pratybos
Atkelta iš 1 p.

Viską, ko reikia mano krikščioniškam gyvenimui, Dievas jau
padovanojo! Aleliuja!
Tikėdami Kristaus auka, mes turime amžinąjį gyvenimą – tai
Dievo pažadas. Kol gyvename žemėje, esame raginami neapsileisti,
stropiai siekti pažinimo, ugdyti maldingumą, turtinti tikėjimą,
puoselėti broliškus santykius, tobulinti meilę. Tai padės subrandinti
vaisių, kuris pašlovins mūsų Tėvą danguje. Apaštalas Petras ragino
savo laikmečio skaitytojus, bet tai aktualu ir mums.
Tačiau kaip tai atrodo kasdienybėje? Ką ir kaip man daryti?
Mums padės dvasinės pratybos, apie kurias rašoma R. Fosterio
knygoje „Dvasinės pratybos (gyvenimo džiaugsmui)“. Tad pasidalinsiu kai kuriomis mintimis iš šios knygos. R. Fosteris rašo, kad
dvasinėje kelionėje šios pratybos bus kaip pagalbos priemonė – tai
daugiau nei teorija. Teks pažaboti kūną, kasdien įdėti pastangų,
kol tai taps įpročiais. O ir tuomet, kai tai taps įpročiais, svarbu
nepamiršti prasmės – kodėl taip daroma.

„

Kol malonė nepersmelks mūsų sielos ir
neperkeis giliai įsišaknijusių nuodėmingų
įpročių, tol dorybės nebus tikros dorybės, tol
užuojauta nebus tikra užuojauta.

“

Dvasines pratybas galima pavadinti ir auklyba. Kai tėvai auklėja
vaiką, tai neatrodo patraukliai, tačiau savo metu duoda saldžių
vaisių. Pratybos paruoš mus gyvenimui, ves į brandą.
Anot autoriaus, „dvasinės pratybos – tai kelias į laisvę, kuris padės
išsilaisvinti iš vergavimo savanaudiškumui ir baimei“. Pratyboms
reikalinga sąlyga – Dievo troškimas. Kaip elnė geidžia upelio vandens,
taip mano siela geidžia Tavęs, o Dieve! Mano siela trokšta Dievo, gyvojo
Dievo. Kada ateisiu ir pasirodysiu Dievo akivaizdoje? (Ps 42, 2–3).
Šiandien sunku pamatyti elnę, kuri geria iš upelio, tačiau elnei
vanduo yra gyvybiškai svarbus – vanduo ją atgaivina. Lietuvos
Biblijos draugijos Biblijos vertime gražiai sakoma: Kaip elnė ilgisi
tekančio vandens, taip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve. Visa gyvastimi
trokštu Dievo – gyvojo Dievo, – kada nueisiu pamatyti Dievo veido?
Elnė ilgisi tekančio, o ne užsistovėjusio vandens. Toliau psalmės
autorius atskleidžia tikrąjį motyvą – kaip elnė ilgisi vandens, taip
mano siela ilgisi, trokšta gyvojo Dievo. Autorius labai vaizdingai
parodo Dievo esybę – Jis gyvas kaip gyvas ir tekantis upelio vanduo.
Taigi vienas iš troškimų dalyvauti dvasinėse pratybose – tai susitikti
su Gyvuoju Dievu. Susitikti padės meditacija – ne Rytų meditacija,
bet Šventojo Rašto apmąstymas, kuris veda iš paviršutiniškumo
į gelmę: Bedugnė šaukia bedugnei tavo krioklių griausmu, – visa
tavo bangų mūša ir vilnys mane skandina (Ps 42, 8).
Dievas per savo žodį kalbina ne tik mano intelektą, bet ir
mano gelmę – mano sielą. Esame kviečiami mylėti Dievą visa savo
esybe: visu protu, visa širdimi, visomis savo jėgomis ir visa siela.
Norėdami ištirti savo vidinį gyvenimą, susidursime su problema, nuo ko pradėti? Biblija kviečia pasninkauti, melstis, šlovinti,

Darius Venslovas – Utenos „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius
džiaugtis, bet nepateikia jokių patarimų, kaip tai daryti, kur ir kada.
Autorius mano, kad I a. krikščionims tai buvo aišku.
Dvasinės pratybos – tai vidinio ir dvasinio gyvenimo realybė,
todėl vidinė širdies nuostata yra svarbiau nei forma, kuria naudojamės, siekdami šios realybės.
„Dievui patinkantis gyvenimas nėra religinių prievolių rinkinys. Tereikia vieno – patirti ryšį su Dievu ir artumą šviesybių Tėvo,
kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi (Jok 1, 17)“, – rašoma
knygoje „Dvasinės pratybos“.
Knygoje paliečiama ir nuodėmės tema. Nuodėmė yra kur
kas gilesnis reiškinys nei asmeninio nepaklusnumo atvejis, tai –
žmoniją nuodijanti būsena (Rom 3, 9–18). Nuodėmė įsiskverbia
per sąnarius, t. y. per įsišaknijusius gyvenimo įpročius (Rom 7, 5 –
LBD vert.). Tai kiekvieno vidinio gyvenimo struktūros dalis ir jai
parodyti nereikia didelių pastangų. Kai norime išspręsti įsišaknijusios nuodėmės problemą, mes galime ją „pulti“, pasikliaudami
savo valios stiprybe ar ryžtu. Nesvarbu, kas tai būtų: išdidumas,
baimės, apsirijimas, gašlumas, priklausomybė, – meldžiamės,

„

Tik nusivylęs savo valios pastangomis
žmogus atsivers nuostabiai žiniai – vidinis
teisumas yra Dievo dovana, kurią galime
priimti tik nusižeminę.

“

kovojame, užsibrėžiame to „niekada daugiau nedaryti“. Tačiau
nusiviliame, jei nepasiseka, arba pasididžiuojame, jei pasiekiame
pergalę. Valios pastangomis negalime išlaisvinti ar išvalyti savo
širdies. Jei savo valios pastangomis ką nors pasiekiame, tuomet
imame šlovinti valią, o tai jau stabmeldystė.
Ar įmanoma savo valios pastangomis pakeisti įsišaknijusius nuodėmingus įpročius? Mes galime valios pastangomis kurį laiką atrodyti
gražiai, tačiau bendraujant su žmonėmis tam tikru momentu išlįs ir
tai, kas yra mūsų širdyse – geras arba blogas lobis (Mt 12, 34–36).
Valia negabi atnešti vidinės dvasios transformacijos. Tik nusivylęs
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savo valios pastangomis žmogus atsivers nuostabiai žiniai – vidinis
teisumas yra Dievo dovana, kurią galime priimti tik nusižeminę.
Tačiau yra ir kitas kraštutinumas – tikėjimas, kad tu nieko
negali, vedantis prie tinginystės. Dievas duoda dvasines pratybas
kaip priemonę priimti Jo malonę, ir mums nereikia plėšytis tarp
pastangų ir tinginystės. Pratybos leidžia ateiti pas Dievą, kad Jis
mus keistų. Pratybos – tai sėjimas į Dvasią (Gal 6, 8). Pratybos
leidžia sėti ir nuveda mus ten, kur Dievas gali mus keisti. Tai kaip
įrankis, per kurį galime priimti Jo palaiminimus. Pratybos – tai
disciplinuotos malonės kelias – malonės, kuri nėra pigi, nors ji ir
neužtarnauta. Kiekvienam reikia mokėti apsisprendimo kainą.
Dvasinių pratybų tikslas – dvasinis augimas. Kol malonė
nepersmelks mūsų sielos ir neperkeis giliai įsišaknijusių nuodėmingų įpročių, tol dorybės nebus tikros dorybės, tol užuojauta
nebus tikra užuojauta. Kai leisime Dievo meilei prasiskverbti į
mūsų dvasią ir perimti įpročių valdymą, pastebėsime, kad mums
nereikės stengtis būti maloniems, nes mes būsime malonūs, ir
atvirkščiai: reikės įdėti pastangų, norint būti nemaloniems, nes
malonumas ir gerumas taps mūsų gyvenimo būdu.

„

Dvasinės pratybos – tai kelias į laisvę,
kuris padės išsilaisvinti iš vergavimo
savanaudiškumui ir baimei.
(Richardas J. Fosteris)

“

Dar vienas svarbus pastebėjimas: jei pratybos tampa dar
vienu sielą žudančiu įstatymo sąrašu, jos veda į mirtį. Fariziejai
buvo atsidavę ir viską išoriškai vykdė – teisumo siekė išoriškai.
Jie bandė kontroliuoti savo elgesį ir manipuliavo kitais. Tad Jėzus
įspėjo mokinius, kad šių teisumas turi viršyti fariziejų teisumą.
Kai pratybos sumenkinamos iki įstatymo, mes įkaliname kitus,
kontroliuojame, manipuliuojame. Tai gali išsigimti, vesti į išdidumą. Mes galime pradėti tvarkyti kitų gyvenimus. Sukūrę
įstatymą, sukursime išorinį teisumą, pagal kurį spręsime, kas
jam prilygsta, o kas ne.
Pratybos be įstatymo lieka vidinio darbo priemone, o vidinių
pasikeitimų kontroliuoti nepavyks. Kai pasiduodame minčiai, kad
vidinė transformacija yra Dievo reikalas, nustojame tvarkyti kitų
žmonių gyvenimą (Mt 23, 4).
Rašytojas Levas Tolstojus rašė: „Visi siekia keisti žmoniją, bet
niekas nemano, kad reikėtų pasikeisti pačiam.“
R. Fosterio knygoje „Dvasinės pratybos“ yra 12 pratybų.
Jos suskirstytos į 3 dalis: I dalis – vidinio dvasinio gyvenimo
pratybos: meditacijos, maldos, pasninko ir mokymosi pratybos;
II dalis – išorinio dvasinio gyvenimo pratybos: paprastumo, vienumos, klusnumo, tarnystės pratybos; III dalis – bendro dvasinio
gyvenimo pratybos: išpažinties, šlovinimo, dvasios klausymosi,
džiaugsmo pratybos.
Jei kas trokštų siekti vidinių pokyčių – keisti įsišaknijusius
nuodėmingo gyvenimo įpročius, pradėkite skaityti knygą „Dvasinės pratybos“ ir praktikuoti tai, ką perskaitote. Dievas telaimina
kiekvieną, pasiryžusį eiti šiuo keliu, siekiant sielos išganymo
(1 Pt 1, 9 – LBD vert.).
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Ar švęsti Heloviną?
Sveiki, pastaruoju metu publikuojama daug krikščioniškų straipsnių apie Helovino kilmę, jo tamsiąsias
puses. Tačiau ši šventė vis labiau populiarėja Lietuvoje ir yra švenčiama darbovietėse, mokyklose. Ar
krikščionis turėtų atsiriboti nuo tokių švenčių kaip
Helovinas?

H

elovino šaknys siekia senovės keltų religiją. Tikėta,
kad mirties dievas Samhainas siųsdavo piktąsias
dvasias, kad jos pultų žmones. Pastarieji jas galėjo
atbaidyti tik patys persirengę pačiomis bjauriausiomis kaukėmis.
Pasauliui globalėjant, Helovinas ima populiarėti ir mūsų krašte.
Kaip į tai turėtų reaguoti krikščionys?
Štai jau IV amžiuje krikščionys Helovino išvakares skirdavo
tam, kad prisimintų ir švęstų ištikimųjų krikščionių gyvenimą. Taip
buvo siekiama atitraukti žvilgsnį nuo vaiduokliškų, vampyriškų ir
raganiškų patyrimų. Kai kurie šiandienos krikščionys leidžia savo
vaikams tą dieną persirengti švelnesniais personažais, pavyzdžiui,
moliūgais, drugeliais, princesėmis ar panašiai. Teko girdėti, kaip
viena krikščionių šeima JAV Helovino išvakarėse savo kieme iš
moliūgų pastatė didelį angelą ir užrašė tokius žodžius: „Čia negyvena jokie vaiduokliai ar velniai. Mūsų namuose viešpatauja
Dievo meilė ir džiaugsmas!“ Tuose namuose vaikai žaidė įvairius
žaidimus, gavo daug skanėstų ir galėjo daugiau sužinoti apie Jėzų.
Reikėtų nepamiršti, kad vis dėlto daugeliui Helovinas yra tik
dar viena proga „švęsti“, kitiems – tai su okultine praktika susijusi
patirtis, atnešanti į jų gyvenimą liūdnus padarinius.
Apibendrindama norėčiau pasakyti, kad krikščionys neturėtų
slėptis ar ignoruoti tokių švenčių kaip Helovinas, bet pasinaudoti
proga liudyti Dievo pergalę prieš visas blogio kunigaikštystes.
Kalbėdami su savo vaikais, artimaisiais atskleiskime tai, kad:
• dvasinis pasaulis egzistuoja (Ef 2, 1–10);
• gyvenimas Kristuje suteikia pergalę prieš bet kokias tamsos
jėgas (1 Jn 4, 4);
• tie, kurie švenčia Heloviną, dažnai net nesigilina į šios šventės
kilmę, arba atvirkščiai – siekia deklaruoti tamsybės jėgų galią.
Šiuo metų laiku, kai saulės šviesos vis mažėja, kūrybingai ir su
meile žmonėms neškime žinią apie šio pasaulio Šviesą!
Su meile
Rasa Mardosaitė
Vaikų ir paauglių pastorė
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ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Pirmoji nacionalinė
e-sielovadininkų konferencija

S

palio 15 d. Kaune įvyko pirmoji
nacionalinė e-sielovadininkų
konferencija, subūrusi apie 50
krikščionių iš įvairių Lietuvos bendruomenių. Visi jie jau tarnauja arba nori pradėti
tarnauti kaip e-sielovadininkai svetainėje
ieškauDievo.lt. Internetinė tarnystė „Ieškau
Dievo“ atsirado nusprendus sukurti aplinką,
kurioje kiekvienas interneto naršytojas būtų
skatinamas susimąstyti apie Dievą, laisvai
išreikšti savo nuomonę ir užduoti iškilusius klausimus. Tad ir šioje konferencijoje
mokėmės ne tik atsakyti, bet ir užduoti
tinkamus klausimus, kurie padėtų geriau
pažinti pašnekovą ir palaipsniui kreipti jį
Dievo link.
Apie klausimų galią kalbėjo ir pagrindinis konferencijos pranešėjas – iš Jungtinės
Karalystės atvykęs VO „Agapė“ Vakarų
Europos lyderių ugdytojas („koučingo“
specialistas) Paul Duncan. Tačiau visi susirinkusieji nebuvo tik klausytojai – konferencija buvo interaktyvi, mat šiek tiek

pristatęs kokią nors temą pranešėjas iškart
duodavo užduotį ir susirinkusiems sielovadininkams: mokėmės uždarus klausimus
pakeisti atvirais, grupėmis aptarinėjome
skirtingus klausimų tipus ir pan. Nuobodžiauti tikrai nebuvo kada.
Taip pat labai įkvėpė ir pastiprino
jau tarnaujančiųjų e-sielovadininkų ir
moters, kuri pradžioje buvo pašnekovė,
o dabar jau pati ketina pradėti tarnauti
e-sielovadininke, liudijimai. Dievas tikrai
naudoja šią tarnystę ir čia savanoriaujančius žmones. Džiaugiamės, kad per dvejus
metus, kai veikia svetainė ieškauDievo.lt,
joje apsilankė 171 300 unikalių lankytojų, 13 600 iš jų pažymėjo, kad meldėsi
asmenine malda, internetinį kursą Kodėl
Jėzus?, kuris pradėtas tik 2015 m. spalį,
jau baigė 155 žmonės. Esame nepaprastai
dėkingi Viešpačiui už Jo teikiamą pagalbą
ir malonę.
Štai ir keletas konferencijos dalyvių
atsiliepimų:

Spalio 15 d. Kaune įvyko pirmoji nacionalinė e-sielovadininkų konferencija, subūrusi
apie 50 krikščionių iš įvairių Lietuvos bendruomenių.

„Šioje konferencijoje sužinojau apie
klausimų tipus. Tai mane padrąsino ir įtikino, kad geriau yra klausti, o ne atsakyti
ar duoti patarimus pašnekovams. Dabar
drąsiau užduosiu klausimus, nes žinau,
kaip juos formuluoti, kad neįžeisčiau ir
neatstumčiau pašnekovo.“
„Pažvelgiau į save ir pamačiau, kad
dažniau esu „receptų rašytoja“, nors ir mokausi užduoti klausimus. Ši konferencija
praplėtė mano žinias ir pagilino įgūdžius.“

Apie klausimų galią kalbėjo pagrindinis
konferencijos pranešėjas – iš Jungtinės
Karalystės atvykęs VO „Agapė“ Vakarų
Europos lyderių ugdytojas Paul Duncan
„Labai stiprinanti konferencija, padedanti suvokti bendravimo ypatumus ne tik
kaip sielovadininkams, bet apskritai kaip
paprastiems Dievo vaikams.“
„Labai patiko bendros šlovinimo giesmės – gražus įvadas viską daryti Dievo
garbei. Mokytis visų subtilybių, kultūros,
psichologijos, kad laimėtume žmogų Kristui, – kilnus tikslas. Klausimai nukreipia
dėmesį į pašnekovą, todėl darbas tampa
konkretus. Padėjo. Ačiū.“
„Daug aiškiau supratau, kokius klausimus naudinga užduoti pašnekovui, o kokius – ne. Taip pat gavau padrąsinimą tęsti
šią tarnystę, nes buvo apnikusios abejonės.“
Dėkojame konferencijos organizatoriams ir šios internetinės evangelizacinės tarnystės vadovams, taip pat Kauno
krikščionių bažnyčios šlovintojams, kurie
kreipė mūsų žvilgsnius į Dievą, Reformatų literatūros centrui už galimybę
konferencijos metu įsigyti krikščioniškos literatūros. Linkime Dievo malonės
visiems besidarbuojantiems Viešpaties
laukuose.
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Atstatyti sudegę maldos namai

P

rieš metus sudegus Vilniaus
centrinei ūkininkų turgavietei
Ukmergės gatvėje, šalia smarkiai
apdegė maldos namai. Metų gaisru vadinama nelaimė įvyko 2015 m. spalio 24 dienos
ankstų rytą – apie 4 val. Kilo baisus gaisras,
kuris matėsi net iš kitų rajonų. Jis sunaikino
ne tik ūkininkų turgų, tačiau užkabino ir šalia
esančius Vilniaus krikščionių bendruomenės

„Biblijos kelias“ maldos namus. Maldos namai buvo smarkiai apgadinti – apdegė stogas,
išsilydė pastato fasadas ir langai, o gesinant
pastatas buvo užpiltas, tačiau bendruomenės
ir miestiečių jėgomis pastatą pavyko atstatyti
per metus. Praėjus metams, bendruomenės
nariai gali vėl džiaugtis, nes atverčiamas naujas lapas daugiau kaip 40 metų gyvuojančiai
krikščionių bendruomenei.

Maldos namai buvo smarkiai apgadinti –
apdegė stogas, išsilydė pastato fasadas ir
langai, o gesinant pastatas buvo užpiltas
Maldos namų vyresnysis pastorius Anatolijus Dmitrukas džiaugiasi, kad pastatą
pavyko atstatyti pakankamai greitai. „Ši
nelaimė sustiprino bendruomenę ir miestiečius bei įrodė, kad galime būti vieningi.
Esame dėkingi kiekvienam prisidėjusiam
prie pastato atstatymo“, – sakė pastorius
Anatolijus Dmitrukas.
Šiuo metu pastatas jau baigiamas atstatyti ir spalio 22 d. įvyko atidarymo bei
padėkos koncertas Vilniaus žmonėms, o
sekmadienį pirmosios šventinės pamaldos.
Visi norintieji galėjo pamatyti atstatytą pastatą, susipažinti su bendruomenės veikla
bei istorija.

