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Štai Jis yra Alfa ir Omega.
Štai Jis yra Pradžia ir Pabaiga –
nenusakoma pradžia ir nesuvokiama pabaiga:
Štai Jis yra Kristus.
Štai Jis yra Karalius.
Štai Jis yra Jėzus.
Štai Jis yra Vadas.
Štai Jis yra
Viešpats.

Štai Jis iš mirusių prisikėlė! Štai Jis Tėvo dešinėje sėdi.
Jis neša Tėvą ir pats yra nešamas Tėvo,
Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen.
Ramybė perrašančiam ir skaitančiajam,
ir mylintiems Viešpatį
tyromis širdimis.
(Melitonas Sardietis
apie Paschą (II a.).)
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Laikas maldai
DIANA VAŠKELIENĖ

Ar turime laiko maldai? Ne vienas tikintysis atsakys – „Nedaug...“ Man, kaip mamai, auginančiai mažamečius vaikus, laiko maldai irgi lieka mažai. Bet galbūt aš
kažko nežinau apie maldą? Gal trūksta ne
laiko, bet noro, motyvacijos, vidinio matymo? Siekdama atgaivinti širdyje užsidegi-

mą melstis, skaičiau presbiterijonų pastoriaus Timo Kelerio knygą „Malda. Kaip
žavėtis Dievu ir artimai su Juo bendrauti“
(Timothy Keller. Prayer. Experiencing Awe
and Intimacy with God). Noriu pasidalinti
mintimis, kurias ši knyga įkvėpė.
Pirmiausia – šlovinimas
Paminėkime pagrindines maldų grupes: šlovinimas ir padėka; savianalizė ir atgaila; prašymas
ir užtarimas. Reikšminga kasdienių maldų dalis
skirta šlovinimui. Šlovinimo maldos yra nukreiptos į patį Dievą, taip išreiškiama pagarba Jam.
Nukelta į 4 p.
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Velykinį straipsnį pradėjau II a. Sardų
vyskupo Melitono homilijos Apie Paschą
žodžiais. Tai vienintelis gausiai rašiusio
vyskupo kūrinys, datuojamas 160–170 m.,
išlikęs visas ir galbūt susijęs su to amžiaus
Bažnyčios ginčais dėl Velykų šventimo datos
ir Kristaus, kaip Dievo bei Žmogaus, dvejopos prigimties. Iškilus velykinis tekstas
pasižymi paprastumu ir paslaptingumu,
pranašiška ištarme, Senojo ir Naujojo Testamentų slėpininga darna ir Įsikūnijusio mūsų
Atpirkėjo tiesa. Skaitant šias eilutes, lyg
pertapai prisikėlusio Kristaus šlovės „ikoną“
ir tuo pačiu garbini, aukštini Jį kaip gyvą
Viešpatį, kuris, anot Melitono, nemirtingas
dėl prisikėlimo iš mirusiųjų.
Kristus prisikėlė! Velykos – Kristaus
prisikėlimas – tai Evangelijos, teisingumo
ir gyvenimo triumfas – pergalė prieš mirtį,
nuodėmę ir prakeikimą.
Prisikėlimas, kaip ir Kristaus mirtis ant
kryžiaus, yra viena pagrindinių krikščioniško tikėjimo tiesų, todėl jai daug dėmesio
skyrė apaštalai, Bažnyčios Tėvai ir visų kartų
krikščionys. Kristaus prisikėlimas atbaigė
atpirkimą ir atvėrė kelią pas Dievą: Einu
pas Dievą ir jūsų Tėvą! (Jn 20, 17). Kur Aš
nueisiu, ir jus ten pasiimsiu (Jn 14, 3).
Tačiau iki tos dienos prisikėlęs Kristus
mus lydi žemiškoje mūsų kelionėje, mūsų
misijoje.

Misijos pradžia
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją,
ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus.
Jį pamatę, jie garbino Jį, tačiau kai kurie
abejojo. Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė:
„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.
Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo
ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums
įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos. Amen“ (Mt 28, 16–20).
Evangelistas Matas pasakoja prisikėlimo istoriją per pasaulinės misijos prizmę.
Kai keli Jėzaus mokiniai ten, ant Galilėjos
kalno, suabejoja Jo prisikėlimu, Jėzus siūlo
Tėvo Jam duotą prisikėlimo valdžią ir jėgą
išbandyti misijos laukuose. Čia apreiškiama
Gyvojo Dievo galia. Todėl prisikėlimo rytą
galime vadinti nauju Bažnyčios puslapiu, Jos
misijos užuomazga, kai iš naujo suburiami

silpni ir abejojantys, pasklidę ir nuliūdę
apaštalai, Jėzaus mokiniai, vyrai ir moterys.
Nors jie dar sužeisti, tačiau šioje vietoje
pasigirsta „naujas šūvis“ prie „atnaujintos
starto linijos“. Prisikėlęs Jėzus buria netobulus, sutrikusius mokinius ir siunčia į visą
pasaulį, pažadėdamas visada būti su jais.

Prisikėlimas – tai mokinių
pašaukimo atnaujinimas
Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma
jūsų į Galilėją; tenai Jį pamatysite (Mt 28, 7).
Jis eina pirma jūsų į Galilėją – ši frazė Mato evangelijos pabaigoje nuskamba
net tris kartus. Pradžioje, dar prieš savo
suėmimą, Jėzus pažada mokiniams: nors,
ištikus ganytoją, jie ir išsisklaidys kaip avys
be piemens, bet po visų dramatiškų įvykių
Jis sutiks juos Galilėjoje (Mt 26, 31–32). Po
to ankstų prisikėlimo rytą, auštant pirmajai
savaitės dienai, moterys skubėjo prie Kristaus kapo. Ten moterims pasirodė angelas,
kuris liepė skubiai pranešti mokiniams žinią,
jog prisikėlęs Jėzus eina pirma jų į Galilėją
(Mt 28, 7). O galiausiai ir pats Jėzus, sutikęs
moteris jau kelyje, tarė: Nebijokite! Eikite ir
pasakykite mano broliams, kad keliautų į
Galilėją; ten jie mane pamatys (Mt 28, 10).
Evangelistas Matas, atrodo, sąmoningai
nemini Jėzaus pasirodymų po prisikėlimo
Judėjoje, kuriuos aprašo kiti evangelistai,
ir išskiria tik Galilėją.
Ką autorius tuo nori pasakyti? Gal tai,
kad Judėja tapo Kristaus teismo ir atmetimo vieta? O gal tai, kad Galilėja buvo Jėzaus
ir Jo mokinių pasirodymo, pašaukimo ir
tarnavimo vieta, – toji pagonių Galilėja,
tamsoje tūnanti tauta, dvasinių vargšų,
kurių Dievas pasigailėjo, slėnis? Mokiniai vėl turėjo sugrįžti į tą slėnį, kur buvo
pirma atrasti, pašaukti ir išsiųsti tarnauti.
Gal Matas nori pasakyti, kad Kristus eina
pirma savo pasklidusių mokinių į pradžių
pradžią, į žemumą, į tamsią sudužusių
širdžių Galilėją, ketina juos vėl surinkti
ir atnaujinti jų pašaukimą? Ten, kur jiems
pasirodė, kur pirmą kartą juos šaukė, kai
jie buvo žvejai...
Kokia paguoda! Net jei kuriuo nors
gyvenimo metu būname sukrėsti, lyg pametę Kristaus žvilgsnį, nusisukę nuo duoto
pašaukimo, galime viltis, kad Kristus eina
pirma mūsų į tą žemumą, kad ten sutiktų ir

atnaujintų mus! Tikėk tuo. Turime suvokti,
jog atstatančioji ir suburiančioji jėga yra
Kristuje. Jei esame sutrikę, blaškomi jausmų
ir pasirinkimų, nebepasitikime niekuo,
dvejojame ir nežinome, kuria kryptimi eiti,
supraskime – mes negalime bėgti greičiau
už Jį. Jis nurodo kryptį – eikime į savo Galilėją. Jėzus bus ten pirma mūsų. Jis iš naujo
pasitiks mus mūsų žemumose ir būtent ten
iš naujo prabils apie misiją.

Prisikėlimas – tai Jėzus su
mumis per visas dienas
Galilėją juosia gražūs žaliuojantys kalnai. Po prisikėlimo mokiniai privalėjo įkopti
į kalną, kurį jiems nurodė Jėzus. Kalnas
Biblijoje simbolizuoja susitikimą su Dievu,
atsiskyrimo vietą. Į kalną kopė Mozė, kur
Dievas kalbėjosi su juo iš rūkstančio debesies. Karmelio kalnas buvo pranašo Elijo
bendrystės su Dievu vieta. Ant kalno įvyko
Kristaus atsimainymas trijų mokinių – Petro,
Jono ir Jokūbo – akivaizdoje. Nuo kalno
Jėzus paskelbė savo mokiniams garsiuosius
palaiminimus, kurie įkūnija Evangelijos
dvasią. Kalnas buvo ir toji vieta, ant kurio
užkopęs Kristus pasišaukė mokinius, kad
padarytų savo apaštalais ir pasiųstų skelbti
Dievo karalystę (Mk 3, 13–14). Kalnas yra ne
tik atsiskyrimo vieta – nuo kalno viskas geriau matosi. Įkopęs į kalną, gali toli matyti –
kiek akys aprėpia. Kalnai atveria platesnį
horizontą.
Ant kalno Jėzus vėl pasirodė mokiniams ir suteikė jiems valdžią skelbti Dievo
karalystę, tik šį kartą ne vien pasklidusioms
Izraelio avims, bet visam pasauliui, visų
tautų žmonėms. O šiuose plačiuose misijos
laukuose Kristus pažadėjo savo mokinių
niekuomet neapleisti, bet būti kartu per
visas dienas.
Bažnyčia vis dar vykdo Kristaus misiją,
kuri buvo jai patikėta prisikėlimo rytą. Kristaus prisikėlimas mus įpareigoja gyventi ne
dėl savęs, bet dėl kitų. Paradoksalu tai, kad
Galilėjos žemumose pašaukimas atnaujinamas, bet išsiuntimas įvyksta ant kalno.
Dalyvaudami šioje misijoje, nesame vieni –
liudydami, krikštydami, mokydami žmones
Kristaus mokymo, patiriame prisikėlusio
Kristaus galią.
Prisikėlęs Jėzus skelbia Bažnyčios misiją ir nuo tada iki šiol yra kartu su mumis
kiekviename pasaulio kampelyje, kai Jam
tarnaujame. Misijose Jį patiriame kaip prisikėlusį Kristų, karalių Karalių, tautų Valdovą
ir visatos Viešpatį per visas gyvenimo ir
tarnavimo dienas.
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Žinia
GABRIELIUS LUKOŠIUS

S

ėdime prie televizoriaus. Žiūrime
žinias. Tikrai nenorėtume pražiopsoti svarbiausios naujienos, kuri ne
tik svarbiausia kažkur toli už vandenyno, bet
tiesiogiai lemia mūsų dabartį ir ateitį.
Pabandykime be jokios išankstinės
nuostatos perskaityti nurodymą, kurį praeityje vienas žmogus davė savo pasekėjams:
Keliaukite į kiekvieną pasaulio šalį ir visiems, visų socialinių sluoksnių žmonėms,
perduokite žinią. Vieni patikės jūsų atnešta
žinia, kiti – ne. Nuo to, kaip žmonės priims
jūsų skelbiamą žinią, priklausys jų likimas.
Priėmusieji žiną pažins tikrovę, apie kurios
egzistavimą net nesvajojo (ta patirtis pranoks pačius geriausius lūkesčius), o atmetusieji patirs nesibaigiančią kančią.
Toks nurodymas gali pasirodyti labai
keistas. Tačiau jeigu tai tiesa, tuomet perduodama žinia aktuali mums visiems. Žinia,
keitusi daugybės žmonių ir tautų likimus ir
vis dar keičianti juos šiandien. Vieni žmonės
ją išgirsta iš kaimyno lūpų ar perskaito, kiti
susapnuoja, dar kitus ji užklumpa kaip žai-

bas giedrą dieną. Liūdniausia, kad daugeliui
iš mūsų atrodo, jog mes ją jau girdėjome,
jau žinome ir tikriausiai ji prasimanyta...
Kokia ši žinia, nuo kurios priklauso
mano, XXI amžiuje gyvenančio žmogaus,
ateitis? Gal kas nors nori mane įbauginti?
Gal tai panašu į prietaringą baimę keliančius
laiškus, kuriuos būtinai turi padauginti ir išdalinti penkiems ar dešimčiai savo pažįstamų,
nes jeigu to nepadarysi, tave ištiks prakeikimas? Negi galima rimtai tikėti, kad priėmęs
žinią būsiu neįsivaizduojamai laimingas, o
atmetęs – kankinamas nesibaigiančio skausmo? Kas gali duoti tokius pažadus?
Šventajame Rašte skaitome: Prisikėlęs
anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus
pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai,
iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. Ji
nuėjusi pranešė Jo bičiuliams, kurie liūdėjo ir
verkė. Tie, išgirdę, kad Jis gyvas ir kad ji pati
Jį mačiusi, netikėjo. Po to Jis pasirodė dviem
iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu.
Ir šitie sugrįžę pranešė visiems kitiems, bet
ir jais anie netikėjo. Pagaliau Jėzus pasirodė
visiems vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo. Jis
barė juos už jų netikėjimą ir širdies kietumą,
kad netikėjo tais, kurie buvo matę Jį prisikėlusį. Jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir
skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės
ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus
pasmerktas (Mk 16, 9–16).
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Ar tai rimta? Ar Jėzus Kristus iš tiesų
prisikėlė iš mirusiųjų?
Kodėl pasakojimas apie prieš du tūkstančius metų gyvenusį izraelitą šiandien
vadinamas gera žinia, gerąja naujiena ar
graikišku tą pačią reikšmę turinčiu žodžiu
„evangelija“? Kodėl nuo to žmogaus gimimo
skaičiuojame metus? Nors, tiesą sakant,
Jis gimė keturiais metais anksčiau, negu
pradėta skaičiuoti... Kuo mums reikšminga
žinia apie įvykdytą žiaurią mirties bausmę
Romos imperijos pakraštyje gyvenusiam
žmogui? Kodėl dalis imperijos gyventojų
patikėjo atvykusių žydų paskelbta žinia
apie prikeltą iš numirusių nukryžiuotąjį?
Pabandau įsivaizduoti, kaip tai galėjo
atrodyti, ir stebiuosi. Šalyje, kurioje imperatorius tituluojamas gelbėtoju ir viešpačiu,
kurioje didžioji vertybė yra garbė, žydai,
keistais įsitikinimais besivadovaujančios
tautos žmonės, eina ir pasakoja, jog tolimoje
provincijoje gyvenęs žydas, nubaustas niekingiausiems nusikaltėliams taikoma bausme,
prisikėlė iš numirusių. Jis buvo paimtas į
dangų, sėdi vienintelio Tikrojo Dievo dešinėje (tai žinia žmonėms, garbinantiems
daugybę dievų, iš kurių save kildina pats
imperatorius) ir yra tikrasis Gelbėtojas bei
karalių Karalius, prieš kurį priklaups kiekvienas kelis ir kuris teis visą žmoniją. Negi
romėnai, didžiausios imperijos gyventojai,
paveldėję graikų kultūrą ir išaukštinę teisę,
galėjo patikėti, kad kažkoks Jėzus iš Nazareto
(miestelio nežinomam pasaulio pakraštyje)
buvo nukryžiuotas už jų nuodėmes? Tačiau
dalis romėnų patikėjo. Nejaugi jie tokie lengvatikiai? Kaip galima rimtai klausytis tokios
keistenybės, jog žydas, Romos imperijos
teismo – teisingiausio pasaulyje teismo –
nuteistas gėdingiausia bausme, yra tikrojo
Dievo Sūnus ir viso pasaulio teisėjas?
Koks save gerbiantis žmogus, siekiantis
turėti pasekėjų tarp kitataučių, eis pas juos su
tokia žinia? Ypač kai didžioji dalis tautiečių
ją atmetė. Visiškas absurdas!
Nenustoju stebėtis, kai pagalvoju apie
Saulių iš Tarso, uoliausią Jėzumi tikinčių
tautiečių persekiotoją. Žydą, kuris ypatingai
uoliai laikėsi Mozės įstatymo. Jo su pagaliu
nebūtum privertęs užeiti į kitataučio namus.
O staiga, še tau, kad nori, jis tampa apaštalu
Pauliumi, nešančiu žinią apie Jėzaus mirtį
bei prisikėlimą visoms tautoms.
Nieko daugiau nelieka, kaip tik pripažinti, kad visame tame iš tiesų dalyvavo ir
tebedalyvauja mūsų Kūrėjas, o žinia apie
Jėzaus Kristaus mirtį už mūsų nuodėmes
yra gera žinia kiekvienam žmogui, keičianti
tiek mūsų dabartį, tiek ateitį.
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Laikas maldai
Atkelta iš 1 p.