Vilniaus krikščionių bendruomenė „Biblijos kelias“ džiaugiasi atstatytais maldos namais

Sekmininkams – valstybės
pripažintos religinės
bendrijos statusas

S

eimas Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungai (sekmininkams) suteikė valstybės
pripažintos religinės bendrijos statusą. Už
nutarimą, kad sekmininkai būtų pripažinti
valstybės, lapkričio 3 d. balsavo 57 Seimo
nariai, vienas buvo prieš ir devyni susilaikė.
Pirmoji sekmininkų bendruomenė
Lietuvoje įkurta Biržuose 1912 metais, jos
įstatai registruoti 1923 metais. 2011 metų
surašymo duomenimis, sekmininkų tikėji-

mą šalyje išpažino 1852 asmenys, sąjungai
priklauso 23 šios bažnyčios bendruomenės.
Pagal įstatymą, į valstybės pripažintos
religinės bendrijos statusą galima pretenduoti, jeigu nuo jos registravimo praėjo ne
mažiau kaip 25 metai (skaičiuojant nuo 1918
metų vasario 16 dienos), jeigu jos mokymas
neprieštarauja įstatymams bei dorai ir jeigu
šią bendriją palaiko visuomenė.
Iki šiol Seimas valstybės pripažinta religine bendrija dar yra paskelbęs Lietuvos

Bernardinai.lt

evangelikus baptistus ir Septintosios dienos
adventistus. Valstybės pripažintos religinės
bendrijos statuso dar siekia Lietuvos naujoji
apaštalų bažnyčia.
Valstybės pripažinimas nesuteikia religinėms bendrijoms tokio paties statuso, kokį
turi valstybės pripažintos tradicinės Lietuvoje
religinės bendrijos, bet suteikia tam tikrų privilegijų, palyginti su pripažinimo neturinčiomis
religinėmis bendrijomis. Valstybė pripažįsta
tokių bažnyčių sudaromas santuokas, suteikia
teisę mokyti tikybos mokyklose, šių bendrijų
dvasininkai ir vienuoliai privalomai valstybės
draudžiami socialiniu draudimu ir kt.
Valstybės pripažinimą religinei bendrijai suteikia Seimas.
Lietuvoje veikia devynios tradicinės
religinės bendruomenės: lotynų apeigų
katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų
liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų
(stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų
sunitų ir karaimų.
www.15min.lt
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Kviečiame į dūzges
Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje jau daugiau nei pusmetį vyksta
dūzgės. Plačiau apie šią veiklą pasakoja sekmadieninės mokyklos vadovė ir dūzgių iniciatorė Asta Greičiūnienė.

A

sta, vis dažniau Vilniaus bažnyčioje girdime raginimą po
maldų pasilikti dūzgėse. Tad
kas gi tos dūzgės?
Dūzgės mums asocijuojasi su bičių
aviliu, kur kiekviename kampelyje visi ką
nors veikia, bendrauja, užsiima kokia nors
bendra veikla.
Nors dūzgės prasidėjo neseniai, tačiau
rinktis bendrystei po sekmadienio pamaldų
pradėjome jau prieš 8 ar 9 metus. Norėjosi,
kad pabuvę pamaldose žmonės neišsibėgiotų, bet pasiliktų, drauge išgertų arbatos,
užkąstų, pabendrautų.
Kas organizavo tokius susibūrimus?
Tuo rūpintis pradėjau aš su savanorių
kompanija, vėliau įtraukėme namų grupeles –
kiekviena namų grupelė buvo atsakinga už
vieną sekmadienį, dar vėliau tam tikrais etapais
įsijungė ir galiausiai visą organizavimą perėmė
jaunimas. Artėjant jaunimo stovyklai jaunuoliai
ėmė organizuoti akciją Pirk raguolį – paremk
jaunuolį. Tačiau paskutiniaisiais metais ši iniciatyva buvo užgesusi.
Kai paaugo mano vaikai, širdyje vėl
ėmė kirbėti noras, kad bažnyčią lankantys
žmonės sekmadieniais neišsivaikščiotų, bet
artimiau pažintų vienas kitą, pabendrautų,
ką nors kartu veiktų... Kad bent kartą per
mėnesį būtų galima suorganizuoti tokį namiškių pasibuvimą. Tad ir vėl atgaivinome
šią veiklą.
Po susirinkimo žmonės būna išalkę,
tad skuba namo. Kas jais pasirūpina?
Turime savanorių komandą, kuri sekmadieniais susirenka anksčiau – 1–1,5 val.
prieš susirinkimą ir paruošia dūzgėms užkandžius. Kai kurios moterys iškepa pyragų
ar namuose padaro mišrainių. Na, o dūzgėse
dalyvauja nemažai žmonių: apie 70 ar net
80 įvairaus amžiaus tikinčiųjų.
Ką veikiate po draugiškų pietų?
Vieni lieka bendrauti prie kavos puodelio, kiti eina žaisti stalo žaidimų ar stalo
tenisą, treti, kai buvo geras oras, eidavo į

lauką žaisti krepšinį ar tinklinį. Norėtųsi
daugiau ir įvairesnių veiklų. Pavyzdžiui,
šlovinimo lyderė Rita Brazaitienė porą kartų suorganizavo šlovinimo kampelį, kur
giedamos giesmės, ir kiekvienas norintis
gali ateiti ir prisijungti – tai lyg renginio
Vilnius dega minivariantas. Manau, kad
būtų gerai, jei dar kur tikėjimo namiškiai
rinktųsi melstis vieni už kitus.
Labai džiaugiuosi dėl vaikų, kurie laukia dūzgių. Didžiausias mano, kaip vaikų
tarnautojos, tikslas – vaikų integracija į
bažnyčią, tad džiugu, kad tiek suaugę bažnyčios lankytojai, tiek vaikai gali drauge
leisti laiką žaisdami, bendraudami su kitais
tikinčiaisiais.

pramogauti ir pabūti gamtoje. Susirinko apie
70 žmonių. Vieni virė troškinį, kiti klajojo
po labirintą, treti sėdėjo ir grožėjosi aplinka.
Kukurūzų labirinto šeimininkai Saulius ir
Elena Kaminskai pavaišino mus virtomis
kukurūzų burbuolėmis. Buvo smagu pabūti
drauge ne bažnyčioje, bendrauti gamtoje
bei susipažinti su naujais bendruomenės
žmonėmis.
Ar ilgai užtrunka dūzgės?
Užtrunka tiek, kiek žmonėms norisi. Kai žaidžiame žaidimus bažnyčios
patalpose, tai kartais išsiskirstome apie
17 val., o iš Kukurūzų labirinto išvažiavome 18 val.
Kokios svajonės? Kokią matai dūzgių
ateitį?
Svajonė – kad tai išliktų, kad nepailstų
nei savanoriai, nei organizatoriai, kad įsitrauktų vis daugiau žmonių, kurie galėtų
vieni kitus pakeisti. Norisi, kad žmonės
susipažintų, taptų artimesni. Kadangi bažnyčia nėra maža, sunku su visais pabendrauti,
visus pažinti, todėl galbūt ir šilumos mažiau

Akimirka iš dūzgių Kukurūzų labirinte
Rugsėjo mėnesį surengėte netradicines dūzges Kukurūzų labirinte. Kaip
pavyko?
Tokios netradicinės dūzgės jau ne pirmos. Liepos mėnesį bažnyčios žmonės buvo
pakviesti praleisti laiką gamtoje: plaukėme
baidarėmis ir nakvojome palapinėse. Rugpjūtį atostogavome, o rugsėjį po bažnyčios
pamaldų visus norinčius pakvietėme vykti į
Kukurūzų labirintą, kartu pasivaikščioti, pa-

jaučiasi. Tad ir norisi veiklos, kuri visus
suartintų.
Žmonės tikrai džiaugiasi ir laukia šių
popiečių. Bažnyčia tampa lyg namai. Kaip
esame pratę aplankyti savo tėvelius, gyvenančius kitame mieste, ir tam skiriame visą
dieną ar savaitgalį, taip aš matau ir bažnyčios
šeimą, susirenkančią kartą per mėnesį kiek
ilgiau pabendrauti, pabūti drauge.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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DALIA JANUŠAITIENĖ

„Moteris – ganytoja?“
ar „Moteris – ganytoja!“

S

palio 29 d. Šiaulių Polifonijos salėje
krikščionys evangelikai iš skirtingų
Lietuvos miestų (nuo Vilniaus iki
Biržų ir Klaipėdos) bei įvairių evangeliškų
bendruomenių susibūrė į renginį – diskusiją,
kurios metu buvo pristatyta Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčios pastorės Anželikos
Krikštaponienės knyga „Moteris – ganytoja?
Moters pastoracinės tarnystės raida ir perspektyvos Lietuvos evangelinėse bažnyčiose“.
Renginio metu prie apskrito stalo diskutavo

knygos autorė, teologijos bakalaurė, Šiaulių
bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė, Krikščionių
bendrijos „Tikėjimo žodis“ Šiaulių regiono
vadovė Anželika Krikštaponienė, humanitarinių mokslų daktaras, docentas, Lietuvos
edukologijos universiteto Istorijos fakulteto
prodekanas Deimantas Karvelis, teologijos
magistras, Lietuvos evangelikų reformatų
bažnyčios kunigas, LER Konsistorijos viceprezidentas ir Sinodo cenzorius, Biržų
evangelikų reformatų parapijos klebonas

Rimas Mikalauskas, Jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Biržuose Giedrius
Jablonskis, teologas, Lietuvos evangelikų
baptistų bendruomenių sąjungos misionierius Henrikas Žukauskas, teologijos doktorantas, Evangelinio Biblijos instituto Šiaulių
centro dekanas, Šilutės Laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastorius Romualdas Babarskas.
Diskusijos moderatorė – teologijos magistrė,
Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios
tarnautoja Sandra Daktaraitė. Diskusiją
praturtino fleitistas Sigitas Krasauskas iš
Akmenės ir Gilijos Žukauskienės vadovaujama šokių grupė SpokŠok. Pažymėtina, kad visi
diskusijos dalyviai vienaip ar kitaip prisidėjo
ruošiant šią knygą arba jos pagrindu tapusį
teologijos bakalauro darbą. Tariame jiems
nuoširdų AČIŪ.
Nors moterys jau ne vieną dešimtmetį
tarnauja ganytojomis ir Lietuvoje, šio klausimo aptarimui nebuvo skiriama daug vietos.
Netgi galima teigti, kad šis pristatymas-diskusija, kurio metu Lietuvos evangelikai viešai
svarstė moterų pastorystės klausimą, tapo
„pirmąja kregžde“ mūsų padangėje. Kita
vertus, akivaizdu, kad vienos diskusijos metu
įmanoma tik pro mažytį plyšelį žvilgtelėti
į šį sudėtingą klausimą, taigi, pačios autorės žodžiais tariant, renginio tikslas ir buvo
paskatinti diskusiją, kad ji nesibaigtų šiuo
renginiu, bet įkvėptų (poleminių) straipsnių
seriją ir kitokį aptarimą įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Išsamią diskusijos apžvalgą
skaitykite svetainėje www.evangelija.lt.

VIRGINIJA SINIAUSKIENĖ

Derliaus šventė Radviliškyje

M

etai apsuko ratą, ir atėjo laikas
vėl skaičiuoti derlių. Spalio 23ąją Radviliškio bendruomenės
tikintieji jau antrus metus rinkosi VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje toje vietoje, kurią
Jis išsirinks kaip savo vardo buveinę (Įst 14,
23) švęsti Derliaus šventę. Norėjosi namiškiams kartu su svečiais pasidžiaugti visu geru,
kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, yra davęs tau ir
tavo namams (Įst 26, 11). Norėjosi pamatyti
ir įvertinti, ką naujo išmokome per metus.
Mokėmės išmintingiau, taupiau naudoti tai,
ką Viešpats išaugino soduose ir daržuose,
neišmesti likučių, o vienaip ar kitaip juos paruošus praturtinti savo valgiaraštį.

Štai senas ir jau primirštas būdas – džiovinimas. Nustebome, kiek kvapnių arbatų
ir prieskonių galime prisigaminti iš sode,
miške ar laukuose augančių žolelių, lapų ir
šaknų, kurias kartais tiesiog išmetame arba
net jų nepastebime.
Darbščiosios šeimininkės šiemet šventei
ruošėsi iš anksto. Jau pavasarį sėdamos ir
sodindamos planavo, o vasarą bei rudenį
triūsė kaupdamos gražaus derliaus atsargas ne tik savo namams, bet pridėdamos ir
levitui, ateiviui, našlaičiui ir našlei, kad jie
galėtų pavalgyti iki soties (Įst 26, 12). O kokia
smagi pati ruoša! Močiutės su anūkais, vaikai
su tėveliais skobė, pjaustė daržoves, darė

laivelius, figūrėles, siuvo, klijavo lapus, kad
visiems būtų gražiau. Mažųjų vaikų drauge
su tarnautojomis darytos figūrėlės iš vaisių ir
daržovių kėlė šypseną ir nuostabos šūksnius:
kaip paprasta ir gražu! Todėl sekmadienį
susirinkę ir viską sunešę į Dievo namus galėjome tik stebėtis ir žavėtis gausa bei Dievo
duota išmone, neišsemiamu kūrybingumu,
išmintimi, kartu džiaugtis ir linksmintis,
dėkoti vieni kitiems ir dėkingi šlovinti Kūrėją.
Nors ir nedidelė, tik vienerių metų
patirtis parodė, kaip džiugu dalintis savo
rankomis ruoštomis Dievo duotomis gėrybėmis ir dovanoti jas mažiau turinčiajam.
Juk net mažas uogienės, konservuotų daržovių ar kitokio gardumyno stiklainėlis gali
praturtinti šventinį ir kasdieninį stalą. O
dalindamiesi turtėjame ir augame patys bei
mokomės labiau vertinti tai, ką esame gavę.
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JOELIS VERDINGAS

Tu – stebuklas

G

irsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino (Ps 139, 14) –
štai ką Biblija sako apie mūsų organizmą. Tiek mūsų kūnas, tiek
visa gamta yra nuostabiai sukurti ir dėl to turėtų šlovinti Dievą.
Viešpats mums suteikė gyvybę – tai grynų gryniausia dovana, kaip ir Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Jeigu Dievas yra šventas ir
nuostabus, vadinasi, visa, ką Jis mums duoda, taip pat bus šventa
ir nuostabu. Kita vertus, svarbu suvokti, kad Jis viską ir palaiko –
mat pagal teorinės fizikos žinias, visa visata net neturėtų egzistuoti
(Teorinė fizika – fizikos šaka, kuri matematiniais modeliais ir fizikinėmis abstrakcijomis stengiasi paaiškinti fizikinius reiškinius,
priešingai negu eksperimentinė fizika, kuri naudoja eksperimentinius įrankius aiškinant pasaulio dėsnius, – red. past.). Miriadai
miriadų žvaigždžių, tūkstančiai galaktikų egzistuoja, nors neturėtų,
kadangi atomą (pačią mažiausią dalelę, iš kurios viskas pasaulyje
susideda) sudaro 99,99 proc. tuštumos. Jo branduolys sudarytas
iš teigiamai įelektrintų protonų ir neutralių neutronų, o aplink jį
skrieja neigiamas elektronas. Todėl protonas turėtų traukti elektroną
ir atomas turėtų susinaikinti. Peršasi išvada, kad per 14 milijardų
metų (visos Visatos amžių) Viešpats mūsų nepalieka ir net įsikiša
į gamtos dėsnius, kad mes galėtume gyventi.
Biblijoje rašoma: Dievas tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų
atvaizdą ir panašumą“ (Pr 1, 26). Ką Dievas turėjo omeny šitaip
sakydamas? Kadangi tik Jėzus matė Dievą, mums sunku pasakyti,
ar Dievas įvykdė šiuos žodžius pažodžiui, ar ne. Biblija pilna ištraukų, kurias reikėtų suprasti perkeltine prasme, o ne tiesiogiai,
todėl mums reikia ieškoti gilesnės prasmės. Juk Dievas sudėtingas,
ir Jam svarbi kiekviena smulkmena. Tai atspindi tiek gamta, tiek
ir Biblija. Pavyzdžiui, Senajame Testamente Aukščiausiasis aiškiai
nurodo, kaip turi būti pastatyta Susitikimo palapinė, kokie turi
būti joje esantys daiktai.

Taip pat ir gamta yra Dievo išradingumo įrodymas – tik
pažiūrėkite, kiek pasaulyje egzistuoja skirtingų gyvybės formų,
kiek kvapą gniaužiančių vaizdų, bet vis dėlto nuostabiausias Jo
kūrinys yra žmogus.
Ar galite įsivaizduoti dėlionę, kuri sudaryta iš 15–20 trilijonų
(trilijonas – tai 10 su 12 nulių) detalių, o kiekvienoje iš jų slypi
dar 3 milijonai „kodų“? Ir visos dalys ne tik dera viena su kita,
bet ir bendradarbiauja tarpusavyje. Ką tik trumpai aprašiau jums
pažįstamą objektą – tai jūsų kūnas. Šie trilijonai yra jūsų ląstelės,
o „kodai“ (DNR) – genetinė medžiaga, kuri programuoja ląstelės
veiklą, suformuoja asmenybės požymius. Ištempus DNR, jos ilgis

„

Tik pažiūrėkite, kiek pasaulyje egzistuoja
skirtingų gyvybės formų, kiek kvapą
gniaužiančių vaizdų, bet vis dėlto
nuostabiausias Jo kūrinys yra žmogus.

“

siektų apie 2 metrus, tačiau ši medžiaga ląstelėje taip susispaudusi,
kad užima tik kelis nanometrus (nanometras – milijoninė metro
dalis). Jeigu iš kiekvienos dalelytės paimtume DNR ir sudėtume į
vieną liniją, gautume 300 milijardų kilometrų. Padarius menkiausią klaidą kopijuojant „kodą“, organizmo išvaizda, kaip ir vidus,
gali drastiškai pasikeisti. Į mus sudėta šitiek daug informacijos –
viskas taip sudėtinga ir persmelkta dieviškos išminties. Argi tai
ne nuostabu?!
Čia tik keli mus supančio pasaulio faktai. Manau, tai puikiausiai įrodo, kad Dievas egzistuoja ir rūpinasi visa Visata. Gaila, kad
Bažnyčia ilgą laiką priešinosi atradimams, taip stabdydama ne tik
mokslo pažangą, bet ir grožėjimąsi Dievo sukurtu pasauliu. Tarp
mokslo ir tikėjimo galima atrasti daug bendrų dalykų, todėl reikia
šiuos du subjektus sieti, o ne tyrinėti kiekvieną atskirai. Tik tada
labiau suprasime mūsų Dievo išmoningumą ir grožį.
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Tavo

kūnas yra nuostabus kūrinys, galintis
atlikti daugybę didžių stebuklų, bet tu
gali sunaikinti šio stebuklingo kūrinio potencialą, jei
nesuvaldysi streso.
Harry Johnson

Kiekvieną

kartą, kai žiūrite į
veidrodį, atminkite, kad
jus sukūrė Dievas, ir visa, ką Jis sukūrė, yra gražu ir
gera.
Joyce Meyer

Tu

esi geriausias Dievo kūrinys!
Tu esi toks vienintelis.
Tu esi talentingas. Tu esi gražus.
Tu esi vertingas. Tu esi svarbus.
Tu esi ypatingas. Tu esi unikalus.
Tu esi nuostabus.
Nes esi sukurtas pagal Dievo atvaizdą.
(pagal Pr 1, 27).