Malda, kuria Viešpats mokė savo mokinius
melstis, prasideda nuo šlovinimo: Teesie
šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip
ir žemėje (Mt 6, 9–10).
Kodėl pirmiausia šlovinimas? Nes būtent šlovinimas daro įtaką visoms kitoms
mūsų maldoms. Kuo labiau suvokiame
Viešpaties šventumą ir teisingumą, tuo
aiškiau matome savo klaidas ir skubame
jas išpažinti. Kuo labiau matome Jo didybę, tuo lengviau pripažįstame, jog nuo Jo
priklausome, ir tuomet kreipiamės į Jį dėl
savo poreikių.

„Paragavus“ Jo
Kai žmogus atranda kažką nuostabaus,
didingo, jis spontaniškai tuo gėrisi ir trokšta,
kad kiti tai pamatytų. Sakydami: „Tu turi
perskaityti tą knygą ar pamatyti tą filmą“,
perduodame savo susižavėjimą. Jeigu Dievas yra geras, išmintingas, didis, ir mes to
„paragaujame“, nebeliekame tokie patys.
Trokšdami, kad mūsų širdys būtų keičiamos, nepasitenkindami vien abstrakčiu
Dievo pažinimu, skirsime laiko Jį šlovinti.
Šlovindami ir garbindami išreiškiame susižavėjimą Vieninteliu: kokiomis savybėmis
turi pasižymėti Tas, kuris visa sukūrė, kuris
teikia palaiminimus! Žvilgsnis krypsta nuo
saulės spindulio į pačią saulę.
Šlovinimas tiesiogiai veikia mūsų meilę
Dievui. Aurelijus Augustinas pastebėjo, kad
visi žmonės ieško laimės ir prisiriša prie
tų dalykų, kurie, jų manymu, padarys juos
laimingus. Problema ta, kad dėl nuodėmės
mes klaidingai suvokiame, kas suteiks mums
laimę, ir neteisinga tvarka sudėliojame meilės objektus: jei mums pinigai svarbiau nei
teisingumas, išnaudosime savo darbuotojus;
jei karjera svarbiau nei vaikai, santykiai
šeimoje pašlis. Jei ką nors mylėsime labiau
nei Dievą, sutrypsime tą objektą dėl per
didelių lūkesčių jam, ir galiausiai mes labai
nusivilsime. Jei sutuoktinio palaikymas
svarbesnis nei Dievo meilė, labai nuliūsime,
kai sutuoktinis nesuteiks mums pakankamai
paramos. Tačiau kai svarbiausia yra Dievo
meilė, būsime laisvi tinkamai mylėti artimą.

Tirti save
Kita maldų grupė yra nukreipta į savęs
analizavimą. Savianalizė ir atgaila atneša
gilesnį nuodėmės suvokimą ir dėl to didesnį

malonės patyrimą bei užtikrintumą Dievo
meile. Melsdamiesi aptinkame nuodėmes,
kurių galbūt nematome dėl per didelio užimtumo. Pavyzdžiui, norėdami paanalizuoti,
ar esame nuolankūs, galime užduoti sau
šiuos klausimus: ar žiūrėjau į ką nors iš
aukšto? Gal buvau per daug kritiškas? Ar
jaučiausi ignoruojamas? Tuomet mąstykime apie neužtarnautą Jėzaus malonę, kol
pajusime, jog panieka kitam silpnėja (nes
suvokiame, jog ir patys esame nusidėję), kol
sumažės skausmas dėl sulauktos kritikos
(nes neturėtume siekti žmonių pritarimo
labiau nei Dievo meilės).
Šventasis Raštas sako, jog Dievas atleidžia: Viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos,
parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybes ir nuodėmes,
tačiau nepaliekantis kalto nenubausto (Iš 34,
6–7). Šioje Senojo Testamento ištraukoje
išryškėja dvi tiesos: Dievas atleidžia, bet yra
ir šventas, todėl neleidžia neteisingumui
likti nenubaustam. Dievo atleidimas nėra
pigus ir paprastas. Įtampa panaikinama tik
Naujajame Testamente – per Kristaus mirtį. Viešpaties mirtis talpina savy ir Dievo
gailestingumą, ir Jo teisingumą. Kai Jėzus
mirė ant kryžiaus, Jis paėmė prakeikimą
dėl mūsų neklusnumo, kad mes galėtume
gauti palaiminimą, kurį Jis įgavo dėl savo
visiško klusnumo (Gal 3, 10–14). Dėl kryžiaus Dievas gali būti ir teisingas nuodėmės
atžvilgiu, ir gailestingas išteisindamas nusidėjėlius: Dievas Jį paskyrė permaldavimo
auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia.
Jis <...> parodė savo teisumą dabartiniu metu,
pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą,
kuris tiki Jėzų (Rom 3, 25–26).

Dvi pusės
Dėl tikėjimo Kristaus auka jokia nuodėmė negali užtraukti mums pasmerkimo. Tačiau nuodėmė yra tokia rimta ir taip liūdina
Dievą, kad Jėzus turėjo atiduoti savo gyvybę.
Turime matyti abi šias tiesas. Priešingu
atveju, mes galvosime, kad atleidimas yra
paprastas dalykas Dievui, arba pradėsime
abejoti atleidimo mums tikrumu. Abi klaidos yra dvasiškai pražūtingos. Nematydami
kainos už atleidimą, atgailausime atsainiai,
paviršutiniškai ir nepatirsime širdyje pokyčių. Pamiršdami, jog atleidimą gauname
dovanai, nuolat vaikščiosime jausdami pa-

Diana Vaškelienė – Kauno „Tikėjimo
žodžio“ bažnyčios pastorė asistentė
smerkimą ir gėdą. Tik matydami atleidimo
dovaną ir jo kainą, patirsime atgaivą nuo
nuodėmių bei išlaisvinimą iš nuodėmės
jėgos savo gyvenime.

Nuodėmės „nužudymas“
Teologas ir pamokslininkas Džonas
Ouvenas (John Owen) kalba apie nuodėmės
„nužudymą“, kai pašaliname net motyvus
nusidėti, mąstydami apie Dievo šventumą
ir meilę. Taip suvoksime ne vien nuodėmės
pavojų, bet ir sielvartą, kurį ji atneša – ji
liūdina ir užtraukia gėdą Tam, kuriam esame skolingi viską. Jei skubėsime išpažinti
nuodėmes tik matydami pavojų, atgaila bus
nukreipta į mus pačius, ir mes vėl grįšime
prie tų pačių charakterio ydų. Kas tuomet
daro nuodėmę pasibjaurėtiną mums? Evangelijos tiesų apmąstymas. Mąstykime apie
Jėzaus mirtį, sumokėtą didžiulę kainą ant
kryžiaus, apie įvaikinimą į Dievo šeimą.

Prašymai
Paskutinė maldų grupė – prašymai.
Biblijoje aptinkame keletą prašymų rūšių:
maldavimą, skundimąsi ir laukimą. Prašymas yra malda dėl savo ar kitų žmonių poreikių. Melsti kasdienės duonos – tai prašyti
visko, ko mums reikia dvasiškai, emociškai
ir materialiai. Tai malda dėl nuolat persekiojančių nuodėmių ir pagundų, prašymas
jėgų gerai atlikti kasdienius darbus bei apsaugos nuo sužeidimų ar ligų, „beldimasis“
dėl finansinių galimybių aprūpinti save ir
savo šeimą. Galiausiai šia malda prašome
artimos draugystės su Dievu.

Pastoriaus žodis
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Užtarimo maldos – tai prašymai už
kitus žmones ir už visą pasaulį. Esame raginami melstis dėl savo šeimos ir draugų
poreikių, taip pat už oponentus ir priešus.
Melstis už tuos, kuriuos sutinkame dienos
metu, kurie išgyvena kančias ar sunkumus.
Biblijoje nemažai paraginimų melstis už
ligonius: Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį,
ir Viešpats jį pakels (Jok 5, 15), užtarti tuos,
kurie nepažįsta Kristaus, ir ypač tuos, kurie,
atrodo, ieško Dievo. Taip pat esame raginami melstis už bažnyčią – melskime jai
gyvybingumo, apsaugos, ištikimybės; už
pasaulį – taikos, o ne karo, klestėjimo, o ne
skurdo, laisvės, o ne tironijos, išmintingų
vadovų bei sveikatos žmonėms.