Nelauk,

Mylinčio Tėvo

laiškas

Dievo žinia asmeniškai tau

T

u esi nuostabiai ir baimę keliančiai sukurtas (Ps 139, 14).
Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu
sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano
siela tai gerai žino (Ps 139, 14).
Ar kada nors žiūrėjote į veidrodį ir norėjote būti kitoks? Gal
atrodo, kad esate pernelyg žemas, o gal per aukštas, per plonas,
o gal per sunkus? Tokius „trūkumus“ turbūt galėtume vardinti ir
vardinti... Net ir modeliu dirbanti mergina dažnai nerimauja dėl
kokio nežymaus savo netobulumo, kurio niekas kitas daugiau nė
nepastebi. Atrodo, kad dauguma iš mūsų daugiau ar mažiau, bet
nesame patenkinti tuo, kaip esame sukurti.
Kai kurie iš mūsų nepatenkinti savo kūnu, kitiems atrodo, kad
jie nėra pakankamai protingi ar nelabai moka bendrauti ir t. t.
Mūsų visuomenė patikėjo melu, norinčiu įteigti, jog tam, kad
būtume priimtini, turime atrodyti ir veikti tam tikru būdu. Netgi
tie žmonės, kurie kuria tuos priimtinumo standartus, giliai savo
širdyje jaučiasi nepriimtini. Tačiau kad ir kaip besistengtume pakeisti savo išvaizdą, siekdami pelnyti meilę ir pripažinimą, bijau,
kad taip to nepasieksime.
Tam, kad būtume tikrai mylimi ir priimtini, nereikia savęs
keisti, kad būtume mielesni, nes, kaip sakoma 139 psalmėje, mes

kol liūtis gyvenime praeis,
bet mokykis šokti lietuje.

jau esame mylimi tokie, kokie esame. Šios psalmės 14 eilutėje
psalmininkas sušunka: Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę
keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano
siela tai gerai žino. Dievas mus sukūrė tiksliai taip, kaip Jis buvo
numatęs. Dar mums esant motinos įsčiose, Jis numatė mūsų ūgį,
akių ir odos spalvą – viską, kaip mes atrodysime!
Taip, kaip Pradžios knygos 1 skyriuje Jis sakė, kad visa, ką Jis
sukūrė, yra gera, tai Jis skelbia ir apie mus – mes esame sukurti
tobulai. Kai patikime Holivudo skleidžiamu melu, kad nesame
pakankamai geri, mes iš tikrųjų nesutinkame su tuo, kaip Dievas
mus sukūrė.
Jūsų Tėvas danguje nekuria šlamšto! Jūs esate nuostabiai ir
baimę keliančiai sukurti, ir Dievas nuostabiai veikia jūsų gyvenime! Jums nereikia prisitaikyti prie kieno nors sėkmingo įvaizdžio,
tik prašykite Dievo atverti ausis, kad išgirstumėte, kaip Jis gėrisi
savo kūriniais.
Kitą kartą žvelgdamas į veidrodį nesibaimink – nes čia išvysi
tą, kuris sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Ir Jis pareiškė, kad tu esi
nuostabiai ir baimę keliančiai sukurtas!

Pasimelskime:
Tėve, atleisk man, kad nesutikau su tuo, jog esu nuostabiai ir
baimę keliančiai sukurtas. Atleisk man, kad tikėjau melu, jog turiu
būti kitoks (kitokia), nei esu. Padėk man priimti Tavo meilę man
ir neniekinti savo trūkumų. Tai, kad Tu mane myli ir priimi, yra
kur kas svarbiau nei būti kieno nors kito mylimam ir priimamam.
Dėkoju, kad aš esu Tavo vaikas ir kad esu nuostabiai ir baimę
keliančiai sukurtas! Dabar tuo tikiu. Dėkoju Tau Tavo mylimojo
Sūnaus Jėzaus vardu. Amen.
http://www.fathersloveletter.com
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JILL SAVAGE

Tik sveiki asmenys
sukuria sveikas šeimas

S

tovėdama virtuvėje išgirdau, kad
gavau žinutę. Perskaičius draugės
pranešimą suvirpėjo širdis. Mums
abiem šeimose teko ištverti nemažai sunkumų... Tik manoji santuoka išliko, o jos,
iš žinutės supratau, sunkumų neatlaikė.
Akyse kaupėsi ašaros.
„Senoji Džil“ manyje norėjo užlipti
laiptais į viršų ir išsiverkti vienumoje, bet
„naujoji Džil“ ragino ieškoti kito sprendimo.
Mano vyras Markas ir aš stengėmės, kad
mūsų santuokoje įsivyrautų sveiki tarpusavio
santykiai, todėl didžiulį dėmesį skyrėme
vienas kito emociniam stabilumui. Neseniai
aš supratau, kad dėl mano polinkio slėpti
savo skausmą mano vyras dažnai jausdavosi
taip, lyg man jo nė nereikėtų. Taip pat atradau, kad dalindamasi skausmu ir leisdama
vyrui man padėti, ne tik pati jaučiuosi kur
kas emociškai sveikesnė, bet tai teigiamai
veikia ir mūsų santuoką.
Taigi sutelkiau drąsą, nuėjau į kambarį,
kuriame Markas tuo metu skaitė. Parodžiau
jam savo draugės žinutę ir atsisėdusi jam
ant kelių pravirkau. Vėliau jis sakė, kad ši
akimirka buvo viena iš labiausiai jaudinančių ir vienijančių akimirkų per trisdešimt
dvejus mūsų santuokos metus.

Tobulėjimo kelias
Gyvybingą ir tvirtą santuoką sukuria tik
dvi gyvybingos, santykius kartu kuriančios
asmenybės. Tai paaiškina faktą, kodėl mūsų,
kaip asmenų, „sveikata“ lemia ir mūsų santuokos „sveikumą“. Mes dažnai kalbame apie
fizinę savo sveikatą, bet nereikėtų pamiršti
ir dvasinės, emocinės ir psichinės sveikatos.
Krikščionio gyvenimas – tai nuolatinis tobulėjimas, o santuoka suteikia labai
daug galimybių bręsti ir tobulėti. Jeigu
mes atsižvelgsime į grįžtamąjį ryšį, kurio
sulaukiame, tinkamai vertinsime savo indėlį į tarpusavio santykius ir puoselėsime
„sveikatą“ visose savo gyvenimo srityse,
tuomet ir mūsų santuoka turės daugybę
progų tobulėti.

Nuo ko gi reikėtų pradėti? Neskubėkime – priimkime sprendimus po vieną.
Kiekviena diena tau ir man suteikia daugybę galimybių augti – mums tiesiog reikia
išmokti atpažinti tuos atvejus ir priimti
tinkamus, teisinga kryptimi vedančius
sprendimus.

Sveikos asmenybės
rūpinasi savimi
Emocinė sveikata gerėja, kai mes suprantame, kokie yra mūsų emociniai poreikiai, ir kreipiame į juos dėmesį. Pavyzdžiui,
aš esu intravertė, todėl būdama viena aš
sustiprėju, o mano vyras Markas yra ekstravertas, tad jis „pasikrauna“ būdamas
tarp žmonių. Aš išmokau kartais ištrūkti iš
įprastos aplinkos ir skirti laiko sau, pabūti
pačiai su savimi, o mano vyras pagaliau
suprato, kad mano noras pabūti vienai nėra
noras atstumti jį. Taip pat ir Markas išmoko
patenkinti savo poreikį būti tarp žmonių,
o aš sutinku kartais palydėti jį į žmonių
susibūrimus, užuot ramiai namuose skaičiusi knygą. Mes mokomės suprasti save,
vienas kitą ir tikimės, kad taip mūsų, kaip
asmenybių, poreikiai bus patenkinti.
Siekdami savo, kaip sutuoktinių poros,
emocinės sveikatos, turime kreipti dėmesį į
kiekvieno iš mūsų širdyje užsimezgusį pyktį,
neatlaidumą, kaltinimą ar kaltės jausmą,
geismą, stabmeldystę, puikybę, kontrolę ar
norą būti nepriklausomam. Šios nuodėmės
stengiasi įslinkti į mūsų gyvenimą, ir per
daug dažnai mes nepasinaudojame savo teise
neleisti joms mūsų užvaldyti. Norint būti
visapusiškai sveikam, labai svarbu gebėti
atpažinti nuodėmę, išpažinti ją Dievui ir
pasirinkti eiti kita kryptimi.
Siekiant emocinės sveikatos šeimoje
labai svarbu suprasti, kokių teigiamų ir
neigiamų dalykų mes atsinešame į savo
santuoką iš savo ikisantuokinio gyvenimo.
Turime suvokti, kad kai kuriuos dalykus
mes nesąmoningai perkeliame į santuoką.
Pavyzdžiui, Marko šeimoje konfliktai bū-

davo sprendžiami su riksmais ir pykčiais,
o mano šeimoje konfliktų, atrodė, apskritai nekildavo. Mūsų atveju abi šeimos
buvo pasirinkusios netinkamus modelius
ir negalėjo sudėti sveikų santykių pagrindų, tad Markui ir man teko mokytis teisingai reaguoti ir spręsti konfliktus. Mes
skaitėme knygas apie tai, dalyvaudavome
konferencijose sutuoktiniams, ieškojome
krikščionio patarėjo, kuris padėtų mums
pakeisti netinkamus konfliktų sprendimo
ir bendravimo įpročius.
Nuo psichikos sveikatos priklauso,
kaip mes mąstome, jaučiamės ir elgiamės,
susidurdami su kasdienio gyvenimo iššūkiais. Laiške filipiečiams primenama, kad
atkreiptume dėmesį į tai, kuo maitiname
savo protą: Pagaliau, broliai, mąstykite apie
tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima,
giriama, – apie visa, kas dora ir šlovinga (Fil
4, 8). Skaitykime, klausykime mokymo
(dalyvaukime seminaruose, konferencijose), puoselėkime tinkamas draugystes,
diskutuokime aktualiomis temomis – visa
tai gerina psichinę ir emocinę sveikatą.

„

Santuoka, kurioje puoselėjama
meilė, atlaidumas,
maloningumas, paslaugumas,
atlaikys net sunkiausius
išbandymus.

“

Psichikos sveikata daro labai didelį
poveikį mūsų tarpusavio santykiams. Kai
mes paimame nelaisvėn kiekvieną mintį,
kad paklustų Kristui (2 Kor 10, 5), vadinasi, siekiame turėti sveiką mąstymą ir tai,
žinoma, labai paveiks mūsų santykius su
sutuoktiniu.
Marko išgyvenimai vaikystėje paliko
jo sieloje nemažai randų, tad siekdamas
širdies išgydymo jis nuėjo ilgą ir sunkų kelią.
Didžiąją gyvenimo dalį jam teko kovoti
su depresija, tad pastebėjau, kad kai tik jį
apninka depresyvios mintys, tai iš karto
atsiliepia ir mūsų santuokai. Džiaugiuosi
ir esu jam dėkinga, kad jis ryžosi lankyti
konsultacijas ir, nors jų metu jam vėl teko
prisiminti praeities skaudulius, tikėjo, kad
tai padės kuriant gražią ateitį.

Šeima
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Ryžtas siekti sielos sveikatos padeda
mums atverti ir peržiūrėti savo asmeninį
„bagažą“, kurį atsinešame į santuoką. Dar
vaikystėje Marko patirtos sielos žaizdos
ne tik pavogė iš jo džiaugsmą, bet kėlė ir
daugybę sunkumų mūsų santuokai. Mes
abu dirbome šioje sferoje ir stengėmės, kad
mūsų „bagažai“ būtų išpakuoti, kad mes
taptume emociškai ir intelektualiai sveikais
žmonėmis. Žinoma, tai buvo naudinga ir
mūsų santuokai: konfliktų sumažėjo, mes
išmokome bendrauti, vis daugiau džiaugėmės ir mėgavomės vienas kito artumu.
Fizinė sveikata stiprėja tuomet, kai
mes rūpinamės savo kūnais, kuriuos mums
davė Dievas. Pirmame laiške korintiečiams
rašoma, kad mūsų kūnas yra šventykla (1
Kor 6, 19–20), skirta pašlovinti Dievą.
Tad prisimindami, jog Dievas sukūrė mus
žmonėmis, kuriems reikia maitintis, gerti,
judėti ir ilsėtis, turime savęs paklausti, kaip
mums sekasi tvarkytis su visomis šiomis
atsakomybėmis.
Daugeliui iš mūsų dėl kūno mitybos
problemų nekyla. Kiek sunkiau yra pasirinkti sveiką maistą. Puiku, jeigu užkandžiaudami mes renkamės šviežius vaisius
ir daržoves, pirmumą teikiame liesesnei
mėsai, ribojame saldumynų vartojimą, vietoj
gazuotų gėrimų renkamės vandenį ar arbatą,
mažiname dirbtinių saldiklių vartojimą. Šiek
tiek pakoregavę savo mitybos įpročius, tikrai
pastebėsite sveiko maisto naudą jūsų kūnui.

Fizinei mūsų kūno sveikatai labai svarbūs ir fiziniai pratimai. Atlikdami aerobikos ar kitus sportinius pratimus ne tik
sudeginsime papildomas kalorijas, bet ir
stiprinsime širdį. Pasivaikščiojimas kartu su
sutuoktiniu po vakarienės kiekvieną vakarą
sustiprins ne tik jūsų kūnus, bet ir santuoką. Ištvermės pratimai degina kalorijas,
gerina medžiagų apykaitą, stiprina kaulus
ir raumenis, gerina pusiausvyrą. Įterpkite
dar keletą prisitraukimų ir pritūpimų po
pasivaikščiojimo drauge ir jūs jau teisingame
kelyje, o svarbiausia – kartu.
Jeigu aštuonis kartus per dieną išgersite po nepilną stiklinę vandens, tai padės
jums neprarasti energijos ir palaikys tinkamas organizmo funkcijas. Jei vandenį
pagardinsite skiltele citrinos, apelsino ar
agurko, reikiamą kiekį vandens išgersite
dar skaniau.
Galiausiai, mūsų kūnas sukurtas taip,
kad miego metu atsigauna, atsinaujina.
Miegas mūsų kūnams – tarsi įkrovimas
kompiuteriams. Jeigu nueisite miegoti vos
30 min. anksčiau, negu esate įpratę, tai taip
pat teigiamai paveiks jūsų savijautą. Kitas
būdas pailsėti – atsipalaiduoti, darbą pakeičiant žaidimais. Nesvarbu, ar sėdėsite ant
lauko sūpynių ir stebėsite saulėlydį, žaisite
gaudynių su vaikais, juokausite su draugais, ar išeisite jums priklausančių atostogų,
pasitraukti iš užimtumo ar darbo zonos
tiesiog būtina ne tik siekiant, kad normaliai
funkcionuotų jūsų kūnas, bet ir siekiant
gerovės jūsų santuokai.
Fizinė sveikata suteikia tiek daug naudos santuokai! Prieš keletą metų nusprendžiau numesti šiek tiek svorio. Mano kūnas
tapo sveikesnis ir labai nustebau, kaip tai
paveikė ir mūsų su vyru intymų gyvenimą. Rūpindamiesi savo kūnu, mes ne tik
neprarasime patrauklumo ir nesiliausime
žavėtis vienas kitu, bet tai suteiks energijos
kasdienei veiklai, padės išsaugoti sveikus
tarpusavio santykius.
Dvasinė sveikata veikia mūsų fizinę,
emocinę ir psichinę sveikatą, tad ją taip pat
reikia stiprinti. Skaitydami Bibliją nuolat
aptinkame raginimų rūpintis kūnu, saugoti
širdį ir teisinga linkme nukreipti savo mintis.
Malda padeda mums bendrauti su Dievu
ir Jam patikėti visas nerimastingas mintis.
Laiške hebrajams mums primenama, kad
dvasinė sveikata stiprėja ir bendraujant su
kitais tikinčiaisiais: Žiūrėkime vieni kitų,
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skatindami mylėti ir daryti gerus darbus.
Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai
kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo
labiau, juo aiškiau regime besiartinančią
dieną (Hbr 10, 24–25). Lankyti bažnyčią,
būti mažos grupelės dalimi ar susitikti su
tikinčiu draugu, kuris padrąsintų tave tikėti,
yra labai svarbu – tai padeda išlaikyti dvasinę sveikatą. Krikščioniškų knygų, žurnalų
ar tinklaraščių skaitymas, krikščioniškų
įrašų ir mokymo klausymasis taip pat ugdo
mūsų dvasią.
Mes su vyru iš pradžių jautėmės kiek
nesmagiai ir nepatogiai, kai vos susituokę
pradėjome drauge melstis, tačiau tvirtai žinojome, jog tai būtina mūsų šeimos gerovei.
Prireikė laiko, kol mes jaukiai pasijutome
vienas kito akivaizdoje atverdami dvasines
paslaptis, bet nenuleidome rankų... Mes
supratome, kad malda yra kur kas daugiau
nei tik minčių išsakymas – ji labai svarbi
tiek asmeniniam, tiek santuokiniam mūsų
gyvenimui.
Dievas naudoja mūsų santuoką tam,
kad mes kiekvieną dieną vis labiau panašėtume į Jėzų. Jeigu rūpinamės savo dvasine
sveikata ir bręstame, mes mariname savo
savanaudiškumą ir leidžiame tarpti atlaidumui. Santuoka, kurioje puoselėjama meilė,
atlaidumas, maloningumas, paslaugumas,
atlaikys net sunkiausius išbandymus.

Rūpinimasis savimi nėra
savanaudiškumas
Jeigu sutuoktiniai kartu ar atskirai skiria
laiko mankštai, siekia gerai išsimiegoti, ieško
patarimų ir skaito Bibliją, t. y. tobulėja asmeniškai ir siekia būti sveikesni ir stipresni,
tikėtina, kad jie rūpinsis ir santuoka. Dvi
visapusiškai sveikos asmenybės, kurios nori
toliau keliauti drauge, kurs sveikus santykius
ir šeimoje.
Taigi, rūpintis savimi nėra savanaudiška. Tai labai svarbu, norint būti sveika asmenybe ir puoselėti sveiką santuoką. Nesvarbu,
kiek laiko jau esame susituokę, mes vis dar
galime geriau pažinti savo sutuoktinį, Dievą
ir save. Net ir po trisdešimt dvejų santuokos
metų aš vis dar matau galimybių augti ne
tik man pačiai, bet ir mums, kaip porai, ir
esu už tai labai dėkinga.
Iš http://www.focusonthefamily.com
vertė Jurgita Ratautienė
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„Mėgstu ne tik kurti,
bet ir dovanoti
rankdarbius“
Martyna Belovienė – jauna dviejų berniukų mama,
drauge su vyru ir vaikais prieš ketverius metus išvykusi gyventi į Angliją. Nuo pat įsikūrimo svetur ši
šeima lanko svetingą baptistų bendruomenę, aktyviai dalyvauja jos veikloje. Tačiau ryšiai su Lietuvoje
likusiais draugais nenutrūksta – socialiniame tinkle
Facebook Martyna dažnai dalijasi savo grožybėmis.
Tad paprašėme Martynos papasakoti, kodėl ji taip
mėgsta kurti rankdarbius.

K

Nuotr. iš asmeninio albumo

ruopštumą ir meilę rankdarbiams paveldėjau iš mamytės. Pamenu, kaip man mažytei mama siūdavo
nuostabaus grožio šventinius kostiumus darželio
šventėms. Būdama mažytė matydavau mamą prie siuvimo mašinos, su virbalais ar vašeliu rankose. Todėl natūralu, kad ir aš
visko išmokau. Pamenu, būdama gal dešimties ar dvylikos metų,
siūdavau lėlėms drabužėlius. Kaimynų mergaitės norėdavo, kad
ir jų lėles aprengčiau, todėl už kelias tada dar kapeikas ėmiau siūti
drabužėlius ir joms. Turbūt tai buvo pirmieji mano uždirbti pinigėliai. Taip pat pamenu, kad mama mokė viską daryti kruopščiai
ir su meile, atsakingai.
Kaip ir daugelis šeimų tuo metu gyvenome kukliai. Paauglystės metais, žinoma, norėjau rengtis madingai, todėl ėmiau siūti,
megzti rūbus sau, o ne lėlėms.
Tik būdama maždaug dvidešimt septynerių atradau naujus
rankdarbius. Išėjusi motinystės atostogų, negalėjau tiesiog būti
namuose, norėjau ką nors veikti. Susidomėjau bižuterinių papuošalų gamyba. Be galo tuo susižavėjau. Anksčiau nebuvau girdėjusi,
kad įmanoma pačiai pasigaminti bet kokius papuošalus. O kokia
galybė technikų!!! Nepakako tiesiog turėti pagrindines detales,
karoliukus, norėjosi vis naujų, kitokių – taip namuose atsirado
ne viena, bet kelios papuošalų gamybai skirtos dėžutės. Pradžioje
karoliukus ir detales pirkdavau iš vietinių prekiautojų, tačiau vėliau
pastebėjau, kad pasiūla menka, o paklausa tik didėja. Ėmiau siųstis
karoliukus ir detales iš Kinijos ir kitų šalių. Galiausiai atidariau
savo internetinę parduotuvę.
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Prasitęsė ir mano motinystės atostogos, nes gimė dar vienas
sūnus. Todėl, išsiėmusi individualios veiklos pažymėjimą, darbavausi
namuose. Pamenu, mūsų svečių kambarys atrodė kaip mažas sandėlis, pilnas detalių, juostelių ir karoliukų. Man ši veikla labai patiko.
2012 m. su vyru nusprendėme emigruoti į Angliją, todėl teko
uždaryti internetinę parduotuvę, bet mano aistra rankdarbiams
niekur nedingo. Nuolat norėjau išbandyti kokią nors naują rankdarbių rūšį. Turbūt negalėčiau išskirti kokios nors vienos rankdarbių
rūšies – man patinka viskas, kas gražu ir reikalauja kruopštumo.
Esu išbandžiusi vilnos vėlimą – iš veltos vilnos darydavau
papuošalus. Patiko „apvelti“ muilą – kai muilą tarsi paslepi vilnoje
ir gauni muilą su velta kempine. Taip pat esu išbandžiusi dekupažo
techniką – kai modernų daiktą ar baldą paverti senoviniu. Dekupažo
techniką galima pritaikyti labai įvairiai: esu „pasendinusi“ mūsų
namuose kabančio didžiulio veidrodžio rėmą, vazas, papuošalų
dėžutes, baldus ir kitus daiktus. Man asmeniškai tai labai gražu.