Ar Dievas skolingas?
Kartais mes bandome Dievą padaryti
savo skolininku. Viešpats skolingas, nes aš
pakankamai gerai elgiuosi, tarnauju bažnyčioje, esu pavyzdingas šeimos žmogus...
Tuomet neieškome Dievo veido, bet norime
vien palaiminimų iš Jo. Ar gali prašymo
malda būti mums žalinga? Taip, kai ją matome kaip priemonę pasakyti Dievui: „Tegul
būna mano valia.“ Mes linkę patenkinti
savo apetitą, nurodydami, kaip Dievas turi
tvarkytis visatoje.
Mūsų maldos svarbios, tačiau verta
prisiminti, jog Dievo išmintingas planas ir valia yra svarbiausi ir neklystantys. Suvokdami savo trumparegiškumą,
prašykime dalykų pagal Jo valią. Dievas
atsako į maldas, net jei ne visada taip tiksliai, kaip prašėme. Dievas arba duos, ko
prašome, arba duos tai, ko mes būtume
prašę, jeigu žinotume viską, ką žino Jis.
Dievo valia yra gera – Jis atsakys į giliausią
mūsų širdies troškimą. Mano minėtos
knygos autorius Timas Keleris pateikia
pavyzdį iš savo gyvenimo: jis draugavo
su viena mergina ir norėjo ją vesti, tačiau
jų santykiai nutrūko. Jis labai troško turėti tarnavimo partnerę ir neįsivaizdavo
gyvenimo be tos moters. Tačiau dabar jis
džiaugiasi savo žmona ir dėkoja Dievui,
kad būtent tokiu būdu atsakė į jo maldas –
tinkamu metu suteikdamas tai, ko prašė.

Mūsų dalis
Gal turėtume ką nors daryti, kad ateitų
atsakymai į mūsų maldas? Daugeliu atveju
atsakymų į prašymus sulauktume greičiau,
jeigu mumyse įvyktų pokyčiai, tačiau dažnai
maldoje mes neskiriame tam laiko. Tirkime,
ką mūsų prašymai kalba apie mūsų motyvus. Jeigu meldžiamės pagal maldų sąrašą
ir pabaigoje tik pridedame „Tebūna Tavo

valia“, bet neapmąstome prašymų Dievo
žodžio šviesoje, tai tampa panašiau į pirkinių sąrašą nei į apaštalo Pauliaus aprašomą
„kovą“ užtarimo maldoje: Tad noriu, kad jūs
žinotumėte, kaip įnirtingai kovoju už jus, už
laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano
kūno veido, kad būtų paguostos visų širdys,
kad, meile suvienyti, visi pasiektų pažinimo
pilnatvės turtus ir pažintų paslaptį Dievo –
Tėvo ir Kristaus, kuriame slypi visi išminties
ir pažinimo turtai (Kol 2, 1–3).

Raudos
Rauda – tai malda, patiriant kančią
ir sunkumą. Tuomet abejojama Dievo
gerumu, keliami klausimai, kovojama
su Dievo valia, norima susivokti. Nors
mes nemėgstame tų, kurie skundžiasi,
tačiau Šventajame Rašte, ištikus nelaimėms, dažnai matome žmones, išsakančius
savo skundus Dievui, ir tai yra išmintinga.
Klausimas „Kaip ilgai?..“ Psalmių knygoje
užduodamas bene 20 kartų. Rauda neišvengiama išgyvenant sunkumus, kai patiriame
patyčias dėl tikėjimo, suspaudimus finansų
srityje, sielvartą dėl artimųjų netekties,
kai nublanksta viltis bei suvokimas, jog
Dievas yra šalia.

Kuo labiau matome Jo
didybę, tuo lengviau
pripažįstame, jog nuo
Jo priklausome, ir
tuomet kreipiamės į Jį
dėl savo poreikių.

Laukti Dievo
Pasakodamas apie našlę, kuri vis ėjo
pas teisėją skųstis, Jėzus užbaigia taip:
Nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų,
kurie Jo šaukiasi dieną ir naktį? (Lk 18,
1–8). Turime pasitikėti, jog Dievas girdi
mus, ir kantriai laukti, tikint, kad Dievo atsakymas nepavėluos. Nėra lengva
mokytis laukti atsakymo kelis mėnesius
ar metus, tačiau pasitikėkime – matyt,
Dievas turi svarių priežasčių, kad verčia
mus ilgai laukti, kol pamatome atsakymus į
kai kurias maldas. Kartais suvokiame, kad
turėjome pasikeisti, ir tik tada galėjome
priimti atsakymą, savęs nesužalodami.
Kitais atvejais, laukimas išugdo mumyse
daugiau kantrybės ir romumo.
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Kaina
Kodėl galime būti tikri, kad Dievas girdi
mūsų maldas? Nes už tai buvo sumokėta
kaina. Tik viena malda buvo neatsakyta –
Getsemanėje: Mano Dieve, mano Dieve,
kodėl mane palikai?! – šaukė Jėzus ant kryžiaus (Mt 27, 46). Jis prarado santykius su
savo dangiškuoju Tėvu, kad mes galėtume
bendrauti su Dievu kaip su Tėvu. Jėzus buvo
pamirštas, kad mus prisimintų per amžius.
Dangiškasis Tėvas neatsakė į Teisiojo maldą,
nes Jis prisiėmė mūsų neteisumą. Todėl
šiandien Jis atsako į neteisiųjų maldas, kurie
patiki ir priima Jėzaus teisumą.

Kokia šiandien tavo būsena?
Pabaigai noriu pateikti knygos autoriaus
Timo Kelerio metaforą, padedančią suvokti,
koks šiuo metu yra mūsų maldos gyvenimas.
Įsivaizduokime, kad mūsų siela yra valtis
su dviem irklais ir bure. Užduokime sau
keturis klausimus:
Ar tu plauki, pakėlęs burę? Buriuoti – tai gyventi krikščionišką gyvenimą,
kai į nugarą pučia vėjas. Dievas yra realus
tavo širdžiai, ir tu dažnai jauti Jo meilę bei
matai atsakymus į maldas. Rašto studijos
tau gyvos. Jauti, jog Dievo Dvasia veikia
aplinkinius žmones per tave.
Gal tu irkluoji? Irklavimas simbolizuoja būseną, kai malda ir Biblijos skaitymas tau
yra labiau pareiga nei malonumas. Dažnai
Dievas atrodo tolimas, retai jauti Jo artumą.
Nematai daug atsakymų į savo maldas. Manai, jog žinai geriau už Dievą, kaip turėtų
klostytis tavo gyvenimas. Nors patiri dvasinę
sausrą, toliau skaitai Raštą, meldiesi, eini į
bažnyčią ir tarnauji žmonėms.
Gal tave neša pasroviui? Plaukti pasroviui – tai patirti dvasinę sausrą ir sunkumus, tačiau nebeirkluoti, o leisti sau sudėti
irklus. Žinai, kad nebepaklūsti Dievui ir
esi toli nuo Jo, todėl nesimeldi ir neskaitai
Dievo žodžio. Tu panyri į save ir natūraliai
pradedi savęs gailėti bei nuolaidžiauti savo
silpnybėms.
Gal tu skęsti? Galiausiai tavo valtis, tavo
siela, gali nukrypti nuo plaukimo kurso,
kuriame buvo, ir prarasti norą judėti toliau
krikščionišku keliu. Širdies sąstingis gali tapti širdies užkietėjimu. Jeigu į tavo gyvenimą
pasibelstų rimti sunkumai ir problemos, gali
būti, kad paliktum tikėjimą ir atsisakytum
krikščioniškosios tapatybės.
Kad ir kokia būtų tavo būsena, melskis.
Irkluok ir lauk vėjo, nors kartais ir nematai
jokio progreso. Kai vėjas vėl pakils (o jis
tikrai pakils), išskleisi bures ir plauksi tolyn.
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Antrasis bendrijos
Paminėta
„Tikėjimo žodis“ sinodas Nepriklausomybės

V

asario 6 d. įvyko antrasis šiais metais bendrijos
„Tikėjimo žodis“ sinodas, kuriame buvo priimti
šie sprendimai:
1. Kovo 11 d. Kėdainiuose organizuoti seminarą-forumą
„Veskite jaunuomenę Kristaus keliu“, skirtą pastoriams, vaikų,
paauglių, jaunimo tarnautojams, jaunuolių tėvams.
2. Sudaryti darbo grupę, kuri svarstytų galimybes tarp
Evangelikų reformatų bažnyčios ir „Tikėjimo žodžio“ bendrijos sudaryti bendradarbiavimo sutartį bei paruošti ir derinti
sutarties projektą. Darbo grupėje dalyvaus pastoriai Gabrielius
Lukošius, Darius Širvys ir Mindaugas Palionis.
3. Nuspręsta pakeisti „Tikėjimo žodžio“ bendrijos finansinį
modelį, per tris mėnesius pereinant nuo centralizuoto prie
savarankiško finansavimo. „Tikėjimo žodžio“ bendrijos lėšos
skiriamos bendrijos pareigybėms ir bendrijos masto projektams
(medijoms, stovykloms, kai kuriems renginiams).
4. Alytaus bažnyčios vyresnysis Darius Šulskis ir Druskininkų
bendruomenės vyresnioji Rima Bocisienė pristatė „Tikėjimo žodžio“ bendrijos biudžeto projektą 2016 m., kuriam buvo pritarta.
5. Nuspręsta sudaryti pastoriaus Andriaus Bernoto vadovaujamą darbo grupę, kuri parengtų ir pateiktų Seimui prašymą
suteikti „Tikėjimo žodžio“ bendrijai valstybės pripažinimą. Sinodas
paragino bažnyčių ir bendruomenių vyresniuosius aktyviai teikti
informaciją apie tai, kuo kiekviena bažnyčia ir bendruomenė
tarnavo bei tarnauja Lietuvos valstybei, kultūrai, žmonėms.

Sutuoktinių meilės
šventė
EDITA SADAUSKIENĖ

V

asario 14 d. į šventę rinkosi Kauno bažnyčios sutuoktinių poros. Pasipuošę, pakilios nuotaikos ir šiek tiek
susijaudinę buvome maloniai sutikti ir pasveikinti.
Vakarą pradėjome malda. Nuskambėjus puikiai dainai, visos poros
prisistatėme – taip daugiau sužinojome vieni apie kitus. Girdėjome
kelių porų liudijimus, kaip jie susipažino ir tapo šeima. Jų liudijimai
paskatino ir kitus mintimis sugrįžti į praeitį ir prisiminti, kaipgi
prasidėjo kiekvienos šeimos istorija...
Viso vakaro metu džiaugėmės atvira ir nuoširdžia bendryste.
Smagu buvo ir patiems būti aktyviais dalyviais: atsakinėjome į

diena

V

asario 16-osios išvakarėse Vilniaus reformatų
bažnyčioje vyko šventinės pamaldos, kurias laikė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas ir
Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.
Šventinę Homiliją pasakė gen. superintendentas kun. Tomas
Šernas, kuris pamokslavo pagal Jėzaus žodžius: Ne sveikiesiems
reikia gydytojo, bet ligoniams (Lk 5, 31).
Vėliau pasisakė pamaldose dalyvavę svečiai, tarp kurių –
Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis
bei Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Prie sveikinimų vasario 16 dienos proga prisidėjo ir
Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, o
Romos katalikų bažnyčios kunigas Kęstutis Pališka perdavė
nuoširdų Vilniaus Arkivyskupo sveikinimą. Taip pat su
švente visus sveikino bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius
Darius Širvys ir misionierius iš JAV kun. Frank vanDalen.
Raimondas Stankevičius perskaitė Seimo nario Aleksandro
Zeltinio sveikinimą.
Iškilmingos pamaldos baigtos giedant Lietuvos himną.

poroms užduodamus klausimus – žmonos ir vyro atsakymai padėjo pamatyti, kaip vienas kitą jaučiame ir suprantame (pasirodo,
tikrai yra kur tobulėti!), vėliau pasiskirstę komandomis ieškojome
sprendimų, kaip padėti su tam tikrais iššūkiais ir problemomis
susidūrusioms šeimoms. Buvo ir juoko, ir rimtų dalykų...
Esame be galo dėkingi organizatoriams, nes tokios vakaronės
sujungia, vienija bažnyčios šeimas, padeda artimiau vieniems
kitus pažinti.
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Šiaulių bažnyčios
jubiliejus
RŪTA TUMULIENĖ

V

asario 28 d. Šiaulių bažnyčia rinkosi švęsti gražų jubiliejų – prieš 25-erius metus, vasario 24-ąją, pastorės
Anželikos Strolytės–Krikštaponienės iniciatyva buvo
paskelbta Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“.
Šventinį susirinkimą vedė pastorė Anželika Krikštaponienė
drauge su vyru Aidu. Gimtadienio proga bažnyčią sveikino Šiaulių
Polifonijos administratorius Remigijus Daulius. Buvo parodytas
Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vaizdo filmas-sveikinimas –
gausus bažnyčios choras giedojo giesmę, o pastorius Darius Širvys

Gimtadienio proga bažnyčią sveikino Šiaulių Polifonijos administratorius Remigijus Daulius

išsakė palinkėjimą. Taip pat perskaityti keli sveikinimai iš gautų
gausių 27 sveikinimų jubiliejaus proga.
Po giesmių pastorė Anželika ragino prisiminti, kaip viskas prasidėjo. Šventasis Raštas skatina puoselėti dvasinę istorinę atmintį,
prisiminti savo pradžią, nueitą kelią ir tai perduoti iš lūpų į lūpas.
Pastorė akcentavo, jog kiekviena bažnyčia turi savo atraminius
šulus – tarnus, per kuriuos Viešpats stato savo Bažnyčią. Todėl
tokius „dvasinius veteranus“ pakvietė ant scenos, kad šie pasidalintų bažnyčios kūrimo prisiminimais bei mintimis apie pačią
bažnyčią kaip dvasinius namus. Kalbėjo Gintas ir Rūta Tumuliai,
Aras Petronaitis ir Aidas Krikštaponis, Darius ir Jolanta Plungiai,
Linas Atgalainis ir Rasa Mardosaitė. Visas bažnyčios tarnautojų
mintis galite atrasti ir išgirsti mūsų bažnyčios internetinėje svetainėje www.ibaznycia.lt.
Pokalbio pabaigoje pastorė Anželika dėkojo tikintiesiems:
„Mūsų kelionė yra amžina. Keliausime drauge ir vieni kitus papildysime. Ačiū jums, brangieji, kad esate, kad nuoširdžiai statote
Dievo namus, karštai tikite ir neprarandate liepsnos.“
Vėliau meldėme Dievą pasišventimo toliau sekti Kristumi ir Jam
tarnauti bei giesmėmis sveikinome bažnyčią su gimtadieniu. Galiausiai ant jubiliejinių tortų degėme fejerverkus, nusifotografavome,
vaišindamiesi bendravome. Džiugesys ir pilnatvė užliejo mūsų širdis.
Gyvuok, bažnyčia! Ilgiausių tau metų!

Vilniuje įkurta evangeliška Miesto bažnyčia
JURGA KAROSAITĖ

V

asario 7 d. Operos ir baleto teatro kamerinėje salėje
vyko dukterinės Klaipėdos Miesto bažnyčios – Vilniaus Miesto bažnyčios atidarymo šventė. Išsipildė
Klaipėdos Miesto bažnyčios pastoriaus Sauliaus Karoso senas
troškimas įkurti Miesto bažnyčią Vilniuje.
Į bažnyčios atidarymo šventę susirinko tikrai nemažas būrys tikinčiųjų: tiek svečių iš kitų Vilniaus miesto krikščioniškų
bendruomenių, tiek ir atvykusių iš kitų miestų bei miestelių, tarp
jų ir nemažas būrys tikinčiųjų iš Miesto bažnyčios Klaipėdoje.
Šventėje dalyvavo svečias iš JAV – „Willow Creek“ bažnyčios
pastorius Billas Hybelsas.
Džiaugiamės naujos evangeliškos bažnyčios gimimu, linkime
jai augti Dievo malonėje ir Dvasios artume. Tegul tai pasitarnaus

Evangelijos plėtrai Vilniaus mieste ir apylinkėse, kad mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų pažintų ir atgimdančią atpirkimo jėgą bei Jo karalystės
tikrumą patirtų kuo daugiau žmonių.
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Gyvybinga bažnyčia
sekuliariame pasaulyje
Dr. Willemo VanGemereno viešnagę prisimenant
SONATA ALEKSANDRAVIČIENĖ

V

asario 21–29 d. Lietuvoje vėl
svečiavosi Tarptautinio Trejybės universiteto (JAV, Ilinojaus
valstija) profesorius emeritas dr. Willemas
VanGemerenas. Kaip ir praėjusiais metais,
garbaus svečio dienotvarkė buvo pilna ren-

134, 135) profesorius kvietė tikinčiuosius
į artimą bendrystę su dangiškuoju Tėvu,
Jo Sūnumi Jėzumi ir Šventąja Dvasia. Kai
artimai bendraujame su Viešpačiu Jėzumi
per Dievo žodį, tuomet liudijame pasauliui
apie Dievą (Ps 113), vis labiau giriame Vieš-