Daug džiaugsmo man teikia muilo gamyba – tuomet namai
pakvimpa apelsinais, braškėmis ar vanile. Kai verdu muilą, iš darbo
grįžtantis vyras jau lauke užuodžia puikų kvapą. Mane džiugina
ne tik muilo kvapas, bet ir forma, kurią pasirenku: mažiems muiliukams naudoju silikonines formeles, o jų būna pačių įvairiausių!
Štai neseniai viriau „Žiemos“ kvapo besmegnio galvos ir eglutės
formos muiliukus. Be galo linksma tokius muiliukus ne tik pakuoti,
bet ir kam nors dovanoti. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl
taip mėgstu rankdarbius – mėgstu stebinti žmones netikėtomis
savo rankų darbo dovanėlėmis.
Taip pat esu bandžiusi kepti tortus – tiksliau juos puošti. Tai
reikalauja daug laiko, pastangų, na ir, žinoma, valgančiųjų.
Patinka man ir modelinu dekoruoti stalo įrankius. Kai modeliną „iškepu“ orkaitėje, jis sukietėja. Iš modelino taip pat darau
karoliukus. Su vyru kartais juokaujame, kad esu nuostabi žmona –
panorėjusi kokio nors papuošalo, galiu jį išsikepti. Bet iš tiesų
modelino panaudojimo ribas sunku net įsivaizduoti!
Atvirukai – dar viena nuostabi ir, beje, labai praktiška rankdarbių rūšis. Įvairiomis progomis visi perkame atvirukus, o man
nepaprastai malonu dovanoti savo gamybos atvirukus.
Vienas iš naujausių mano atrastų rankdarbių yra amigurumi
technika nertų žaisliukų gamyba. Pamenu, per vienas atostogas
mano mamytė atvežė anūkams po tokį savo nertą žaisliuką. Buvau sužavėta – aikčiojau iš nuostabos: kaip įmanoma tokį grožį
nunerti?! Atrodė, kad tai neįmanoma ar be galo sudėtinga... kol
pati nepabandžiau. Dabar negaliu atsitraukti – neriu žaisliukus,
kurie pradžiugino jau ne vieną vaiką ir net suaugusius.
Nors pati nebuvau didelė žvakių mėgėja, tačiau pamačiusi
dekoruotas žvakes, užsimaniau pati tai išbandyti. Kviečiu ir skaitytojus pasigaminti tokią žvakę artėjančioms šventėms – jos papuoš
Kalėdų stalą arba bus nuostabi dovanėlė.
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š naudoju bekvapes baltas
ar šviesias žvakes. Žinoma,
galima bandyti dekoruoti ir
kvapias ar spalvotas žvakes, tačiau pradėti
siūlyčiau nuo paprastesnių. Dekoruotos
popierinės stalo servetėlės paprastai būna
trijų sluoksnių, todėl reikės labai atsargiai
tuos sluoksnius atskirti, nes mums reikės tik
vieno, viršutiniojo, su dekoracija. Galima

Mums reikės:
•

baltos žvakės

•

balto, kepiniams skirto,
popieriaus

•

dekoruotos popierinės stalo
servetėlės

•

žirklių

•

lygintuvo arba plaukų
džiovintuvo

išsikirpti tik norimą dekoracijos fragmentą,
tačiau galima naudoti ir visą servetėlės ilgį.
Tiksliau, reikėtų išsimatuoti ir atkirpti tiek,
kad užtektų apvynioti žvakę. Dedame popierinę dekoraciją ar visą servetėlės sluoksnį
(jau atskirtą iš trijų) ant žvakės taip, kaip

norime, kad atrodytų. Atsargiai ant viršaus
dedame kepimo popierių. Man lengviau, kai
išmatavusi atsikerpu tik reikiamą popieriaus
kiekį. Tada lygintuvu „lyginu“ žvakę per
kepimo popierių arba plaukų džiovintuvu
bandau šiek tiek sušildyti žvakę – reikia
šiek tiek pratirpinti žvakę, kad prie jos priliptų popierinė servetėlė. Jei pakaitinsite
per daug, žvakė išsilydys per daug ir taps
grublėta, nebebus lygi, todėl šildyti reikia
labai atsargiai. Na, o kai žvakė vėl sustings,
popierinė servetėlė bus įsilydžiusi į žvakę.
Tikiuosi, jums pavyks.
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paaugliais – kuriame įvairiausius rankdarbių projektus. Džiaugiuosi, kad šių mūsų susitikimų tikslas nėra tik smagiai praleisti
laiką – paaugliai dažnai atsiveria, išsikalba.
Ką išgyvenu kurdama? Kadangi dažnai ką nors gaminu norėdama tai padovanoti, mąstau apie žmogų – kaip tai jį ar ją palaimins.
Kurdama beveik visada klausau šlovinimo muzikos, tad į kūrinį įpinu
ne tik kruopštumą, bet ir meilę, giesmes, padėką. Noriu tikėti, kad
mano pagaminti daiktai skleidžia šilumą ir tai, kas į juos „įdainuota“.
Man labai sunku skirtis su kiekvienu darbeliu, bet vyras nuolat
guodžia, sakydamas, kad jei aš savo rankdarbį labai branginu,
brangins ir tas, kuris tą rankdarbį įsigijo.

Martyna su mama Vilija Anglijoje
Dažnai žmonės klausia, kaip spėju derinti darbą ir rankdarbius,
nes tai atima labai daug laiko. Atsakau, jog visi vienaip ar kitaip
leidžiame savo laisvalaikį. Mano laisvalaikis yra rankdarbiai. Taip
aš atsipalaiduoju. Darbelius darau ir dar dėl to, kad keletą kartų per
metus dalyvauju mugėse – tiek bažnyčios, tiek mokyklos. Žmonės
mielai perka rankų darbo stalo įrankius, muilus, žaisliukus, žvakes...
Štai neseniai pažįstama močiutė pakvietė atvykti su savo gaminiais
į senelių namus. Daugumos seneliukų sveikata neleidžia jiems
bėgioti po parduotuves pirkti dovanėlių, tad buvo malonu matyti
senukų šypsenas, perkant mano pagamintus darbelius – taip ir jie
pasiruošė artėjančioms šventėms.
Malonu, kad rankdarbiai – ne tik mano poilsio dalis, bet
sukaupta patirtis patarnauja ir kitiems žmonėms. Kartais mane
kviečia surengti, tarkim, muilo virimo vakarėlį – susirinkusiems
rodau, kaip pasigaminti muilą. Žmonės į namus grįžta ne tik kupini įspūdžių ir su šypsena, bet ir su savo pasigamintu muiliuku.
Tai mane labai įkvepia.
Šiuo metu mūsų lankomoje bažnyčioje The Vine (Vynmedis)
Anglijoje, Meidstono mieste, penktadienio vakarais dirbu su
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Reabilitacijos centras Kuršėnuose
Praėjusiame numeryje spausdinome interviu su
Kuršėnų „Tiesos žodžio“ bažnyčios pastoriumi
Romu Tuominiu bei jo žmona Jūrate, kurie pristatė
plačią savo bendruomenės veiklą. Tęsiame pažintį
apie šios bendruomenės įkurtą reabilitacijos centrą.
Kalbiname Artūrą Bačėną – anot pastoriaus Romo,
didžioji dalis visos veiklos laikosi ant Artūro pečių.

Kai iškyla kokių problemų, susitvarkote vienas ar reikalinga
pagalba?
Pagalba reikalinga visada – visuomet reikalingas komandos
palaikymas. Būna bendruomenėje krizių. Pasitaiko psichologinių
atkryčių, kai, pavyzdžiui, vienam žmogui būna sunku, kai žmogus
yra blaivus, bet ne visai blaiviai mąsto, arba kai nesuvaldo savo
jausmų, emocijų, bando priežasčių ieškoti ne savyje, bet kituose.
Kai taip nutinka vienam žmogui – dar nieko, bet jei taip vienu metu
nutinka pusei bendruomenės, tada būna sunkiau, tada reikia, mūsų
kalba kalbant, „nuleisti visą tą garą“ – daug kalbėtis ir aiškintis,
kad būtų galima įveikti susikaupusias neigiamas emocijas, kad
žmonės pamatytų problemos esmę. Dažnai būna taip, kad atėjus
į reabilitaciją žmonėms reikia keisti save, o jie nori keisti kitus
žmones ar čia esančią tvarką, taisykles, – žodžiu, dėmesys būna
nukreiptas visai kitur.
Šis centras skirtas tik vyrams?
Čia gydosi tik vyrai. Dirba ir moterų, bet reabilitaciją atlieka
tik vyrai.
Ar tenka vyrams ir darbus dirbti?

A

rtūrai, kaip tapote šio centro darbuotoju?

Kadangi pats turėjau problemų su alkoholiu bei narkotikais, teko ieškoti reabilitacijos ir Dievo pagalbos.
Pasikeitimai atėjo ne iš karto, bet galiausiai pavyko ištrūkti iš tų
priklausomybių. Tad nuo 2009 metų, nuo šio centro įkūrimo,
dirbu šiame centre, norėdamas padėti tokiems pat žmonėms kaip
aš. Ačiū Dievui, kad susipažinau su pastoriumi Romu, su kuriuo
ir pradėjome šią veiklą.

Mes taikome 12 žingsnių programą. Yra dienotvarkė – vyrai
viską daro tam tikru laiku. Vienas laikas skiriamas darbui su savimi pagal programą, kitas – sportui ar darbo terapijai. Pirmiausia
mokomasi disciplinuoti save, nes tai vėliau padeda gyventi.

Kaip jūs padedate čia atvykstantiems žmonėms?
Skaitau paskaitas, konsultuoju, liudiju apie savo asmeninę alkoholio ir kvaišalų vartojimo ir išėjimo iš to vartojimo patirtį. Teko
mokytis, išklausiau nemažai seminarų, kaip dirbti su priklausomais
asmenimis. O pagalba visapusiška: nuo žmogaus priėmimo į bendruomenę iki pagalbos sprendžiant įvairias socialines problemas.
Tai darau drauge su bendradarbių komanda.
Kokia jūsų kasdienybė?
Rytais vyksta „rytiniai ratai“ – sprendžiami įvairūs bendruomenėje kylantys klausimai, skirstomi darbai, taip pat skaitome Dievo
žodį ir jį analizuojame. Vėliau vyksta užsiėmimai arba paskaitos,
konsultuoju žmones, užsirašiusius į konsultacijas, pildau dokumentus. Jei reikia, vežu žmones į polikliniką, darbo biržą, policiją
ar kitas įstaigas. Tad darbų tikrai pakanka.
Kiek reabilitacijos centre gyvena žmonių?
Šiuo metu čia gyvena 8 žmonės, bet gali gyventi ir 12 žmonių.
Neseniai 4 žmonės baigė reabilitacijos programą.
Kiek trunka reabilitacija?
Paprastai nuo metų iki pusantrų.

Šiandien reabilitacijos centrui reikia naujo vandens gręžinio,
naujos stogo dangos bei įvairių statybinių medžiagų, įrankių.
Kviečiame paremti šį centrą
Gydymas yra suskirstytas į 4 fazes. Iš vienos į kitą fazę žmogus pereina tik atlikęs tam tikras užduotis, kiekvienoje fazėje turi
išsikėlęs tam tikrus tikslus.
Darbo dienomis veiklų tikrai netrūksta. Šiek tiek laisvesni yra
savaitgaliai, bet mes mokome planuoti laisvalaikį: penktadienį
vakare vyrai turi susiplanuoti, ką jie veiks šeštadienį ir sekmadienį.
Sekmadienį vykstate į bažnyčią?
Taip, kiekvieną sekmadienį vykstame į Kuršėnų bažnyčios
„Tiesos žodis“ pamaldas. Vasaros metu po pamaldų visi drauge
gaminamės maistą, bendraujame su tikinčiaisiais.
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Kas jus džiugina šiame darbe?
Džiugina pasikeitę žmonių gyvenimai.
Kai žmogus ateina visiškai palaužtas priklausomybių, bet sugeba susiimti, praeina
reabilitacijos kursą ir gyvena kaip visi normalūs žmonės – susiranda darbą, sukuria
šeimą... Tai didžiausias atpildas.
Turime gerą pavyzdį, kurį dažnai norisi
paminėti: vienas jaunuolis vilnietis buvo
priklausomas nuo narkotikų, pas mus baigė
reabilitacijos programą, bet nežinojo, ką
jam toliau gyvenime daryti. Tad patarėme
pradžioje pasilikti arčiau mūsų, o vėliau jis
įstojo mokytis, puikiai baigė aukštąją mokyklą, sukūrė šeimą, įsidarbino solidžioje
įmonėje. Labai tuo džiaugiamės.
Žinoma, džiaugiuosi ir savo paties pasikeitusiu gyvenimu... Gyvenimas įgavo
prasmę, kai atradau Kristų, tiksliau tuomet,
kai Kristus mane atrado. Tai buvo postūmis
keisti savo gyvenimą.

G

  

itanai, jūs taip pat dirbate
šiame reabilitacijos centre.
Bet neseniai pats baigėte šio
centro programą. Kas atsitiko, kad reikėjo
reabilitacijos?
Turėjau didelę problemą – buvau įklimpęs į alkoholizmą. Kovojau su tuo apie 20

metų, bet vis nesėkmingai. Tikiu, kad Dievas
atvedė mane čia, į Kuršėnuose įsikūrusį
reabilitacijos centrą. Dėkoju Dievui, kad
jau daugiau nei dvejus metus esu blaivus.
Tai pasiekti pavyko šiame centre.
Iki šios dienos teko nueiti ilgą kelią:
lankiau Minesotos programas, psichologus,
anoniminių alkoholikų klubus, net kelias
reabilitacijas, bet, deja, ištrūkti į laisvę nepavyko... Vis tiek kažkas kažkur užstrigdavo,
aš pavargdavau ir palūždavau... Pavargdavau nuo blaivaus gyvenimo... Ir tik čia,
Kuršėnuose, aš pajutau laisvę, pradėjau
gebėti rinktis tarp gero ir blogo... Taip po
truputį atėjo pasikeitimai: nors išoriškai
jie dar nedideli, bet džiaugiuosi, kad atkūriau santykius su visais giminėmis, gana
ilgą laiką jau gyvenu blaivus, turiu darbą.
Darbuodamasis šiame centre stengiuosi
pasidalyti sukaupta patirtimi – kiek galiu,
padedu kitiems. Tikiuosi, kad ateityje galėsiu
padėti dar labiau.
Jau daugiau nei metus gyvenu Adaptacijos namuose, lankau „Tiesos žodžio“
bažnyčią. Gyvenu saugioje aplinkoje
ir esu laimingas. Aš džiaugiuosi – esu
nepaprastai dėkingas Dievui už šį gyvenimo tarpsnį... Buvo laikas, kai galvojau,
kad apskritai gyvenimo jau nebebus...
Alkoholizmas yra klastinga liga, galinti
visiškai sužlugdyti žmogų... Aš jau bu-

Kuršėnų reabilitacijos centro savanoriai ir reabilitantai
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„Turėjau didelę problemą – buvau
įklimpęs į alkoholizmą. Kovojau su
tuo apie 20 metų, bet vis nesėkmingai.
Dėkoju Dievui, kad jau daugiau nei
dvejus metus esu blaivus. Tai pasiekti
pavyko šiame centre.“
vau viską praradęs – ir artimuosius, ir
savigarbą... O dabar turiu bažnyčią, draugus, darbą, neseniai pradėjau studijas
aukštojoje mokykloje – turiu gyvenimą.
Ačiū Dievui!
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Biblinis požiūris
į nesėkmę (I dalis)

I

lgai galvojau, apie ką galėčiau kalbėti kaip ekspertas, kokią sritį aš
išmanau ir kur turiu daugiausia
patirties. Galiausiai nusprendžiau kalbėti
apie nesėkmes. Nors nesėkmės ir ne pati
populiariausia tema, tačiau jas patiria absoliučiai visi, ir tai yra vienas iš kelių būdų
mums tobulėti.
Sudėtingas gyvenimas pateikia gausybę
progų nesėkmėms. Daug žmonių grumiasi
su neįveikiamu nesėkmės jausmu po skyrybų; kiti jaučiasi nevykėliais praradę darbą,
palikti nuošaly keliant atlyginimus ar paaukštinant pareigose... Nuoširdus krikščionis jaučiasi žlugęs, kai suvokia, jog negali
įvykdyti griežtų, Šventajame Rašte išdėstytų
reikalavimų. Net tuos, kuriems sekasi, persekioja gresiančios nesėkmės baimė.
Šią savaitę peržvelgiau vienos įdomios
studijos rezultatus:
„1928 metais viename prabangiame
viešbutyje Čikagoje susirinko sėkmingiausių
pasaulyje finansininkų grupė. Dalyvavo:
didžiausios plieno bendrovės prezidentas,
didžiausias prekeivis kviečiais, Niujorko
vertybinių popierių biržos prezidentas,
Prezidento kabineto narys, didžiausias
Volstryto (didžiausio JAV finansų centro)
akcijų prekeivis, Tarptautinių pavedimų
banko Šveicarijoje prezidentas ir didžiausios
pasaulyje monopolijos vadovas. Bendrai
paėmus, šie magnatai kontroliavo daugiau
finansų, nei jų buvo Jungtinių Amerikos
Valstijų ižde, ir metų metus laikraščiai bei
žurnalai rašė apie jų sėkmę, drąsindami
jaunimą sekti jų pavyzdžiu. Tačiau pažvelkime, kaip šie vyrai gyveno po dvidešimt
penkerių metų.
Pačios didžiausios nepriklausomos
plieno bendrovės prezidentas Čarlzas Švabas paskutinius penkerius savo gyvenimo
metus gyveno prasiskolinęs ir mirė žlugęs.
Didžiausias spekuliantas kviečių rinkoje
Artūras Katenas bankrutavęs mirė užsienyje. Niujorko valstybinės popierių biržos
prezidentas Ričardas Vitnėjus neseniai buvo

išleistas iš griežto režimo kalėjimo Niujorke.
Prezidento kabineto narys Albertas Folas
buvo išleistas iš kalėjimo anksčiau laiko, kad
galėtų mirti namuose. Didžiausias Volstryto
akcijų prekeivis Džesis Livermoras nusižudė.
Tarptautinių pavedimų banko prezidentas
Leonas Fraseris nusižudė. Didžiausios monopolijos vadovas Ivaras Kriugeris nusižudė.
Taigi, kaip jau minėjau, kiekvienas turime atkreipti dėmesį į nesėkmės faktorių“
(Anonimas, cituojamas „Pulpit Helps“, lapkritis, 1976, p. 12).
Manau, pravartu būtų prisiminti ir
atidžiau patyrinėti Petro suklupimą, kai
jis išsigynė mūsų Viešpaties (Lk 22, 24–33.
54–62). Tačiau prieš tai sutarkime dėl to, ką
laikome nesėkme. Nesėkmė gali būti reali
arba įsivaizduojama. Daug kartų, baigęs
sekmadienio rytą pamokslauti ir mintimis sugrįžęs prie savo pamokslo, aš labai
sielvartaudavau, kad varganai atlikau savo,
kaip pamokslininko, pareigas. Jūs žinote,
jog tokia nesėkmė yra... reali, tiesa?
Dar daugiau, už kai kurias nesėkmes
esame atsakingi mes patys, bet dėl kitų mes
nieko negalėjome padaryti. Kartais mes
suklumpame, nusidedame netyčia, neapgalvoję to iš anksto, o kartais tai savavališko
elgesio bei neklusnumo rezultatas. Kitaip
sakant, ne kiekviena nesėkmė yra nuodėmė.
Petro nesėkmė buvo blogiausia, kokia
tik gali būti. Tam tikra prasme ji buvo apmąstyta iš anksto, nes Jėzus įspėjo jį, jog
taip nutiks. Petras išsižadėjo sąmoningai ir,
kas dar blogiau, pakartojo tai keletą kartų.
Kalbant tiesiai – jis nusidėjo.
Svarbu suvokti, jog Petro suklupimas
buvo blogiausias, koks tik gali būti, bet jei
Dievas gali atleisti net tai – jei Dievas gali
kaip nors panaudoti apgalvotus nusižengimus bei nuodėmes, kad sustiprintų mūsų
tikėjimą ir pagilintų mūsų atsidavimą Jam, –
tai Jis iš tiesų gali panaudoti ir kitas, ne
tokias dramatiškas nesėkmes ir mūsų nusižengimus.

Petro nesėkmės numatymas
Neatsitiktinai prieš Petro išsižadėjimo numatymą Lukas informuoja mus,
kad paskutinės vakarienės metu mokiniai
ginčijosi. Tarp jų kilo ginčas, kuris iš jų
turėtų būti laikomas didžiausiu (Lk 22,
24). Manau, jog šis ginčas kilo, grumiantis, kas užims garbingiausias vietas prie
stalo aukštutiniame kambaryje. Kai kurie
teologai šiai prielaidai pritaria.
Plaudamas mokiniams kojas mūsų
Viešpats, manau, savo pavyzdžiu mokė
juos nuolankumo, kurio tuo metu jiems
visiems trūko. Mokiniai buvo kviečiami
sekti ne pagonių (Lk 22, 25), bet savo Viešpaties pavyzdžiu (Lk 22, 26–27). Įsitraukęs
į mūsų Viešpaties tarnavimą, vyriausiasis,
užuot skelbęs savo, kaip vyresniojo nario,
statusą, turėtų mąstyti apie save kaip apie
jauniausią ir patarnauti kitiems. Pozicija
suteikia ne statusą, bet galimybę tarnauti.
Gali būti, jog Petras laikė save viršesniu
už kitus ir mėgo tai skelbti, todėl tikėtina,
jog mūsų Viešpaties žodžiai buvo skirti
būtent jam.

„

Petro nuodėmė neanuliavo
Dievo numatyto žmogaus
išgelbėjimo plano, Jo tikslų dėl
Bažnyčios, apaštalų ir paties
Petro. Dievas vis tiek būtų
įvykdęs savo planą Petrui.

“

Nesistebiu, kad apie Petro išsižadėjimą užsimenama iškart po 24–30 eilučių,
be jokios akivaizdžios pauzės. Viešpats
tarė: „Simonai, Simonai! Štai šėtonas prašė
persijoti jus tarsi kviečius. Bet Aš meldžiau
už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų, ir
tu atsivertęs stiprink savo brolius!“ (Lk 22,
31–32).
Nors ir nesigilinsime į 35–38 eilutes,
tačiau panašu, kad ir jos tiesiogiai susijusios
su Viešpaties numatytu artėjančiu Petro
išsižadėjimu. Izraelio tautos laukė dideli
pokyčiai. Kai pradžioje mokiniai buvo
siunčiami skelbti gerąją Karalystės žinią
(Lk 9,1; 10,1), jiems nereikėjo rūpintis nei
maistu, nei drabužiais, nei apsauga, nes
tuo metu Jėzus buvo labai populiarus, tad
žmonės paprastai šiltai ir svetingai pri-
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imdavo ir Jo mokinius. Tačiau nuo dabar
niekas nebesveikins Jėzaus nei kaip Mesijo,
nei kaip nacionalinio didvyrio. Atmestą,
kaip apsišaukėlį Mesiją, Jėzų laikys eiliniu
nusikaltėliu ir nubaus. Todėl dabar, kai
mokiniai vėl eis pamokslauti Evangelijos,
jie turi būti pasiruošę susitikti su priešiškai
nusiteikusiu pasauliu. Štai kodėl nuo šiol
jie turės patys pasirūpinti savo poreikiais
bei apsauga.
Būtent šito Petras nesuvokė ir daug
nesvarstęs skubotai ir kategoriškai išsakė
savo atsidavimą. Augant Jėzaus populiarumui, Jo mokiniai gyveno palyginus lengvai,
tačiau dabar Jėzus įspėjo, kad Jo mokiniai
susilauks paniekos, atmetimo ir persekiojimų dėl Kristaus.
Atidžiau pažvelkime į šiuos trikdančius
Mokytojo žodžius (Lk 22, 31–32).
1. Tai buvo įspėjimo žodis. Jėzus
įspėjo ne tik Petrą, bet ir visus su Juo buvusius mokinius, kad šėtonas prašė ir
gavo leidimą juos išbandyti, mėginant
palaužti jų tikėjimą. Nors mokiniai į šiuos
žodžius nekreipė dėmesio, tai buvo aiškus
įspėjimas.
2. Šiose eilutėse užrašyta ir ypatinga
pranašystė. Jėzus įspėjo Petrą, jog dar saulei
nepatekėjus šis tris kartus išsižadės Jėzaus.
Įspėjimas kalba apie tai, kas gali atsitikti,

o pranašystė labai konkrečiai numato, kas
įvyks. Petro išsižadėjimas nebuvo tik šiaip
tikimybė, tai buvo neabejotinai įvyksiantis
faktas.
3. Tačiau šie trikdantys žodžiai buvo
ne tik pranašystė, bet ir pažadas. Kaip
buvo aišku, kad Petras nusidės, taip buvo
aišku, jog jis ir atsikels. Niekada nepraleiskime 32 eilutėje užrašyto patikinimo:
Bet Aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas
nepalūžtų, ir tu atsivertęs stiprink savo
brolius!
Šios eilutės išsklaido kai kurių krikščionių propaguojamą klaidingą nenuodėmingo perfekcionizmo mitą, požiūrį, kad
išgelbėtas žmogus daugiau negali nusidėti.
Tiek patirtis, tiek Raštas paneigia tokį mokymą (Rom 7; 1 Jn 2, 1). Petras nusidėjo,
ir mes pakankamai gerai pažįstame save,
kad pripažintume, jog esame ne ką geresni
už Petrą.

Petro nesėkmė
Kadangi šis Petro išsižadėjimas dažnai
būdavo neteisingai aiškinamas, turėtume
aiškiai apibrėžti, kokia buvo šio išsižadėjimo prigimtis.
1. Tai buvo ne tik individualus išsižadėjimo aktas. Kitaip sakant, Petro
nuodėmė buvo ne jo vieno. Jėzus sakė, kad
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šėtonas prašė leisti tarsi kviečus išsijoti visus
mokinius. Mato nuomone, Jėzus sakė: Šią
naktį jūs visi manimi pasipiktinsite (Mt 26,
31). Petras, kaip visada, pasitarnavo kaip
kalbėtojas, tačiau nusidėjo ne tik jis.
2. Petras išsižadėjo Viešpaties ne todėl, kad jis paprasčiausiai bijojo. Priešingai nei kiti mokiniai, Petras sekė paskui
Viešpatį net tada, kai Jį suėmė. Savaime
suprantama, jis stebėjo iš tolo (Mt 26, 58),
tačiau taip jis rizikavo labiau nei daugelis
kitų. Nepamirškime ir to, jog Petras buvo
pasiruošęs mirti už savo Viešpatį. Kai Petras
išsitraukė kalaviją ir nukirto aukščiausiojo
kunigo tarnui ausį (Jn 18, 10), jis, be abejo,
nepasiekė savo tikslo, nes... norėjo nukirsti
jam galvą! Tada Petras dar negalėjo pasyviai
priimti kančios ir neteisybės.
3. Petro išsižadėjimas liudija, kad jo
tikėjimas laikinai buvo susvyravęs, bet
nepaneigia tikėjimo apskritai. Tai suprastume, jei rimtai (ir pažodžiui!) priimtume
Viešpaties Jėzaus žodžius: Bet Aš meldžiau
už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų (Lk
22, 32). Čia turime padaryti vieną iš dviejų
išvadų: arba Jėzaus malda buvo neatsakyta
ir Petras prarado tikėjimą, arba Jėzaus prašymas buvo patenkintas ir, nors Petras ir
susvyravo, bet visiškai tikėjimo neprarado.
Nukelta į 22 p.
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Atkelta iš 21 p.

Petras išsižadėjo, kad pažįsta Viešpatį,
tačiau tai dar nereiškia, jog meilė Jėzui,
degusi jo širdyje visus tuos kartu su Jėzumi
praleistus metus, staiga mirė. Jo širdy vis
dar buvo tikėjimas, viltis ir meilė, tik tai
trumpam pridengė abejonių bei baimės
šešėlis.
Kuris iš mūsų paneigs, jog ir mūsų
širdį ne kartą drumstė ir į mūsų tikėjimą
kėsinosi panašios abejonės bei baimės?

„

Savęs gynimas ir pasipūtėliškas
pasitikėjimas savimi yra
žmogaus nuodėmingumo
šerdis, liudijanti sukilimą prieš
Dievą. Taip buvo su Petru, taip
yra ir su mumis.

“

Petro nesėkmės priežastis ir
atsakomybė

Nedažnai randame tekstą, kuris aiškiai
nupieštų, kas slypi už žmogaus nuodėmės.
Jei norime geriau suprasti žmogiškas nesėkmes, turime įvertinti kelis faktorius: Dievo
suverenumą, šėtono veiklą ir žmogaus
atsakomybę.
Klausimas, susijęs su blogio egzistavimu suverenaus visa žinančio, visa galinčio
Dievo valioje, yra gana sudėtingas ir labai
senas (Ps 37; 73). (Jei darytume išvadą, jog
Dievas veikia tik tada, kai viršų ima gėris,
mes abejotume, kaip daugelis šiandien, ar
Dievas apskritai yra).
Jei Dievas yra ir Jis yra visa žinantis
ir visa galintis, suverenus ir visiškai valdo visą visatą (Ps 75, 7; Dan 2, 20–21),
tuomet niekas negali vykti be Jo žinios
ir leidimo. Mes žinome, kad taip buvo ir
Petro atveju, kai jis išsigynė Viešpaties.
Žinome, kad šėtonas prašė ir gavo leidimą
persijoti mokinius tarsi kviečius (Lk 22, 31).

Kai Petras nusidėjo, jis nesugriovė Dievo
tikslų. Petro nuodėmė neanuliavo Dievo
numatyto žmogaus išgelbėjimo plano,
Jo tikslų dėl Bažnyčios, apaštalų ir paties
Petro. Dievas vis tiek būtų įvykdęs savo
planą Petrui.
• Nors Dievas ir nėra nuodėmės
autorius, Jis ne tik leidžia nusidėti, bet
įtraukia tai į savo amžinuosius planus
tokiu būdu, kad tobulai būtų įvykdyta
Jo valia (Pr 50, 20).
Dažnai krikščionys mano, kad Dievo
valia ir Jo suvereni valdžia apima tik
tai, kas nenuodėminga ir tobula. Nusidėjęs krikščionis jaučiasi tarsi staiga
būtų prasilenkęs su Dievo tikslais savo
gyvenimui, jam atrodo, kad Dievas ne
tik parašė jam nuosprendį, bet išplėšė
puslapį iš jo gyvenimo knygos ir išmetė.
Jo vaizduotė piešia, kad visas tolesnis jo
gyvenimas bus, kaip vienoje giesmėje
sakoma, „beprasmis vaikščiojimas ratais
aplink Sinajaus kalną“.
Turime suvokti, kad Dievo kontrolė ir
Jo tikslai mums apima ir mūsų nuodėmes,
kaip ir mūsų paklusnumą. Tada suprasime,
jog mums visada bus pasiekiama viltis ir
atstatymas, kad mes visada turėsime viltį, kuri yra būtina, norint judėti į priekį.
Mes žinome, kad krisime ir klysime, tačiau
Dievas panaudos tas nuodėmes bei nesėkmes mūsų statydinimui ir padarys mus
naudingais įrankiais.
• Lukas apreiškia mums, jog šėtonas
prikišo savo ranką, kad Petras išsižadėtų
Jėzaus (Lk 22, 31). Tai primena mums,
kad šėtonas dalyvavo ir išgryninant Jobo
tikėjimą (Job 1, 6). Štai keli dalykai, kurie
turėtų mus padrąsinti:
a) Šėtonas turėjo prašyti leidimo, kad
galėtų pulti Petrą (kaip ir Jobą). Demonai
turėjo gauti leidimą iš mūsų Viešpaties net
tam, kad galėtų apsėsti kiaules (Mk 5, 12).
Griaunančią jėgą šėtonas gali naudoti tik
gavęs Dievo leidimą.

b) Nors šėtono siekis yra mus sunaikinti, Dievas leidžia jam veikti, kad taip
sustiprintų mus ir mūsų tikėjimą (2 Kor
12, 7–10). Šėtono mąstymas yra taip iškreiptas nuodėmės, jog jis, manydamas,
kad veikia prieš Dievo valią, ją įvykdo. Jo
menama pergalė ant Golgotos kryžiaus
yra tik vienas pavyzdys.
c) Nors šėtonas suvilioja žmogų
nusidėti, jis negali priversti žmogaus
paklausyti jo patarimų. Pasiteisinimas
„velnias mane privertė taip pasielgti“
gal ir populiarus, bet ne biblinis. Šėtonas gali mus supurtyti ir išsijoti, bet jis
negali atskirti mūsų nuo Dievo meilės
(Rom 8, 38–39).
3. Tikroji Petro nesėkmės priežastis –
jis pats. Nors Dievas buvo numatęs Petro
suklupimą, nors nagus čia prikišo ir šėtonas, Viešpaties išsižadėjo pats Petras.
Kai Gelbėtojas pradėjo plauti mokiniams kojas, Petras kategoriškai tam paprieštaravo, nes toks veiksmas nederėjo
su Jėzaus padėtimi. Petras nerimavo ne
tik dėl paties kojų plovimo, bet ir dėl to,
ką tai reiškė jam, kaip mokiniui. Kaip jis
pasinaudos savo valdžia, kaip priemone
įgyti statusą bei sulaukti kitų patarnavimo,
jei to nedaro Jėzus?

„

Mes žinome, kad krisime
ir klysime, tačiau Dievas
panaudos tas nuodėmes bei
nesėkmes mūsų statydinimui
ir padarys mus naudingais
įrankiais.

“

Kai Jėzus iš anksto pasakė, kad Petras
Jo išsižadės, Petras ir vėl energingai prieštaravo tokiai galimybei. Jokiu būdu! Toks yra
pasikliovimas kūnu. Pasitikėjimas savimi
sutrukdė Petrui ir melstis, kai jis buvo su
Viešpačiu Getsemanės sode.
Mūsų „aš“, „aš pats“ yra visų nuodėmių
centras. Savęs gynimas ir pasipūtėliškas
pasitikėjimas savimi yra žmogaus nuodėmingumo šerdis, liudijanti sukilimą
prieš Dievą. Taip buvo su Petru, taip yra
ir su mumis.
(Bus daugiau)
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Kaip norėčiau pasenti
(II dalis)
Atsimink
Atsimink tą ilgą kelią, kuriuo tave
vedė Viešpats, tavo Dievas, per tuos keturiasdešimt metų dykumoje. <...> Per
tuos keturiasdešimt metų drabužiai ant
tavo nugaros nenusinešiojo, ir tavo kojos
nesutino... (Įst 8, 4) – taip Mozė kvietė
tautą dar kartą permąstyti savo praeitį
ir joje pamatyti rūpestingą Dievo meilę
jiems. Taip elgėsi ir Jokūbas, kuris laimindamas Juozapo sūnus sakė: Dievas,
kurio keliais ėjo mano protėviai Abraomas
ir Izaokas, Dievas, kuris buvo mano ganytojas nuo mano gimimo iki šios dienos,
angelas, kuris išgelbėjo mane iš visų pavojų,
telaimina šiuos jaunuolius! (Pr 48, 15). Ir
Jėzus kvietė mokinius prisiminti, kas jau
įvykę: „Ar jums ko nors trūko, kai Aš jus
buvau išsiuntęs be piniginės, be krepšio ir
be kurpių?“ Jie atsakė: „Nieko“ (Lk 22, 35).

Tai, ką mes vadiname „žvelgti atgal“,
izraelitams reiškia „žvelgti į priekį“. Taip
logiškiau suvokiamas laikas, nes praeitis,
kurią jau išgyvenome, mums pažįstama,
ji mums lyg ant delno, priešais akis, o
ateitis mums dar nepažįstama, tarsi už
nugaros: Dar paslėpti dalykai priklauso Viešpačiui, mūsų Dievui, bet apreikšti dalykai yra amžinai mums ir mūsų
vaikams (Įst 29, 28). Prisimenu senąsias
dienas, pergalvoju visus tavo darbus, –
sako psalmininkas (Ps 143, 5). Tad tikintysis yra kaip keliautojas, kuris eina į ateitį
atbulas: jis narsiai žengia į tai, ko nepažįsta,
kliaudamasis Dievo ištikimybe, patirta per
visą praėjusį gyvenimą.
Polinkis nuolat prisiminti praeitį, toks
būdingas vyresniems žmonėms, gali pripildyti mus dėkingumo arba virsti „nekrofilišku“ įpročiu, grąžinančiu mums praeitį

kaip nuoskaudas, skundus ir priekaištus.
Toks polinkis gali pastūmėti mus išpūsti ir
idealizuoti praeitį, nepastebint, ką naujo ir
nuostabaus mums atneša šiandiena. Negalime savo praeitimi įkyrėti mus supantiems
jauniems žmonėms, versdami juos gyventi
nuolat persisukusius, vis žvelgiant atgal:
jie turi žvelgti į priekį, o mes – būti šalia
jų, skatinti ir palaikyti, kur tik galime.
Jei šis polinkis vis prisiminti praeitį mus migdo, stabdo ir klampina,
turime atkreipti dėmesį į kitą priesaką:
Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo,
nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo.
Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau
reiškiasi, negi nematote? (Iz 43, 18–19).
Ateitis yra tai, kas dar turi įvykti (Iz 41,
22; 44, 7), tai – nauji dalykai (Iz 42, 9),
prie kurių mus veda Dievas Kūrėjas,
trokšdamas užbaigti darbą, kurį jau yra
pradėjęs mumyse, bet dar nebaigęs. Tas,
kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir
užbaigs, – primena Paulius filipiečiams
(Fil 1, 6). Jis nėra pratęs atmesti savo
rankų darbo (Ps 138, 8).
Tema diskusijai: „Maniau, kad mano
kelionė jau eina į pabaigą, kad visa mano
Nukelta į 24 p.
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Kaip norėčiau pasenti
(II dalis)
Atkelta iš 23 p.

galia jau išnaudota, kad jau sudeginau
visą savo energiją, kad atėjo laikas pasislėpti tyloje ir tamsoje... Tačiau suvokiau,
jog mano Kūrėjo darbas manyje niekada
nesibaigia. Ir kai maniau, kad jau nieko
naujo negaliu pasakyti ar padaryti, mano
širdyje suskambo naujos melodijos – ten,
kur nyko senieji takai, atsivėrė kita nuostabi žemė.“
Remdamiesi šiais R. Tagorės žodžiais
galime pasidalyti, kur, mūsų manymu,
krypsta mumyse šis darbas, kurį kiekviename iš mūsų yra įpusėjęs Kūrėjas...
Dabar daug kalbama apie konsultuojamąjį ugdymą (koučingą) – procesą, kurio metu vienas asmuo (globėjas,
patarėjas ar treneris) padeda kitam geriau įveikti įvairias asmenines, socialines ar profesinėje srityje kylančias
problemas. Galime pažaisti ir paeiliui
pabūti vienas kitam treneriu, padėti rasti
atsakymą, pavyzdžiui, į tokias problemas: „Kaip nebūsiu prislėgtas, jei vos
sulaukus pensinio amžiaus prasidėjo ir
artrozė, ir katarakta...“; „Nors kaip tik
dabar mano paskaitos geriausios, mane
nušalina ir pristato sudaryti bibliotekos
katalogą...“; „Jau planavau pradėti siuvinėti, bet kaip tik dabar dėl tos nelemtos
parkinsono ligos man pradėjo drebėti
rankos...“; „Tiek laiko svajojau pakeliauti,
pamatyti pasaulį, o mane surietė nugaros
skausmai...“

Nebijok
Kai jos gimdymo skausmai buvo nebepakeliami, pribuvėja jai tarė: ‚Nebijok,
nes dabar turėsi kitą sūnų‘ (Pr 35, 17), –
šiais žodžiais pribuvėja guodė Rachelę,
kančiose gimdančią antrąjį sūnų. Visgi
Rachelė miršta, tad galime pagalvoti,
kad skatinimas nebijoti buvo melaginga
paguoda. Tačiau taip nėra: jai gimė sūnus
Benjaminas – „mano dešinės, mano dalios sūnus“, – kurio vardas tarsi tikėjimo
išpažinimas skelbė gyvybės pergalę prieš
mirtį.