Bene svarbiausias renginys dr. Willemo VanGemereno viešnagėje buvo vasario 27 d.
vykusi konferencija „Plaukiant prieš srovę – sekuliarizacija ir bažnyčia XXI amžiuje“.
ginių – Willemas VanGemerenas mielai
dalinosi savo patirtimi su Vilniaus krikščionių gimnazijos mokytojais jiems skirtame
seminare „Krikščioniškos mokyklos iššūkiai
šiuolaikiniame pasaulyje“, pamokų metu
bendravo su vyresnių klasių gimnazijos
moksleiviais, ragindamas juos būti Karaliaus vaikais ir tai parodyti šalia esantiems
savo pagarbiu, kilniu elgesiu. Taip pat nemažai dėmesio skyrė Vilniaus bažnyčios
raštinės darbuotojams ir tarybos nariams –
šiltai patarnavo atsakinėdamas į tarnautojų
klausimus.
Be šio, asmeninio santykio su tikinčiaisiais, dr. Willemas VanGemerenas patarnavo
pamokslaudamas Vilniaus ir Kauno Tikėjimo žodžio bažnyčiose, Šiaulių Tiesos žodžio bažnyčioje bei Panevėžio evangelinėje
bažnyčioje. Remdamasis psalmėmis (113,

patį Jį garbindami, laimindami, dėkodami
(Ps 134 ir 135), pamiršę save ir savo poreikius. Matydami Viešpaties gerumą, grožį,
gailestingumą ir privilegiją Jam tarnauti,
Viešpaties tarnai tampa patikimi, tvirto
charakterio, pakeliantys įvairius sunkumus.
Įsižiūrėję ir išgyvenę Dievo artumą, Jo tarnai
keičiasi, tuo pašlovindami Kūrėją.
  

Bene svarbiausias renginys dr. Willemo
VanGemereno viešnagėje buvo vasario 27 d.,
šeštadienį, vykusi konferencija „Plaukiant
prieš srovę – sekuliarizacija ir bažnyčia
XXI amžiuje“. Šioje konferencijoje svečiui
buvo skirti du pasisakymai: „Evangelija
ir sekuliarizacija“ bei „Evangelija ir doras
gyvenimas“. Be profesoriaus, konferencijoje pranešimus skaitė ir dar du teologai –
Stephenas M. Garrettas ir Holgeris Lahayne.
Pasiklausyti šios konferencijos vaizdo įrašų
galima svetainėje www.evangelija.lt. Taip pat
ateityje „Ganytojuje“ bus spausdinami keli
pranešimai sekuliarizacijos tema.

W. VanGemereno bendrystė su Vilniaus
bažnyčios tarnautojais

Be profesoriaus W. VanGemereno (viduryje), konferencijoje pranešimus skaitė ir dar
du teologai – Holgeris Lahayne (pirmas iš kairės) ir Stephenas M. Garrettas (antras iš
kairės). Iš anglų kalbos vertė Gražina Bielousova.

Naujienos
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„palaimintas grožis“ traukia kiekvieno žmogaus sielą iš sekuliarios
aplinkos. Tokios bažnyčios nebegali įveikti nei sunkumai, nei persekiojimai, nei šmeižtai, nei panieka, nes ji rado poilsį ir stiprybę Dieve.
Baigdamas svečias Šiaulių bažnyčiai linkėjo spindėti tokiu
Dievo artumo palaiminimu, Jo gyvybingumu ir energija ir perduoti
gyvuosius Kristaus Dvasios ir malonės syvus visiems aplinkui!
  

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

V

asario 24 d., minint Šiaulių bažnyčios įkūrimo 25-ąsias
metines, jubiliejinius bendruomenės renginius pradėjo dr. Willemo VanGemereno viešnagė Šiauliuose.
Šios dienos popietę skyrėme Šiaulių bažnyčios tarnautojų
komandos ir regiono pastorių susitikimui su svečiu, o vakare
įvyko bendras bažnyčios susirinkimas, į kurį atvyko tikintieji ir
iš kitų Šiaulių miesto ir regiono bažnyčių (Kuršėnų, Radviliškio,
N. Akmenės). Abiejuose renginiuose skambėjo ir juos jungė viena
pagrindinė tema – kaip Kristaus bažnyčiai išlikti gyvybingai XXI a.,
siaučiant sekuliarizacijos vėjams?
Pačioje pradžioje svečias apibūdino sekuliaraus pasaulio
pavojus ir pagundas, su kuriomis susiduria šių dienų Bažnyčia.
Tai – individualizmas, narcicizmas, egoizmas, kurie ir stumia
žmogų iš bažnyčios. Tačiau visi žmonės nori turėti namus, kur

W. VanGemerenas: „Pasauliui sekuliarėjant, reikalinga gyvybinga bendruomenė. Tokios bendruomenės centre yra Dievas,
o žmonės pasilieka Jo šešėlyje – jie myli Dievą, kalba apie Jį,
gyvena su Juo ir įgauna drąsos pasitikti šio pasaulio iššūkius.
Tai – vilties bendruomenė. Tad pasilikime Jo žodyje, gyvenkime
su Juo, ir Jo artumas bus mums realus.“
ŽANETA LAZAUSKAITĖ

V

Vasario 24 d., minint Šiaulių bažnyčios įkūrimo 25-ąsias metines,
jubiliejinius bendruomenės renginius pradėjo svečias dr. Willemas
VanGemerenas. Skambėjo žinia – kaip Kristaus bažnyčiai išlikti
gyvybingai XXI a. siaučiant sekuliarizacijos vėjams?
patirtų meilę ir priėmimą. Tokia turėtų būti bažnyčia – mylinti
ir priimanti, kurioje Dievo poilsį rastų kiekviena siela. Čia ir yra
visas Kristaus Bažnyčios grožis, gyvenant susvetimėjusiame,
egoistiniame, priklausomybių valdomame pasaulyje.
Kai bažnyčia patiria Dievo artumą, visa siela laimina Jo šventą
vardą. Tik tokia bažnyčia, išgyvenusi Dievo ilgesio troškimą ir patyrusi
Jo artumą, prisipildžiusi Jo Dvasios, tampa Dievo palaiminta. Tada
ji trykšta gyvybingumu ir skleidžia Dievo grožį šiame pasaulyje. Šis

asario 25 d. dr. Willemas VanGemerenas atvyko į
Kauną. Jau Šiauliuose pradėjęs kalbėti apie XXI a.
bažnyčiai kylančius iššūkius ir tai, kad juos įveikti
gali tik gyvybinga bažnyčia, dr. Willemas VanGemerenas tęsė šią
temą ir Kaune. Remdamasis 135 psalme, svečias metė tikintiesiems
iššūkį – ne tik lankyti bažnyčią, bet ir puoselėti santykius su Dievu,
būti gyvais Kristaus liudininkais ir šlovinti Dievą net ir tuomet,
kai ne viskas klostosi taip, kaip nori tu.
Atskleidęs 135 psalmės kontekstą, svečias kvietė mokytis
bent 5 minutėms atidėti savo problemas į šalį ir nukreipti žvilgsnį
ir mintis į Jį: „Mes, žmonės, nesame svarbūs, svarbus yra Jėzus.
Tad lavinkimės mažiau mąstyti apie save ir daugiau – apie Jį. Pamėginkime ir eidami į bažnyčią palikti savo problemas, vargus,
eikime susitikti su Viešpačiu, šlovinti ir garbinti Jį, nelaukime tik
palaiminimų ir atsakymų iš Jo. Mokykimės ir dykumoje atrasti
Jį, žavėtis Jo grožiu, šlovinti ir garbinti Jį todėl, kad Jis yra geras“.
Apibendrindamas dr. Willemas VanGemerenas sakė: „Pasauliui
sekuliarėjant, reikalinga gyvybinga bendruomenė. Tokios bendruomenės centre yra Dievas, o žmonės pasilieka Jo šešėlyje – jie
myli Dievą, kalba apie Jį, gyvena su Juo ir įgauna drąsos pasitikti
šio pasaulio iššūkius. Tai – vilties bendruomenė. Tad pasilikime
Jo žodyje, gyvenkime su Juo, ir Jo artumas bus mums realus.“ Po
maldos, susirinkimo pabaigoje, svečias skyrė laiko atsakyti į iškilusius klausimus. Žmonės prašė patarti, kaip praktiškai pasilikti
Dieve, kaip suprasti Dievo išrinkimą ir suverenumą, klausė, kur
yra riba tarp autentiško tikėjimo ir religinės veidmainystės, kada
gyrius Dievui yra priimtinas, o kada ne ir kt.
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Jauniems