Tie, kurie jau matome artinantis senatvę, imame nerimauti ir būgštauti dėl
senatvę dažnai lydinčių negalių. Taip
yra, nors jau tiek kartų įsitikinome, kad
tikrovė retai būna tokia, kokią ją įsivaizdavome. Gyvenimas dažnai nustebina, ir
mus užklumpa tai, ko nesitikime. Galime
išsekinti neuronus, mintyse vis sukdami
bedantės, ligų suriestos senatvės vaizdus, bet mirti staiga, ir vienintelė mus
kamavusi negalia tebus lengvas kelio
skausmelis...

„

Užuot dauginę būgštavimus
ir bandę numatyti situacijas,
kurios greičiausiai bus visiškai
kitokios nei įsivaizduojame,
gal geriau pamąstykime
apie tikėjimą ir vis didesnį
pasitikėjimą.

“

Aplink mus sukiojasi tūkstančiai vaiduoklių, kurie mums pranašauja netektis,
vienatvę, įvairiausias karšaties negalias,
nesuskaičiuojamus skausmus, ir apimti
baimės pamirštame, kad turime jėgų tik
šiai dienai, o kaip atsakas į visa kita mums
pateikiami tik šie keturi žodžiai: Gana tau
mano malonės (2 Kor 12, 9). Užuot dauginę
būgštavimus ir bandę numatyti situacijas,
kurios greičiausiai bus visiškai kitokios nei
įsivaizduojame, gal geriau pamąstykime
apie tikėjimą ir vis didesnį pasitikėjimą Tuo,
kurio pažadu tikime? Klausykitės manęs,
Jokūbo namai, ir jūs, kas likote iš Izraelio
namų. Nuo pat gimimo esate mano našta,
išlaikiau jus nuo pat vaikystės. Liksiu vis
tas pats, kai jūs pasensite; kai jūs pražilsite,
nešiosiu ir tada. Aš – tas, kuris nešiojau,
aš – tas, kuris nešios, aš – tas, kuris jus neš
ir išgelbės (Iz 46, 3–4).
Kodėl mums neleidus, kad įsitikinimas
„Aš pasitikiu Tavimi, Viešpatie. Tavo ran-

kose – mano likimas“ (Ps 31, 15–16) nutildytų mūsų nerimą ir taptų mūsų širdies
šnabždesiu? Kodėl neturėtume pagaliau
įsidrąsinti (jau seniai laikas) mesti į šalį
maniją viską kontroliuoti ir pasinaudoti
šiuo paskutinio mūsų gyvenimo etapo
netikrumu tam, kad įžengtume į pienu ir
medumi tekančią atsidavimo į kito rankas
žemę. Kaip ir 23 psalmės autorius žingsniuojame supami tamsos gilią naktį, bet,
kaip ir jis, galime pasiguosti įsiklausydami,
kaip šiame nepažįstamame slėnyje, kuriuo
einame pirmą kartą, stuksi Piemens, rodančio mums kelią, lazda.
Tema diskusijai: Iš tamsiausių kampelių galime ištraukti savo senatvės baimes, prisiminti vieną kitą atvejį, kai suklydome numatydami ateities situacijas, ir
taip pat pasidalyti, iš kur semiamės narsos
pasitikėti ir taip išbaidyti savo baimes. Ir
pakomentuokime šį nuostabų Konstantinopolio patriarcho Atenagoro liudijimą:
„Daugelį metų gyvenau kovodamas su
savimi, ir tai buvo baisu, bet dabar esu
nuginkluotas. Jau nieko nebebijau, nes
meilė išstumia baimę. Esu nuginkluotas:
netrokštu būti teisus ir save pateisinti kitų
sąskaita. Jau negyvenu budrus, pavydžiai
sergėdamas tai, ką turiu. Priimu ir dalinuosi. Neįsikimbu nei savo idėjų, nei
planų: jei man pasiūlo geresnių, ir netgi
ne geresnių, o tiesiog gerų idėjų ar planų,
su jais be problemų sutinku. Atsisakiau

„

Polinkis nuolat prisiminti
praeitį gali pripildyti mus
dėkingumo arba virsti
įpročiu, grąžinančiu mums
praeitį kaip nuoskaudas,
skundus ir priekaištus.

“

lyginti, ir tai, kas yra gera, teisinga ir tikra,
mano akyse visuomet yra geriausia. Todėl
jau nebebijau, nes kai nieko neturi, tai ir
nebijai. Jei esame nuginkluoti ir apiplėšti, jei atsiveriame Dievui Žmogui, kuris
visa daro nauja, tuomet Jis išdildo visus
neigiamus praeities dalykus, ir sugrąžina
mums naują laiką, kuriame viskas yra
įmanoma.“
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Nuoširdus aktoriaus,
suvaidinusio Jėzų, interviu
Kino filmas „Kristaus kančia“ – pasaulinis fenomenas. Šedevras, kurį
turbūt peržiūrėjo beveik visi žemės gyventojai. Tai iki šiol labiausiai
perkamas filmas. Filmas „Kristaus kančia“ tapo populiaresnis už filmus
„Matrica. Revoliucijos“, „Gelbstint eilinį Rajaną“. Aktorius Džimas Kavizelis (Jim Caviezel) filme „Kristaus kančia“ atliko Jėzaus Kristaus vaidmenį, – šiandien jis dalijasi išgyvenimais, patirtais filmavimo aikštelėje, ir pasakoja apie savo sekimą Kristumi. Aktorių, viešėjusį Rock Church
bažnyčioje San Diege, JAV, kalbino Deivas Kuperis (Dave Cooper).

D

žimai, papasakok, kaip susitikai su režisieriumi Melu
Gibsonu, kuris pakvietė tave
vaidinti Jėzų Kristų.
Kartą iškyloje sutikau Melo Gibsono
prodiuserį ir partnerį Styvą Makiavelį,
kuris vėliau ir paskambino mano agentui,
siūlydamas rolę – tik nenorėjo sakyti, kad
tai filmas apie Kristų ir Jo kančias. Jie man
tiesiog atsiuntė paskaityti scenarijų, pavadintą „Kitaip mąstantys“. Siužetas buvo
nekoks... Iš pradžių aš jiems taip ir pasakiau.
O po 40 minučių pas mane atvažiavo Melas
Gibsonas. Tikrovėje jis labai drovus žmogus:
visą laiką žiūri žemyn ir nuolat rūko. Melas Gibsonas papasakojo, kad jau 15 metų
puoselėja širdy troškimą sukurti tokį filmą,
nors puikiausiai žino, kas atsitiks, jeigu jis
tokį filmą sukurs...
Tuomet tiesiai paklausiau: „Ar norite,
kad vaidinčiau Jėzų?“ Jis atsakė: „Taip.“
Kitą dieną jis paskambino man į namus
ir mėgino atkalbėti nuo šios rolės. Taip gyvenime ir būna: tu priimi Kristų, nusprendi
eiti paskui Jį, bet ateina velnias ir bando tave
atkalbėti. Į galvą ima lįsti abejonės: „Aš neturiu to daryti. Neturiu eiti į šį susirinkimą.
Dabar jau visi sužinos, ką aš padariau. Jie
viską pamatys. Aš negaliu filmuotis šiame
filme. Aš – ne tas vaikinas...“ Taigi, paskambinęs Melas Gibsonas man pasakė: „Žinai,
gali būti, kad nusifilmavęs šiame filme daugiau negausi darbo šiame mieste. Todėl
nenoriu būti už tai atsakingas.“ Iš pradžių
labai išsigandau, bet vėliau prisiminiau,
kaip nuostabiai Viešpats mane laimino iki
šios dienos. Žinau, kad Dievas man davė šį
talentą, todėl aš atsakiau: „Viešpats ragina
nešti savo kryžių. Jeigu tu jo nepakelsi ir
neneši, tave prispaus šio kryžiaus svoris.“

Melas nutilo, o aš ištariau: „O Dieve!..“ Melas paklausė, kas nutiko, tuomet atsakiau,
kad ką tik suvokiau, jog man 33 metai ir
mano inicialai J. C. (anglų k. Jim Caviezel,
tokie pat inicialiai ir Jėzaus – anglų k. Jesus
Christ). Gibsonas metė ragelį, šaukdamas:
„Tu mane gąsdini!“
Neįtikėtina... Kai sutikai imtis šio
vaidmens, turbūt buvo keliami ir aukšti
reikalavimai: turėjai būti geros fizinės
formos, išmokti aramėjų ir lotynų kalbą...
Darbas turėjo vykti sudėtingomis klimato
sąlygomis. Papasakok, kaip ruošeisi šiam
vaidmeniui? Ko iš tavęs buvo tikimasi?
Iš pradžių perskaičiau scenarijų – visi
aktoriai iš pradžių susipažįsta, tyrinėja tekstą. Žiūrėjau, kad viskas atitiktų Bibliją. Visi
nori prisikelti, bet niekas nenori kentėti. Bet
ar gali pelnyti varžybose aukso medalį be
kančios joms ruošiantis? Kai nugalėtojas
stovi ant apdovanojimų pakylos, skamba
jo šalies himnas, kyla jo šalies vėliava, jis
dažnai verkia. Verkia ne todėl, kad jam
paskambino iš „Nike“ kompanijos ir pasiūlė
30 mln. dolerių kontraktą, bet todėl, kad tai
buvo didžiulė auka: jis matė, kaip kentėjo
šeima, kiek daug žmonių aukojosi dėl jo.
Lygiai taip ir filmuojantis: norėjau visiškai perteikti sumanymą, filmo dvasią.
Nusprendžiau, kad jei filmuosiuosi šiame
filme, tai nebus vidutinybės kančia, nebus
čia ir pagonybės elementų – neva Jėzų išdavė
savi, o už viską atsakyti turi tik romėnai...
Jeigu pamąstysite, suvoksite, kad mes visi
dalyvavome nukryžiuojant Kristų. Kiekvieną
dieną mūsų nuodėmės sunkina Jėzaus naštą,
ypač kai Jį išduodame savo krikščioniškame
gyvenime. Tačiau Jėzus nuolatos ragina
mus pakilti, bandyti iš naujo ir eiti pirmyn.
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Jei filmuojant stengiesi viską sukontroliuoti, nematysi tikro gyvenimo, viskas
atrodys netikra... Tad kiekvienoje skausmo
scenoje šiame filme – tikrai išgyventas skausmas. Mane mušė per veidą, buvo laužomi
pečiai... Aš vis galvojau: „Viešpatie, aš tik
aktorius. Kas gi čia vyksta?“ Velnias stengiasi
mus sunaikinti. Be to, mus ėmė puldinėti
ir spauda – žurnalistai atakavo klausimais,
mėgino rutulioti antisemitizmo temą: rašė,
neva Gibsonas nemėgsta žydų. Filmuoti
darėsi vis sudėtingiau... Dažnai ir režisierius
filmavimo metu be reikalo minėdavo Dievo
vardą. Pamenu, stoviu ten pasruvęs krauju –
atrodžiau kaip Jėzus, pasisuku į jį ir sakau:
„Klausyk, neminėk mano Tėvo vardo be
reikalo.“ Jis linktelėjo ir užsirūkė.
Filmavimo metu susitapatinau su Jėzumi. Tai buvo labai svarbu. Nenorėjau, kad
žiūrėtų į mane – norėjau, kad žmonės, atėję
į kino teatrą, matytų Kristų, kad išgyventų
Jo žvilgsnį: Viešpats į juos žiūri ne taip, kaip
jie save įsivaizduoja. Norėjau, kad žiūrovai
iš tiesų suvoktų, kaip Dievas žiūri į juos. Tai
yra tikroji mūsų tapatybė.
Filmuojant plakimo scenas, mane plakė
ir netyčia stipriai užgavo, kai nešiau kryžių,
išniro mano petys. Aš sveriu 95 kg, ir kai
kabėjau ant kryžiaus, labai skaudėjo. Po to
pakilo temperatūra, stipriai susirgau plaučių uždegimu – abiejuose plaučiuose rado
skysčio. Daugelis nežino, kad po filmavimų man buvo atlikta širdies operacija –
paskutinę filmavimo dieną į mane trenkė
žaibas.
Tad jei norite tapti krikščioniu, prašau –
išbandymų durys atviros.
Kai buvo filmuojamos plakimo scenos, režisierius vis šį tą pakeisdavo – ne
tavo naudai, tiesa?
Filmuojant plakimo sceną įvyko nelaimingas atsitikimas – mes to neplanavome
ir nerepetavome. Stovėjau prie stulpo, o už
manęs buvo metalo plokštelė, į kurią vaidinantieji karius ir mušė. Tą dieną filmavo
keturios kameros. Tie vaikinai, kurie vaidino
kareivius, nekalbėjo angliškai, o mes nekalbame itališkai. Todėl įpusėjus filmavimui
iškilo vertimo problema. M. Gibsonas savo
asistento Tomo paprašė išversti aktoriams,
kad reikia gerai užsimojus, kaip beisbole,
lengvai man suduoti. Bet Italijoje beisbolo
nežaidžia, tad Tomas jiems sako: „Na – kaip
krikete.“ O krikete muša visai kitaip. Tad
aš, kaip įprastai, stovėjau ten pririštas, o
vaidinantis kareivį, žengtelėjo kelis žingsnius
atgal, įsibėgėjo ir kaip vožtelėjo... Rimbas
pataikė į tą metalinę plokštelę, bet perskroNukelta į 26 p.
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Nuoširdus aktoriaus,
suvaidinusio Jėzų, interviu
Atkelta iš 25 p.

dė mano nugarą – atsivėrė 35,5 cm ilgio
žaizda. Tai buvo kaip nokautas – aš tiesiog
susmukau. Aš beveik pamačiau Dievą – ne,
aš pamačiau Dievą. (Juokiasi)
Prisiminkime dar kartą tą sceną, kai
kareiviai ruošėsi plakti Jėzų, tyčiojosi iš
Jo. Ką tuo metu mąstei ir išgyvenai?
Mąsčiau apie visas savo nuodėmes.
Galvojau, kad išvis nesu vertas atlikti šį
vaidmenį. Ir tai labai gera būsena. Kai apie
tai papasakojau savo draugui, jis atsakė:
„Viešpats ne visada pasirenka geriausius.
Bet Jis pasirinko tave, ir ką tu į tai atsakysi?“ Patyriau gilius išgyvenimus. Šio filmo
filmavimo metu visada mąsčiau apie Dievo
žodį ir meldžiausi – buvau susitapatinęs su
savo vaidmeniu. Tai buvo labai svarbu, nes
supratau, kad tik malda gali padėti žmonėms
pamatyti Kristų. Malda ir pasninkas kasdien.
Tačiau dėl mano ligos pasninkas nutrūko.
Kai filmo pabaigoje aš kabėjau ant kryžiaus, mano kūnas iš tiesų buvo mėlynas –
tai nebuvo grimas. Kai filmavo scenas, kuriose Jėzus kabo ant kryžiaus, mane vis
nuimdavo nuo kryžiaus, kad kiek pailsėčiau,
o po to vėl pakabindavo ant kryžiaus virš
300 m aukščio skardžio. Kartą, eilinį kartą
kabinant mane ir kryžių statant į vietą, man
išnarino petį, aš beveik praradau sąmonę.
Aš jau buvau toks ligotas, kad jeigu būtų
nuplėšę man ranką, to net nebūčiau pajutęs...
Be to, buvo pradėjusi streikuoti ir mano
širdis – gydytojas, pridėjęs prie mano širdies
stetoskopą, režisieriui pasakė: „Melai, jis gali
mirti.“ Melas Gibsonas yra labai azartiškas
žmogus, – jis manęs paklausė: „Džimai, tai
ką darom?“ Aš atsakiau: „Tęsime filmavimą. Tai mano ir Dievo reikalas.“ Aš visada
maniau, kad nesu pakankamai geras šiam
vaidmeniui, ir jau buvau pasiruošęs išeiti
namo, pas Tėvą, galvojau: „Viešpatie, jau
gali mane pasiimti.“ Tačiau žinojau, kad
jeigu filmuodamasis šiame filme ir mirčiau,
daugelis žmonių turės galimybę išsigelbėti.
Filmo pabaigoje, kai aš kylu į kalną,
likus pusei kelio iki viršūnės, filmavimui
pasiruošę stovėjo 250 žmonių. Aš pajutau
piktosios dvasios buvimą – galvojau, kad
mirsiu. Bet, pamaniau, gal tai ir gera nau-

jiena, nes tikėjau, kad numiręs pateksiu į
dangų. Jau viršūnėje, kai filmavo kryžiaus
sceną, labai žemai nusileido debesys, smarkiai lijo, garsiai griaudė ir žaibavo – buvo
galima jausti, kaip juda žemė. Išvydau du
žmones, žiūrinčius tiesiai į mane ašarų
pilnomis akimis – jie tuoj tuoj pravirks.
Aš nejutau ausų ir negalėjau nieko girdėti.
Siautė audra, o aš girdėjau tik tylą... Penkios
sekundės, keturios, trys, dvi, viena... ir į
mane trenkė žaibas. Žmonės matė, kaip
spindėjo mano kūnas, matė ugnį iš dešinės
ir kairės. Akimirką ir aš savo kūną mačiau
iš šalies.

Į tave trenkė žaibas?
Taip, į mane trenkė žaibas. Žmonės
neliko abejingi tam, kas vyko. Ten buvo
trijų kategorijų žmonės: tikintys, netikintys
ir tie, kurie stovėjo prie tvoros, žmonės, kurie stengėsi likti nuošalyje, tarsi per vidurį.
Noriu pasakyti, kad būti nuošalėje – taip
pat pasirinkimas. Tačiau kai į mane trenkė
žaibas, visi krito kniūbsti. Sudrebėjo žemė.
Tai buvo paskutinis filmo kadras.
Stovintys patvoryje galvoja, kad ne jie
pasirinko ten stovėti. Tačiau tai visgi yra
jų pasirinkimas – būti patvoryje. Ir dėl to
liūdna...

Filme yra scena, kai kareiviai numetė
kryžių, bet po to jį pastatė – tu jau kabėjai.
Kai pūsdavo vėjas, tau skaudėjo išnirusią
ranką, taip? O dar tas plaučių uždegimas...
Papasakok apie savo išgyvenimus – ką
tu jautei?
Žinoma, petį skaudėjo. Be to, negalėjau
normaliai kvėpuoti. Žinote, kai žmonės
būdavo baudžiami juos nukryžiuojant, jie
mirdavo uždusę... Mūsų Viešpats davė man
šiek tiek patirti tai, ką išgyveno Jis. Dievas
mane palaikė ir leido patirti tiek, kiek aš
galėjau ištverti. Aš norėjau išgyventi tai, ką
išgyveno Kristus, todėl Jis suteikė man tokią
galimybę. Pamenate, kaip Kristus Šventame
Rašte atsakė į Zebediejaus sūnų prašymą:
Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu, ir būti
pakrikštyti krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?“
Jie atsakė: „Galime.“ Tada Kristus jiems tarė:
„Taurę, kurią Aš geriu, jūs gersite, ir krikštu,
kuriuo Aš krikštijamas, būsite pakrikštyti.
Bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne Aš

duodu; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo
paruošta (Mt 20, 23). Todėl Kristus leido
jiems patirti ir tai.
Dabar aš esu San Diege – kai viešėjau
čia, būdamas jaunas vaikinas, norėjau tapti
ypatingojo jūrų laivyno kariu („jūrų lokiu“).
Neturėjau jokio supratimo, koks tai armijos padalinys, tiesiog tada apie juos daug
kalbėjo. Tad būdamas 18 metų, pasakiau
tėvui, kad noriu ten tarnauti. Aš tris kartus
stojau į JAV karo akademiją – ruošiausi paaukoti savo gyvybę, tik kitu būdu. Viešpats
šį norą manyje išsaugojo. Žiūriu, ką tiems
vaikinams tenka ištverti... Žinote, to ištverti
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neįmanoma, jeigu nesusitaikysi ir negalvosi, jog nieko baisaus, jeigu čia ir mirsi. Aš
norėjau paaukoti savo gyvybę už tai, kas
vertinga. Ir neatradau nieko vertingesnio,
nei atiduoti gyvybę už Jėzų Kristų.
Prisiminkime nukryžiavimo epizodą.
Apie ką tu galvojai, kai statė kryžių, ant
kurio tu kabėjai?
Vėlgi prisiminiau ilgą gyvenimą nuodėmės vergystėje. Tai buvo kova. Aš galvojau:
„Argi tai geriausia, ką galiu?“ Prisiminiau
mūsų Viešpaties mirtį – Jis mirė už mus
visus. Šiuolaikiniai krikščionys sako: „Jėzus tai atliko. Man mirti nereikia.“ Taip,
tai tiesa – Jis tai atliko už jus. Tačiau kodėl
tada nukryžiavo Petrą? Kodėl jam reikėjo
mirti? Kodėl teko mirti Jonui? Kodėl nukankino ir nužudė visus apaštalus? Kodėl
jiems reikėjo aukotis? Juk Jėzus jau mirė
už visus. Kodėl reikėjo mirti visiems XX a.
kankiniams? Iš dokumentinių filmų žinome
ir kitų atvejų. Kodėl reikėjo jų aukos? Kodėl
musulmonai ir šiandien žudo krikščionis?
Kur yra Viešpats, kai visa tai vyksta? Ar Jis
mūsų nekenčia?
Negalime būti tokie krikščionys, apie
krikščionybę mąstantys tik kaip apie gerovę:
jeigu esame krikščionys, turime klestėti ir
gerai gyventi. Noriu, kad prisimintumėte
istoriją, kai Jėzus nuėjo pas Erodą – Jėzus į
Erodą nežiūrėjo. Ir šiame filme vaidindamas
Jėzų aš į Erodą nežiūrėjau, nes taip parašyta
Biblijoje. Nebūtina eiti į gatves šokant ir
dainuojant, kad pasaulis įtikėtų. Ne visi
įtikės. Ne visi įtikės, ir tai jų kelias. Tačiau
galima už juos melstis.
Reikia suprasti, kad net jeigu visi pasirinktų blogį, tu neturi rinktis blogio. Velnias
ieškos galimybės jus išsklaidyti – jis tai daro
tiesiog dabar. Jis ieško silpnybių ir sako:
„Galiu šitą nuversti. Jis vertas tik 1 mln.
dolerių, ir jis man nusilenks. O šitam duosiu
10 milijonų, ir jį pavogsiu.“
Dievas mums suteikia pasirinkimo
laisvę. Kiekviena karta turi suprasti, kad
laisvė nėra leidimas daryti viską, ką nori.
Laisvė – tai teisė daryti tai, ką privalai.
Jeigu taip žvelgsite į gyvenimą, pamatysite, kad daug krikščionių linksta į pagonybę.
Jie nori būti reikšmingi pasaulio, netikinčių
draugų akyse, todėl ir prisideda prie jų pagoniškų darbų. Tačiau čia nėra nieko šaunaus.
Problema ta, kad jūs neieškote šventumo.
Mes visi savo gyvenime turėsime rinktis,
kai reikės gyvybę paaukoti dėl Kristaus, –
priimti Jį ar atmesti. Tokį sprendimą turės
padaryti ir ši karta. Šiomis dienomis iškyla

daug išbandymų, kur reikia rinktis, kur
būtina pasirinkti.
Neseniai buvau Kroatijoje. Dalyvavau
susitikime su 26 Romos katalikų bažnyčios
dvasininkais, pranciškonais. Jie daug papasakojo: ir apie tai, kaip Europą tarsi uždengė
šešėlis, kiek daug žmonių atidavė gyvybę už
Kristų. Atėjo komunistai, Stalinas, ant grindų numetė nukryžiuotąjį ir šventikui įsakė:
„Išsižadėk arba mirsi.“ Jis neišsižadėjo, ir
buvo nubaustas mirties bausme. Todėl, kad
neišsižadėjo... Ir kitą vaikiną dėl to nušovė.
Po to vadas liepė: „Atvairuokite „Džipą“.
Paimkite benzino ir išrinkite silpniausią
žmogų. Rado žmogų neįgaliojo vežimėlyje.
Ant jo išpylė benziną. Vadas uždegė degtuką ir paklausė: „Ar norite tai pamatyti?“
Tačiau žmogus invalido vežimėlyje pažvelgė
į brolius ir tarė: „Verčiau aš sudegsiu...“ Jie
sudegino žmogų, o likusius sušaudė. Bet
jie visi turėjo šansą išsižadėti.
Sunku apie tai klausytis, tiesa? Lygiai
taip pat, kaip sunku žiūrėti filmą „Kristaus
kančia“. Jūsų mirtis neišvengiama. Girdėjau,
kaip žmogus, dirbantis Holivude sakė: „Tu
žinai, ką tik mirė mano agentas. Jis buvo
taip pažemintas minties apie mirtį, kad
nenorėjo, jog kas nors ateitų į jo laidotuves.“
Tiems žmonėms labai sunku žvelgti mirčiai
į akis. Bet žinote ką? Tai – ne mūsų kelias.
Krikščionis turi būti gabus žiūrėti mirčiai
į akis ir suprasti, kad tai yra kita stotelė.
Krikščionys turėtų aiškinti žmonėms, kad
jų laukia amžinybė. Mes visi mirsime – mirs
mūsų kūnai, bet, tikiuosi, dvasia gyvensime
amžinai. Viešpats niekada nesiunčia žmonių
į pragarą – žmonės patys tą vietą pasirenka.
Mūsų demokratija neišsilaikys, jeigu
nepriimsime visuomenės ir asmenybės
moralės normų. Pagrindinis klausimas,
kylantis demokratiškoje visuomenėje, – kaip
gyventi kartu? Ir ieškant atsakymo iškyla
klausimas: ar gali visuomenė atsisakyti moralės ir moralaus mąstymo? Broliai ir sesės,
atsiskirkite nuo šios iškrypusios visuomenės.
Jūs gimėte ne tam, kad su ja susimaišytumėte, jūs gimėte tam, kad išstovėtumėte,
išsiskirtumėte iš jos.
Nuostabu. Tu jau šešerius metus užsiimi Biblijos garso įrašais. Papasakok
apie šį projektą, kuris vadinasi „Pažadas“.
Ką jis reiškia tau ir koks viso šito tikslas?
Mano rankose – Biblijos garso įrašas,
pavadintas „Kristaus kančia“. Kai vykstate
į darbą, ji skamba jūsų mašinoje. „Kristaus kančia“ skamba jūsų mašinoje, kai jus
spaudžia depresija, kai jus visi atstumia, nes
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pasauliui patinka tik nugalėtojai. Tai skirta
tiems, kas stovi ant savižudybės slenksčio,
turėjo abortų arba galbūt sumokėjo, kad
žmonai būtų atliktas abortas. Tai skirta tam,
kad jūs suprastumėte, jog Kristus gali atleisti
ir atstatyti. Jis yra gailestingas, nepaprastai
gailestingas. Manau, kad mes iki galo nė
nesuprantame, kas yra gailestingumas, kas
yra Dievo malonė.
Neįmanoma tapti olimpiniu čempionu
arba nugalėtoju, jeigu treniruojiesi kartą
per savaitę. Kristų į savo gyvenimą reikia
priimti kasdien. Su Kristumi reikia gyventi
kasdien. Kristus yra jūsų dalis. Jis nori visą
laiką būti su jumis. Jis – pats geriausias visų
laikų treneris ir patarėjas. Kai tu krenti,
Jis sako: „Kelkis, tu sugebėsi.“ Jis pakelia,
stumteli ir toliau treniruoja. Taip, Jis nori,
kad tu pasiektum daugiau. Jis nori, kad tu
pasninkautum, o ne tik melstumeisi vieną
kartą per savaitę. Jis nori, kad melstumeisi
kasdien. Melsdamasis kas dieną, tu didini
krūvį treniruotės metu, nes supranti, kad
jau gali daryti daugiau. Taip, ir Jis laukia
daugiau. Jėzus nori šito, Jis nori, kad tau
pavyktų, kad tu tai pasiektum. Yra kai kas
daugiau, nei matome ir turime šiandien.
Žmonės, mūsų Dievas yra realus! Šventajame Rašte, Evangelijoje Jis realus. Jūs
skaitote Žodį, ir jis tampa realus. Mes visi
išgyvename tai, ką išgyveno Biblijos herojai: kažkam labai artima Marijos situacija,
kažkam – Kristaus. Kažkas atlieka išdaviko
Judo vaidmenį, kažkas bus Pilotas, politikas.
Kas esi tu? Dievas tau pasakys. Po to reikės
kasdien eiti šventumo keliu – ir tuomet, kai
važiuoji automobiliu, ir kai esi prislėgtas
depresijos.
Ateis toks laikas, kai iš mūsų viską atims.
Ir tai gerai. Suprasime, kad viso to mums
nereikia. Panaikins jūsų teises, išrengs... Mes
gyvename paskutiniaisiais laikais. Žmonės
tavyje turi matyti Dievą. Jums reikia būti
šviesa, kad žmonėms į jus pažvelgus mintys apie savižudybę pasitrauktų, ir jie imtų
trokšti to, kas yra jumyse. Žmonės žiūrės į
jus ir galvos: „Kas su jumis ne taip?“ O jūs
atsakysite: „Aš esu Kristuje.“
Ši įgarsinta Biblija skirta kiekvienai
dienai. Bibliją įgarsino 600 aktorių, įskaitant
ir mane. Įraše taip pat skamba muzika, kurią
atlieka 150 muzikos instrumentų. Garso
kokybė puiki – kaip kino teatre. Viešpaties
Žodis atgyja, Šventoji Dvasia veikia...
Dėkoju už pokalbį.
Iš http://bogoblog.ru vertė Jūratė Budko
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TOMAS DIČIUS

Reformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (V dalis)
Reformacija ir politinės
minties kaita. M. Liuterio
mokymas apie valstybę
Norint suvokti protestantizmo pradininkų požiūrį į valstybę, jų politines idėjas,
pirmiausia reikėtų susipažinti su dviejų karalysčių koncepcija, kurią pirmasis suformulavo Liuteris. Šis mokymas pirmą kartą
buvo išsamiau apibrėžtas 1523 m. išleistame
traktate Apie pasaulietinę valdžią, kiek privaloma jai paklusti1, dedikuotame Saksonijos
hercogui Johanui.
Pirmoji kūrinio tema – būtinybė paklusti pasaulietinei valdžiai – nagrinėjama
remiantis šiomis Šventojo Rašto ištraukomis: Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri
nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos (Rom 13, 1); Būkite klusnūs
kiekvienai žmonių valdžiai dėl Viešpaties:
tiek karaliui, kaip vyriausiajam (1 Pt 2, 13).
Liuteris neabejoja, kad valdžios institucija
yra paties Dievo sumanymas ir „egzistuoja
pasaulyje Dievo valia ir pagal Jo sutvarkymą
[...] nuo pat pasaulio pradžios“2. Į klausimą, ar krikščionys gali tarnauti valdžios
institucijose, ar kokiu kitu būdų remti jos
veiklą, Liuteris atsako:
„Būk geras, nedaryk nuodėmės ir
nesakyk: ,,Krikščionis neg ali naudotis
tuo, kas yra paties Dievo darbas, tvarka
ir kūr inys.“ Tada tu turėsi sakyti, kad
krikščionis turi nevalgyti, negerti ir nevesti, nes visa tai irgi yra Dievo darbas
ir Jo tvarka. Jeigu tai yra Dievo darbas
ir kūrinys, tai jis yra geras, ir toks geras,

1 Liuteris M., Apie pasaulietinę valdžią, kiek
privaloma jai paklusti [interaktyvus] [žiūrėta 2014
m. rugsėjo mėn.]. Prieiga per internetą: <http://
www.liuteronai.lt/Istorija-ir-teologija/MartynoLiuterio-rastai/Apie-pasaulietine-valdzia-kiek-

kad kiekvienas juo gali krikščioniškai ir
išganingai naudotis, kaip sako Paulius:
,,Kiekvienas gi Dievo tvarinys yra geras,
ir niekas neatmestina“ tikintiesiems ir
pažinusiems tiesą (1 Tim 4, 3–4).“ 3
Taigi, tiek valstybė, tiek įvairūs valdžios
instrumentai, palaikantys joje tvarką, egzistavo ir egzistuoja, nes nuo pat puolusios
žmonijos istorijos pradžios toks buvo Dievo
sumanymas. Kol pasaulyje nebuvo nuodėmės, nereikėjo ir valdžios kalavijo, kuris
pažabotų puolusio žmogaus prigimties
sukeliamą blogį. Valdžios kompetencijai
priklauso įstatymo sritis, kuri skirta išoriškai riboti žmogaus nuodėmingumą; kitu
atveju pasaulyje įsiviešpatautų chaosas ir
destrukcija.

„

Evangelija keičia tikinčiojo
vidų, jo motyvus ir nuostatas,
o valstybiniai įstatymai
tik išoriškai apriboja
žmogišką godumą ir kitokį
nuodėmingą elgesį.

“

Remdamasis akivaizdžiu faktu, kad visą
žmoniją galima suskirstyti į dvi grupe –
tikinčiuosius ir netikinčiuosius, Liuteris
konstatuoja, jog Dievas savo valdžią įgyvendina dvejopu būdu – per pasaulietinę
valdžią ir per dvasinį valdymą. Tokiu būdu
plėtojama „Dviejų karalysčių“ teorija:
„Dievas įsteigė dvi karalystes: dvasinę,
kurią sudaro Šventosios Dvasios vienijami ir
Kristaus valdomi krikščionys ir dori žmonės,
ir pasaulietinę, kuri verčia nekrikščionis ir
piktuosius saugoti išorinę taiką ir būti ramius, ar jie to nori, ar ne. Taip ir šventasis
Paulius aiškina pasaulietinį kalaviją Laiške

privaloma-jai-paklusti>.
2 Ten pat.

romiečiams, sakydamas, kad jo bijoma ne
gera darant, o pikta (Rom 13, 3). O Petras
sako, kad „jis yra duotas nubausti piktadariams“ (1 Pt 2, 14).“4
Tikintiesiems užtektų vien tik dvasinio
Dievo valdymo, nes jie vadovaujasi Dievo
žodžio nuostatais. Dievas valdo krikščionis
per Evangeliją. Tačiau Liuteris pripažįsta,
kad tikrų krikščionių visuomenėje yra
mažesnioji dalis, o „pasaulis ir minia yra ir
bus nekrikščionys, nors ir būtų pakrikštyti ir
vadintųsi krikščionimis“5. Todėl pasaulyje
negali būti visiems taikoma krikščioniška tvarka. Dėl to būtinos dvi karalystės,
kurios atlieka skirtingas funkcijas, bet
abi yra vienodai svarbios. Dievas įsteigė
abi karalystes, todėl jos nėra priešiškos ar
konkuruojančios:
„Todėl abi šias karalystes reikia aiškiai
skirti ir abiem leisti gyvuoti: vienai, kuri
veda į dorą, ir kitai, kuri palaiko išorinę
taiką ir užkerta kelią piktiems darbams;
vienos iš jų pasauliui neužtenka be kitos.
Juk be dvasinės Kristaus karalystės, vien
per pasaulietinę, niekas negali pasidaryti
doras Dievo akyse.“6
Kiekviena karalystė vadovaujasi skirtingu įstatymu. Liuteris pabrėžia skirtumą
tarp žmogiško (prigimtinio) ir dieviško
teisumo; dažną kartą dieviškos normos
meta iššūkį žmogiškam teisingumo supratimui. Evangelija keičia tikinčiojo
4 Ten pat.
5 Ten pat.

3 Ten pat.

6 Ten pat.
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vidų, jo motyvus ir nuostatas, o valstybiniai įstatymai tik išoriškai apriboja
žmogišką godumą ir kitokį nuodėmingą
elgesį:
„Juk kiekviena karalystė turi turėti savo
įstatymus ir savo teisę, ir be įstatymų negali gyvuoti jokia karalystė bei valdžia; tai
pakankamai įrodo kasdieninis patyrimas.
Pasaulietinė valdžia turi įstatymus, kurie
neaprėpia nieko daugiau, tik kūną, turtą ir
viską, kas žemėje yra išoriška.“7
Naujojo Testamento normos, pvz.,
Kalno pamokslo pamokymai, yra asmeninis moralinis vadovas kiekvienam
krikščioniui, tačiau visuomeniniame
gyvenime visų šių normų įgyvendinti
neįmanoma. Dvi skirtingos etikos gy-

atveju tu žiūri savęs ir savo reikalo, o kitu –
savo artimo ir jo reikalo. Kai tai liečia tave ir
tavo reikalą, tu elgiesi pagal Evangeliją ir dėl
savęs pakeli skriaudą kaip tikras krikščionis;
kai tai liečia kitą ir jo reikalą, tu elgiesi pagal meilės įstatymą ir nepakenti skriaudos,
daromos tavo artimui; o šito Evangelija ne
tik nedraudžia, bet kitose vietose ir įsako
taip daryti.“8
Būdamas dvasinės karalystės piliečiu,
krikščionis nėra atleistas nuo kitos karalystės prievolių, nes kiekvienas pagal Dievo
valią turi pilietines ir socialines pareigas.
Priešingai nei anabaptistai, Liuteris ne tik
nedraudžia krikščionims dirbti valdžios
struktūrose, bet vadina tokį darbą pašaukimu iš Dievo:

vuoja viena šalia kitos. Krikščioniška
etika paremta išteisinimo per tikėjimą
mokymu, pagal kurį geri darbai daromi
vien iš dėkingumo, atsidėkojant už suteiktą malonę. Pasaulio karalystės etika
susijusi su priverstiniu paklusnumu, kylančiu iš bausmės baimės; šis prigimtinis
įstatymas yra dalis sukurtos tvarkos ir
įrašytas visų žmonių širdyse – apie jį
liudija sąžinė. Krikščionis yra priverstas
gyventi abiejose karalystėse, priverstas
derinti ir laikytis abiejų karalysčių normų,
dviejų etikų.
„Taigi abu tuos dalykus galima gražiai
suderinti, ir tu gali kartu vidujai ir išoriškai
atiduoti duoklę ir Dievo, ir pasaulio karalystei, gali kartu pakęsti blogį ir skriaudą ir vis
dėlto bausti juos, gali kartu ir nesipriešinti
blogiui, ir vis dėlto jam priešintis, nes vienu

„Tu klausi: „Ar gali krikščionis nešioti
pasaulietinį kalaviją ir bausti piktuosius?“
[...] Tarp krikščionių negali būti kalavijo;
todėl tu negali naudoti jo tarp krikščionių
ir krikščionims, kuriems jo nereikia. Klausti
reikėtų tik apie antrąjį būrį, susidedantį iš
nekrikščionių, – ar tu gali krikščioniškai
naudoti kalaviją jiems? Tai jau visai kitas
reikalas, ir čia tu privalai kiek tik galėdamas
kūnu, turtu, garbe bei siela tarnauti kalavijui ir jį remti. Mat tai yra darbas, kurio
tau pačiam nereikia, bet kuris yra labai
naudingas ir reikalingas visam pasauliui
ir tavo artimui. Todėl, jeigu tu pastebėsi,
jog kur nors trūksta budelio, teismo raštininko, teisėjo, valdovo ar kunigaikščio,
ir jausiesi esąs tinkamas tai tarnybai, tai
privalai pasisiūlyti ir siekti jos, kad taip
labai reikalinga valdžia nebūtų niekinama,

nesusilpnėtų ir nepražūtų, nes pasaulis be
jos negali išsiversti.“9
Nors pasaulietinės valdžios institucijos
ir yra Dievo sumanymas, tačiau tikintiesiems nereikia perdėm viltis, kad valdžioje
visada bus krikščionys, besivadovaujantys
evangeliniais principais. Liuteris ne kartą
aštriai kritikavo valdovus, pasitelkdamas
grubią retoriką; jis negailėjo net tokių valdovų kaip Henrikas VIII, Saksonijos hercogas Jurgis, Brunsviko hercogas Henrikas10.
Tame pačiame traktate Apie pasaulietinę
valdžią jis pastebi:
„Žinok, kad nuo pat pasaulio pradžios
protingas valdovas visada buvo retas paukštis, o doras valdovas – dar retesnis. Dažniausiai jie būna didžiausi kvailiai arba
pikčiausi galvažudžiai žemėje; todėl iš jų
visuomet reikia tikėtis paties blogiausio
ir nesitikėti daug gera, ypač dvasiniuose
reikaluose, liečiančiuose sielos išganymą.“11
Kitoje traktato dalyje Liuteris nagrinėja dviejų valdžios formų tarpusavio
santykį. Ar gali valstybės vadovai kištis
į dvasinę sritį, kontroliuoti pavaldinių
asmeninį tikėjimą ir sąžinę? Ar dvasininkai gali primetinėti savo valią valdininkams? Remdamasis Kristaus žodžiais, užrašytais Mt 22, 21: Atiduokite
tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo –
Dievui, taip pat ir kitomis ištraukomis, jis
įrodinėja, kad tarp šių dviejų valdžių egzistuoja takoskyra ir priekaištauja Katalikų
bažnyčios atstovams už tai, kad jie kišasi į
pasaulietinius reikalus, o kunigaikščiams
– už tai, kad nori spręsti dvasinio pobūdžio
klausimus:
„Juk žmonių valdžia negali apimti dangaus ir sielos, ji gali veikti tik žemėje ir tvarkyti išorinius žmonių tarpusavio santykius
ten, kur žmonės gali matyti, pažinti, teisti,
spręsti, bausti ir gelbėti. [...] Tačiau sielos
minčių bei polinkių niekas negali įžvelgti,
tiktai Dievas, todėl tuščias ir neįmanomas
dalykas yra kam nors įsakyti ar prievarta
Nukelta į 30 p.