Raktas į

laisvę

JOHN STOTT

V

iena iš priežasčių, kodėl esu krikščionis, yra tai, jog supratau, kad
Jėzus Kristus yra raktas į laisvę.
Laisvės siekia daugybė žmonių. Vieniems tai nacionalinė laisvė, išsivadavimas iš
kolonijinio ar neokolonijinio jungo. Kitiems
tai pilietinė laisvė – pilietinės teisės ir laisvės.
Dar kitiems tai ekonominė laisvė – laisvė
nuo skurdo, alkio ir nedarbo. Tačiau visiems
mums svarbi ir asmeninė laisvė. Netgi tie,
kurie karštai kovoja dėl tų kitų laisvių, dažnai
žino, kad patys nėra laisvi. Jie jaučiasi suirzę,
nepatenkinti ir suvaržyti.
Laisvė yra svarbus krikščioniškas žodis.
Jėzus Kristus Naujajame Testamente vaizduojamas kaip didysis pasaulio Išvaduotojas.
Jis pats pasakė, jog atėjo skelbti belaisviams
išvadavimo (Lk 4, 18), ir vėliau pridūrė: Jei tad
Sūnus jus išvaduos, iš tiesų būsite laisvi (Jn 8,
36). Panašiai rašė ir apaštalas Paulius: Kristus
mus išvadavo, kad būtume laisvi (Gal 5, 1).
Žodį laisvė mūsų laikais tinka vartoti „išgelbėjimo“ prasme. Būti išgelbėtiems Jėzaus
Kristaus reiškia būti išlaisvintiems. Tačiau
įterpkite žodį „išgelbėjimas“ į pokalbį, ir jis
sukels visiškai kitokias reakcijas. Kai kurie
pasijus nepatogiai ir kuo greičiau pakeis
pokalbio temą. Kitiems pasidarys nuobodu.
Jie veikiau žiovaus, negu raus, nes jie tokius
žodžius, kaip „nuodėmė“ ir „išgelbėjimas“,
priskiria tradiciniam religiniam žodynui,
kuris dabar yra atgyvenęs ir beprasmis. Tre-
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čioji grupė sutriks, nes nesupras, apie kokį
„išgelbėjimą“ čia kalbama. Tačiau užtenka
prabilti apie „laisvę“, ir žmonių susidomėjimas kaipmat atgyja. [...]
Aš norėčiau jūsų netrikdyti, nesukelti jums
sumaišties ar nuobodulio, o veikiau reabilituoti
ir atkurti šį didį bei šlovingą žodį. Juk išgelbėjimas – biblinis žodis (jo nevalia paprasčiausiai išmesti už borto) ir reikšmingas žodis (jis
apima visą Dievo tikslą). Mes turime sugebėti
pakartoti tai, ką rašė Paulius: Aš nesigėdiju
Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti
kiekvienam tikinčiajam (Rom 1, 16).
Gerai prisimenu, kaip ką tik atsivertusiam man parodė šią eilutę ir paaiškino
apie tai, ką mes vadiname trimis žodžio
išgelbėjimas laikais. Štai kaip jie išsidėsto:
Pirma, Gelbėtojo nukryžiavimas praeityje mane išgelbėjo (ar išvadavo) nuo bausmės
už nuodėmes.
Antra, gyvasis Gelbėtojas dabar gelbsti
(ar išvaduoja) mane iš nuodėmės galios.
Trečia, ateisiantis Gelbėtojas ateityje išgelbės (ar išvaduos) mane iš nuodėmės buvimo.

Laisvė nuo...
Taigi pirmiausia išgelbėjimas reiškia
laisvę nuo kaltės ir Dievo teismo. Mat mes
esame ne tik šiaip nusidėjėliai, bet kalti nusidėjėliai, ir tai mums liudija sąžinė. Be to,
mūsų nuodėmė sukelia Dievo rūstybę ir
užtraukia Jo teisėtą nuosprendį. Šiandien
taip kalbėti nebemadinga, tačiau daugiausia dėl to, kad žmonės neteisingai supranta
situaciją. Dievo rūstybė nereiškia, kad Jis
yra piktas, blogas ar kerštingas, bet veikiau
tai, kad Jis nekenčia blogio ir nesutinka eiti
į kompromisus.
Turime džiaugtis, jog mūsų laikais daug
kas nesutinka su Froido mokymu, kad kaltės
jausmai yra patologiniai, kad tai psichikos
ligos simptomai. Kartais jie iš tiesų būna pa-

Ar esi

laisvas?

JOELIS VERDINGAS
Įsivaizduokite, kad esate nuteistas už daugybę nusikaltimų.
Suprantate, kad tai, ką padarėte, yra blogai, tačiau niekaip negalite
liautis to darę. Už visus jūsų blogus darbus laukia mirties bausmė.
Jūs jau susitaikėte su mintimi, kad tai – galas, kai staiga atsiveria
kameros durys ir pro jas įeina, tarkime, karalius ir sako, kad esate
laisvas, nes jis už jus sumokėjo. Ką daryti? Manau, yra du pasirinkimai: džiaugtis, dėkoti karaliui už malonę arba netikėti, kad tai,
ką išgirdote, yra tiesa.

tologiniai, ypač tam tikrų depresijos formų
atveju. Tačiau dažniausiai taip nėra. Ne visada kaltės jausmas yra apgaulingas. Šiandien
daugelis psichologų ir psichoterapeutų, net
jeigu jie patys neišpažįsta krikščionybės, moko
atsakingai žiūrėti į savo pareigas. Jeigu mes to
nedarome, mūsų kaltės jausmas ir poreikis,
kad mums būtų atleista, išlieka.
Žmogus, kuriam neatleista, negali būti
laisvas. Jei nebūčiau tikras, kad Dievas man atleido, negalėčiau pažvelgti jums į akis ir tikrai
negalėčiau žiūrėti Dievui į veidą. Aš tenorėčiau
bėgti ir slėptis, kaip kad pasielgė Adomas su
Ieva Edeno sode, – juk būtent Edene, o ne
Watergate, buvo sugalvota nuslėpti tiesą. Aš
nebūčiau laisvas. Ir vis dėlto mes trokštame
laisvės, kurią suteikia atleidimas. Marghanita
Laski, viena garsiausių Britanijos romanisčių
ir ateisčių, prieš savo mirtį 1988 metais, vienoje televizijos laidoje stulbinančią atvirumo
akimirką prasitarė: „Jums, krikščionims, aš
labiausiai pavydžiu, kad jums atleista. Aš pati
neturiu, kas man atleistų.“
Dovydas sušuko: Bet Tu turi galią atleisti!
(Ps 130, 4). Vienintelis būdas, kaip mes galime
būti išlaisvinti nuo kaltės ir bausmės, – tikint
Jėzumi Kristumi. Mat atėjęs į mūsų pasaulį Jis
tapo vienu iš mūsų, prisiėmė mūsų prigimtį ir
ant kryžiaus susitapatino su mūsų nuodėme
bei kalte. Savo absoliučia pasiaukojančia meile
Jis atliko bausmę už mūsų nuodėmes. Mes
buvome verti mirti, tačiau mūsų mirtimi ir
mūsų vietoje mirė Jis. Siaubingoje kryžiaus
tamsoje Jis patyrė net pragaro baisybes, kad
mes galėtume eiti į dangų. Kokia kieta kaip
akmuo turi būti širdis, kad jos nesujaudintų
tokia stulbinanti meilė!
Antra, išgelbėjimas reiškia laisvę nuo
susikoncentravimo į save vergijos. Vis dar
prisimenu, koks apreiškimas tai buvo man,
jaunuoliui, kai sužinojau (daugiausia iš arkivyskupo Williamo Temple'io mokymo), kad
nuodėmė yra savasis „Aš“ ir kad išgelbėjimas

Daugelis mūsų, nors daug žinome apie Kristų ir Jo mirtį, bet
nesijaučiame laisvi. Tarsi žinotume teoriją, bet niekada netaikytume
jos praktikoje. O juk mes iš tiesų esame laisvi! Laisvi nuo mirties,
baimių, blogų įpročių, ligų, nelaimių ir nuodėmės.
Biblijoje aprašyta daugybė stebuklų – kaip Jėzus išvadavo žmones.
Net pačioje Pradžios knygoje rašoma apie Izraelio tautos išlaisvinimą.
Visame Šventajame Rašte apie Dievą rašoma kaip apie laisvės Dievą.
Jeigu esame Jo vaikai, mes turime šiam pasauliui skelbti, kad niekas
kitas neatneš laisvės žmogui, tik Kristus. Deja, kad ir kaip būtų gaila,
žmonės to nesupranta. Yra tekę girdėti, kad blogai besielgiantis žmogus
teisina savo veiksmus, sakydamas, kad yra laisvas ir gali daryti viską, ką
nori. Manau, kad toks mąstymas yra šėtono pinklės. Apaštalas Petras
rašė: Elkitės kaip laisvi; ne kaip tie, kurie laisve pridengia blogį, bet kaip
Dievo tarnai (1 Pt 2, 16). Per du tūkstantmečius žmonės ne ką tepasikeitė. Tačiau, jei asmuo iš tikrųjų yra laisvas, jis nebijos nieko, net mirti.
Tad dažniau mąstykime apie tą neįkainojamą išlaisvinimą,
kurį mums atnešė Kristus, nes tai suteikia stiprybės gyventi.
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Nr. 3 (445) 2016 m. kovo 12 d.