9 Ten pat.
10 Schaff Ph., „Reformacija. Bendroji apžvalga
(VIII d.). Protestantizmas ir religijos laisvė“
[interaktyvus].

7 Ten pat.

11 Liuteris M., Apie pasaulietinę valdžią, kiek
8 Ten pat.
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privaloma jai paklusti [interaktyvus].

30

Teologija

Nr. 11 (453) 2016 m. lapkričio 12 d.

Reformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (V dalis)
Atkelta iš 29 p.

versti jį vienaip ar kitaip tikėti. Čia reikia
kitokios galios, prievarta čia nieko negali
padaryti. [...] Todėl ten, kur pasaulietinė
valdžia išdrįsta duoti įstatymus sielai, ji
kišasi į Dievo valdžią ir tiktai suvedžioja
bei pražudo sielas. Mes parodysime tai labai
aiškiai, kad visiems būtų akivaizdu; tegu
mūsų junkeriai, kunigaikščiai ir vyskupai
pamato, kokie jie yra kvailiai, bandydami
savo įstatymais bei įsakymais priversti žmones tikėti vienaip ar kitaip.“12
Tokie pasvarstymai XVI a. kontekste
atrodė labai revoliucingi ir progresyvūs.
Atrodytų, kad Liuteris buvo valstybės ir
Bažnyčios atskyrimo šalininkas, lygiai

„

Krikščioniška etika paremta
išteisinimo per tikėjimą
mokymu, pagal kurį geri
darbai daromi vien iš
dėkingumo, atsidėkojant
už suteiktą malonę.

“

kaip ir anabaptistai; visgi jo ir anabaptistų
mokymas apie valstybę ženkliai skyrėsi.
Pasak istoriko Ph. Schaffo, Liuteris šiame
traktate atgaivino užmirštą religinės laisvės principą, kurį paskelbė pats Kristus,
išaiškino apaštalai, patvirtino Bažnyčios
Tėvai, gyvenę iki Nikėjos susirinkimo,
bet vėliau įsigalėjusi Romos katalikų
bažnyčia, siekdama politinės galios, šį
principą pamynė13. Tačiau Reformacijos
metu šio principo nesilaikė ir protestantai
kunigaikščiai, kovodami su katalikais ir
anabaptistais. Praktikoje šios religinės

laisvės idėjos pirmą kartą buvo įgyvendintos vėlesniais amžiais.
Pats Liuteris laikui bėgant pakoregavo
savo pažiūras, susidūręs su iššūkiais, kylančiais dėl erezijų, dėl valstiečių sukilimo
ir dėl kitokių neramumų14. Jis stojo kunigaikščių pusėn įtvirtindamas jų valdžią,
kol galiausiai protestantų valdovams buvo
perleista teisė tvarkyti bažnyčios reikalus.
Reformatoriai iš anksto nenumatė, kad
popiežių ir vyskupų valdžią pasisavins
valstybių vadovai, tačiau tokia įvykių seka
buvo neišvengiama dėl Romos hierarchijos aršaus priešinimosi Reformacijai.
Valdovai, kurie perėmė religijos kontrolę,
patys tapdavo vyskupais ir popiežiais savo
valdose15. Šis reiškinys buvo pavadintas
„erastianizmo“ (kilęs iš T. Erastus) arba
„teritorializmo“ terminu, kurio moto cujus regio, ejus religio („kieno valdžia, to ir
religija“ – lot. k.) neturėjo nieko bendro
su pradinėmis Liuterio teorijomis apie
valstybę. Pasirodė, kad teorinį mokymą apie dvi karalystes buvo labai sunku
įgyvendinti praktikoje XVI a. Vokietijos
kontekste16.
Dažnas tyrinėtojas kritikuoja Liuterį
dėl jo perdėto pataikavimo monarchinėms institucijoms ir dėl jo mokymo,
vedančio į pasyvų politinį paklusnumą, kuris galiausiai pajungė bažnyčią
pasaulietinei valdžiai17. Tačiau su tokiu
vertinimu sutinka ne visi. Pavyzdžiui,

L. B. Spitzas18 rašo, kad naujausi istoriniai tyrinėjimai leidžia kvestionuoti kategorišką vertinimą, teigiantį, kad protestantų kunigaikščiai
naudojosi Reformacija kaip priemone savo
valdžiai įtvirtinti. Iš tikrųjų dauguma kunigaikščių, pasirinkę protestantišką tikėjimą,
atsidurdavo dideliame pavojuje, o bažnytinio
turto nusavinimas labiau praturtino smulkius
dvarininkus ir liaudį; 60–80 procentų pajamų,
gautų iš sekuliarizuotų vienuolynų ir bažnyčių
žemių, buvo skiriama švietimui, ligoninėms ir

„

Būdamas dvasinės
karalystės piliečiu,
krikščionis nėra atleistas
nuo kitos karalystės
prievolių, nes kiekvienas
pagal Dievo valią turi
pilietines ir socialines
pareigas.

“

labdarai. Taip pat dėl Reformacijos formavosi
nauji teritoriniai instituciniai dariniai, kurie
silpnino kunigaikščių valdžią. Absoliutizmas
vystėsi vėliau, kitokių aplinkybių veikiamas. U.
Siemonas19 taip pat prieštarauja liuteroniško
santykio į valdžią kritikai, atskleisdamas, kad
Liuteris išplėtojo labai įmantrią priešinimosi
tironijai teologiją, o XX a. didžiausi pasipriešinimo A. Hitleriui šviesuoliai vadovavosi
būtent šiuo mokymu.
Nepaisant minėtų liuteroniškos politinės tradicijos apologijų, visgi istorijos
faktai rodo, kad Liuterio idėjos apie valstybės ir bažnyčios institucijų suverenumą
ir atskyrimą nebuvo de facto įgyvendintos
liuteroniškose šalyse. Praktikoje šios Liuterio idėjos pirmiausiai buvo realizuotos
kalvinizmo įtakos teritorijose (detaliau tai
aptarsime kitoje dalyje).
(Bus daugiau)

14 Bainton H., Čia aš stoviu. Tauragė: Kelias, 2000,
p. 247–249.
15 Schaff Ph., „Reformacija. Bendroji apžvalga
(VIII d.). Protestantizmas ir religijos laisvė“
[interaktyvus].
16 Мак-грат А., Богословская мысль
реформации. Одесса: Богомыслие, 1994, p. 256;

18 Спиц Л. В., История реформации. Возрождение
и движение реформации. т. II. [interaktyvus]
[žiūrėta 2011 m. spalio mėn.]. Prieiga per internetą:
<http://www.reformed.org.ua/2/338/10/Spitz>
19 Siemon-Netto U., „Vietnamas, Liuteris ir
mokymas apie pašaukimą“ [interaktyvus] [žiūrėta

12 Ten pat.

Гонсалес Х., История христианства II. С. –

13 Шафф Ф., История христианской церкви,

Петербург: Библия для всех, 2003, p. 38.

т. VII. С. – Петербург: Библия для всех, 2009,

17 Pvz.: A. E. Mcgrathas, Ph. Schaffas, J. L.

p. 328.

uwe-siemon-netto-vietnamas-liuteris-ir-mokymas-

Gonzalezas, W. L. Shireris ir kt.

apie-pasaukima/122661>

2011 m. spalio mėn.]. Prieiga per internetą:
<http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-13-
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Bill Johnson

„Dangui
besiveržiant į
žemę“
Leidykla „Upė“ išleido naują Betelio (Bethel) bažnyčios pastoriaus Bilo
Džonsono (Bill Johnson) knygą„Dangui besiveržiant į žemę“. Pristatome
kelių šios leidyklos kolegijos narių atsiliepimus apie knygą ir tikimės, kad
ji uždegs dar didesnį Dvasios troškulį ir dar labiau apreikš Tėvo meilę.

Š

ioje knygoje atskleistas tikras autoriaus gyvenimas su Dievu. Jos
puslapiuose užrašytos tiesos padėjo naujai pamatyti Dievo žodį, atnaujino
troškulį kažko dar nepatirto, bet esamo ir
realaus, nepaliesto ir dar mano gyvenime
neįvykusio. Skaitydamas išgyvenau Šventosios Dvasios prisilietimą, norą dar labiau
nusižeminti prieš savo Viešpatį ir troškimą,
kad gyvas tikėjimas atvertų dar didesnę
Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą,
kad būtume pripildyti visos Dievo pilnatvės.
O Tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse,
gali padaryti nepalyginamai daugiau, negu
mes prašome ar suprantame, Jam tebūna
šlovė bažnyčioje Kristuje Jėzuje per visas
kartas amžių amžiais! Amen (Ef 3, 19–21).
Pažinkime tikrą Kristaus meilę, kuri
tirpdo bet kokius netikėjimo ir abejonių
ledus mūsų širdyse ir protuose, nes Viešpats
nori veikti čia ir dabar, kad Jam kiltų šlovė.
Linkiu, kad tai, kas užrašyta šioje knygoje,
taptų gyva jūsų kasdienybėje.
Giedrius Ažukas
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius

S

kaitydamas Bilo Džonsono knygą „Dangui besiveržiant į žemę“,
pasijutau tarsi sugrįžęs į pirmąsias
savo tikėjimo kelionės dienas. Tada nekilo
abejonių, kad Dievas šalia, kad Jis realus ir
veikiantis, o Šventoji Dvasia daug kalbėjo per
Jo žodį. Kiekvienas šios knygos skyrius tarsi
atlupdavo nuo mano dvasios sukietėjusius
luitus, kurie buvo beveik palaidoję Dievo
Karalystės suvokimą – ji atrodė tolima ir
sunkiai suvokiama… Kuo daugiau skaičiau,
tuo labiau šviesa ir džiaugsmas užliejo mano

širdį, o Dievo Dvasia kalbėjo, ką reiškia šie
Jėzaus žodžiai „Dievo karalystė prisiartino“.
Iš visos širdies rekomenduoju šią knygą perskaityti kiekvienam krikščioniui. Ir
visai nesvarbu, ar žengiate tik pirmuosius
tikėjimo žingsnius, ar jau nuėjote nemažą
kelią. Esu tikras – jei trokšti pažinti Dievą,
pradėjęs skaityti, negalėsi sustoti.
Alvydas Stankevičius
Kėdainių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius

„D

angui besiveržiant į žemę“ –
vien knygos pavadinimas
liudija apie kažką nepaprasto, stebuklingo, antgamtiško… Betelio
bažnyčios pastorius šioje knygoje ne tik dalijasi įžvalgomis, bet ir liudija apie daugybę
stebuklų, kurie įvyko per jį, jo bažnyčios žmones ar juos visus drauge kaip vieną komandą.
Šios knygos autorius akcentuoja, kad
Jėzus ne tik mokė, bet ir gydė. Garsusis
Kalno pamokslas nuskambėjo kaip tik po
to, kai Jėzus padarė daugybę stebuklų, o ne
atvirkščiai. Būtent toks yra mūsų Viešpaties
gailestingumas – Jis ne tik atleidžia kaltes, bet
ir gydo ligas, nes yra jautrus mūsų poreikiams,
skausmui. Jis viskuo aprūpina, kad ir mes
būtume pasiruošę bet kokiam geram darbui.
Autorius kalba ir apie tai, kad tikėjimas – tai ne bandymas patikėti pakeliant
emocijas į tam tikrą lygį, karingu elgesiu iš
tiesų slepiant nebrandumą ir baimes. Anot
autoriaus, Viešpaties darbai atliekami be
didelės įtampos, nes tai, kas „mums yra
poilsis, pragaro jėgoms – audra“.
Dievas nori, kad šioje žemėje būtų
apstu Jo Karalystės – teisumo, ramybės ir
džiaugsmo bei viso kito, kas pridedama (Mt
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6, 33; 2 Kor 9, 8). Ir kai mes pradedame to
melsti, tikėtina, kad patys tapsime indais,
per kuriuos Jo Karalystė ateina.
Sunku net nusakyti tą jausmą, kuris apima
skaitant knygą, – tarsi grįžtum į tikrąjį kelią,
Kristaus realybę čia ir dabar. Ši knyga kalba
apie gyvenimą tikėjimu, kuris remiasi Biblija.
Aurelija Umbrasienė

M

es visi esame pašaukti gyventi
antgamtinį gyvenimą, bet ne
visi į šį Viešpaties Jėzaus kvietimą atsiliepia. Bilo Džonsono knyga „Dangui
besiveržiant į žemę“ – tai tarsi antgamtinio
gyvenimo vadovėlis, kuriame parodoma,
kokia iš tiesų turėtų būti praktinė krikščionybė. Knygoje atveriami tikėjimo principai
– tai ne teorija, bet gyvenimo būdas, kuris iš
kartos į kartą perduodamas pastoriaus Bilo
Džonsono šeimoje: jo seneliai dalyvavo Smito
Vigelsvorto (Smith Wigglesworth) tarnavimuose, dėdė buvo šlovintojų grupės solistas
evangelistės Eimės Makferson (Aimee Semple
McPherson) tarnavimuose, vėliau tapo Bilio
Gremo (Billy Graham) dešiniąja ranka. Taigi
tikėjimo kupini pasakojimai knygos autorių
lydi nuo pat vaikystės, o jo asmeninis santykis
su Viešpačiu – geras pavyzdys kiekvienam
Dievo vaikui. Šventosios Dvasios vedimas,
Dangaus Karalystės apreiškimas šioje žemėje
ir evangelizacija, lydima ženklų ir stebuklų, – tai keletas kertinių temų, kurios taip
reikalingos Kristaus Kūnui Lietuvoje. Tikiu,
kad ši knyga sudrebins mūsų tautiečių širdis
ir padės mums išeiti iš komforto zonos bei
vykdyti Didįjį Paliepimą.
Tadas Daujotas
XFM Radijo laidos „Iš mirties į gyvenimą“ redaktorius

D

ievas apreiškė mums save per
Kristų ir Jo darbus – Jėzus nusižemino ir apreiškė mums
apie save pakankamai, kad galėtume Juo
sekti. Nėra taip, kad stebuklai tik papildytų
Jėzaus tarnystę ar krikščionišką gyvenimą,
tai – pats Jėzus su viskuo, ką Jis padarė dėl
mūsų, – nuplovė kaltes, atvėrė amžinybę,
gydė ir gydo šiandien, nes Jis nenori, kad
mes gyventume vien teoriškai svarstydami
apie ateinančią Dangaus karalystę. Dievas
yra „Aš Esu“, Jis yra geras dabar ir geras ne
vien todėl, kad, atėjus laikui, aš nukeliausiu
ten, kur man bus gerai. Šios knygos tikslas
– užpildyti tam tikrą krikščioniškos literatūros spragą ir padėti mums vėl atsigręžti į
Dievo jėga ir meile pulsuojančią Evangeliją,
raginančią mus panašėti į Kristų.
Jurga Karosaitė
Leidyklos „Upė“ vadovė
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Paskutinis puslapis

Vilniaus
„Tikėjimo
žodžio“ Gruodžio 18 d.
bažnyčioje, 17 val.
Gilužio g. 15

KVIEČIAME Į
BAŽNYČIŲ
SUSIRINKIMUS
VILNIAUS KRAŠTE
VILNIUJE – Gilužio g. 15 sekmadieniais 11 val., ketvirtadieniais
18.30 val.
PANEVĖŽYJE – Urbšio g. 1 (4 a.) sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
UTENOJE – Aukštakalnio g. 62 (2 a.) sekmadieniais 11 val.
IGNALINOJE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15 sekmadieniais
10 val.
UKMERGĖJE – Miškų g. 29 sekmadieniais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sekmadieniais 12 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUOSE – A. Baranausko a. 14 ( 3 a.) sekmadieniais
11 val.
KUPIŠKYJE – Krantinės g. 10-12 sekmadieniais 15 val.
ROKIŠKYJE – Nepriklausomybės a. 31A (2 a.) sekmadieniais
12 val.
ŠVENČIONĖLIUOSE – Žemutinė g. 35 B-28 sekmadieniais 10 val.
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TAS ŽODIS TAPO KŪNU
Kalėdinis giesmių vakaras

VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 11 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.

KAUNO KRAŠTE
KAUNE – M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme) sekmadieniais
11 val., Seniavos pl. 8A trečiadieniais 18.30 val.
JONAVOJE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sekmadieniais
10 val., antradieniais 18.30 val.
ALYTUJE – Kalniškės g. 2B sekmadieniais 11 val., trečiadieniais
18.30 val.
MARIJAMPOLĖJE – Vytauto g. 32 (2 a., įėjimas iš šono)
sekmadieniais 11 val.
KĖDAIN IUOSE – Birutės g. 14 sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18 val.
DRUSKININKUOSE – M. K. Čiurlionio g. 91, R-3 (apatinis
aukštas) sekmadieniais 10 val.
ELEKTRĖNUOSE – Rungos g. 14 (2 a.) sekmadieniais
11 val.
PRIENUOSE – Siauroji g. 3A sekmadieniais 12 val.
RASEINIUOSE – Jaunimo g. 2 (3 a.) sekmadieniais 11 val.,
antradieniais 18 val.

Dizainerė-maketuotoja:
Rūta Žebuolytė
Kalbos redaktorės:
Sonata Aleksandravičienė
Žaneta Lazauskaitė

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAULIUOSE – Polifonijos salė (Aušros al. 15) sekmadieniais 11 val.
KURŠĖNUOSE – Daugėlių g. 83 sekmadieniais 11 val.
N.AKMENĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RADVILIŠKYJE – Laisvės alėja 8 sekmadieniais 11 val.
TAURAGĖJE – Birutės g. 13 sekmadieniais 11 val.
PASVALYJE – Svalios g. 16 sekmadieniais 11 val.
SKUODE – J. Basanavičiaus g. 33 sekmadieniais 16 val.
AKMENĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
JURBARKE – Kęstučio g. 26-30 sekmadieniais 15 val.
VENTOJE – Ventos g. 20-50 ketvirtadieniais 19 val.
PAPILĖJE – Rudens g. 16 šeštadieniais 11 val.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
GARGŽDUOSE – Laugalių g. 9 sekmadieniais 11 val.

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė.
28A Pearse Str. sekmadieniais 14 val.
LONDONE (JUNGTINĖ KARALYSTĖ) – Lietuvių krikščionių
bažnyčia Londone. 698 Woolwich Road, Woolwich, London,
SE78LQ, sekmadieniais 11 val.
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