Patirtys
MONIKA VILUTYTĖ
Vilnius. Moterų konferencija su Sue Yeager. Tą dieną pasijutau
laisva ir išsinešiau žinutę: „Nepamiršk būti laisva, nes velnias visais
būdais bandys tau įrodyti, kad niekas nepasikeitė, kad grandinės,
kurios tave kaustė, dar nenuimtos...“
Tą dieną gavau tiek daug atsakymų į skirtingus klausimus, kurie
mane kankino ne tik tą savaitę, bet visus 19 metų, ieškant Dievo ir
savo tapatybės Jame. Šie atsakymai, kuriais pasidalinsiu, ir atnešė
tą laisvę, kurios taip ieškojau, kuri, manau, svarbi ne tik man, bet
ir kitoms merginoms.
Aš esu Karaliaus dukra. Štai kas sujudino mano vidų: aš pirmą kartą giliai suvokiau, kad esu princesė – labai mylima, tobulai
mylima princesė, ir šio suvokimo niekas nepavogs, niekas manęs
yra išsilaisvinimas nuo savęs. Nuodėmė yra
maištingas savęs, kaip priešpriešos Dievo
meilei bei autoritetui ir savo artimo gerovei,
teigimas. Pagal Dievo nustatytą tvarką, į
pirmą vietą turime iškelti Jį, paskui – savo
artimą ir galiausiai save. Nuodėmė – šios
tvarkos apvertimas: pirmiausia aš, paskui
mano artimas (jei man tai patogu), o Dievas
kažkur tolimame fone (jei apskritai ten yra).
Liuteris mėgo nusidėjėlį vadinti homo in
se incurvatus, „žmogus, susirangęs savyje“, o
mūsų laikais Malcomas Muggeride’as dažnai
kalbėjo apie „tamsų, ankštą mūsų ego požemį“.
Kartą žydų tikintiesiems Jėzus pasakė: Iš tiesų,
iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas (Jn 8, 34).
Krikščionys tiki, jog egzistuoja vienintelis būdas atsikratyti šio įkalinimo ar vergijos – tai Jėzus Kristus. Jis ne tik mirė, bet
buvo prikeltas iš numirusių ir dabar gyvena
savo prisikėlimo jėga (žr. Ef 1, 19–20; Rom
8, 11). Gyvasis Jėzus savo Dvasia gali įeiti į
mūsų asmenybę, įsitvirtinti ten kaip mūsų
nuolatinis svečias, pažaboti mūsų nuodėmingus įgeidžius bei keisti mus pagal save,
vesdamas iš šlovės į šlovę (2 Kor 3, 18). Aš,
aišku, nepretenduoju į visišką išsilaisvinimą
iš egocentriškumo, bet pretenduoju į esminį
keitimąsi iš savanaudžio į nesavanaudį.
Ir mes visi turime to norėti. Prieš kelerius
metus lankantis Kanados universitete teko
kalbėtis su jaunu dėstytoju. Stengiausi jam
paaiškinti, kad, jeigu jis priims Jėzų Kristų,
Jis tapsiąs jo gyvenimo centru, o pats turės
trauktis į pakraštį. „Na jau ne! – užsiplieskė
dėstytojas. – Tokios decentralizacijos man
kažkodėl visai nesinori!“
Trečia, išgelbėjimas yra laisvė nuo mus
traumuojančių būgštavimų. Tie, kas gyveno
senovės pasaulyje, buvo sukaustyti baimės. Jie
tikėjo, kad jų gyvenimą ir likimą valdo tam
tikros „jėgos“. Panašūs būgštavimai persekioja ir daugelį šiuolaikinių žmonių. Štai tie
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nesužlugdys. Kodėl? Nes šalia visada yra tobulai mylintis Karalius,
galintis apsaugoti net nuo netobulai mylinčio žemiškojo tėčio.
Aš esu trapi, nuoširdi ir pažeidžiama, bet viskas yra gerai, todėl
aš ir esu aš. Tai mano esybės dalis. Aš iš tikrųjų noriu būti tokia,
kokia esu. Nėra kito tokio kaip aš, ir aš nesu tokia kaip kiti, ir tai
yra gerai. Taip atsiskleidžia grožis – bendravimo grožis, skirtumų
grožis. Skirtingas grožis yra grožis! Skonių skirtumai taip pat atveria
grožį. Tai tobulas Karaliaus paveikslas, kurio dalis esame kiekvienas
iš mūsų. Ir kiekvienas turime tikslą. Aš turiu tikslą, nes Dievas, mano
Tėtis, žino, kaip mane panaudoti, nors aš pati dar nežinau, kur, kada,
kaip ir ką turėčiau daryti, bet aš noriu Jam atsiduoti, noriu būti Jo
naudojama, noriu eiti paskui Jį tuo tobulu, nors ir sudėtingu keliu.
Žinau, kad tuo keliu einant Jis nepaleis mano rankos.
Aš esu laisva. Aš nepamiršiu, kad esu laisva mylėti žmones – tokius,
kokius juos sukūrė Tėtis. Aš laisva nuo žmonių nuomonių, nes man
patinka būti savimi – tokia, kokią mane sukūrė Tėtis. Aš myliu savo
tėvus – tokius, kokie jie yra, nes Dievas juos taip pat myli ir davė juos
man. Netobulų žmonių sprendimai, netobulų žmonių pasirinkimai,
netgi netobulos šeimos gali atvesti prie tobulos Dievo meilės.

įprasti nuogąstavimai, kurie visada kamavo
žmoniją: baimė susirgti, patirti skausmą ar
likti neįgaliam, baimė prarasti darbą, patirti
finansinę nesėkmę ir netekti artimųjų.
Visgi, nors egzistuoja okultinės jėgos,
tamsos kunigaikštystės ir valdžios, kurių
atžvilgiu sveika baimė būtina, esama ir
iracionalių bei prietaringų nuogąstavimų.
Išsilavinę europiečiai vis dar sukryžiuoja
pirštus ir beldžia į medį, Vakarų Afrikoje
žmonės nešioja jujus (talismanus), o Šiaurės
Amerikoje vis dar atsisakoma apsistoti tryliktame viešbučio aukšte, matyt, nuogąstaujant,
kad jis vis tiek tryliktas, nors ir vadinamas
keturioliktu! Neatrodo, kad išsilavinimas
ir prietarai vieni kitus panaikintų. Neseniai
britų nacionalinė apklausa atskleidė, kad
horoskopą kiekvieną savaitę skaito dvigubai
daugiau žmonių negu Bibliją.
Norėčiau ypatingai išskirti mirties baimę.
Vienas iš Naujojo Testamento autorių kreipiasi
į tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui
buvo patekę į vergiją (Hbr 2, 15), tačiau dabar
yra išlaisvinti. Jei šis autorius būtų rašęs mūsų
šiuolaikinei visuomenei, jam nebūtų reikėję
pakeisti nė vieno žodžio. Tarp tų, kurie netiki
Jėzumi Kristumi, mirties ir išnykimo baimė
itin paplitusi. Filosofas Bertrandas Russellas
mėgino parodyti savo stoišką drąsą, bet, atrodo,
neturėjo tam pagrindo: „Manau, kad miręs aš
supūsiu, ir iš mano ego nieko neliks“ („Why I
Am Not a Christian“). Jis teigė esąs įsitikinęs,
kad „jokia ugnis, joks heroizmas, joks minčių
bei jausmų intensyvumas negali išsaugoti individo gyvenimo po mirties, kad visų šimtmečių
darbams, visam aukojimuisi, visam įkvėpimui,
visai žmogaus genijaus pilnatvei yra lemta
išnykti begalinėje saulės sistemos mirtyje, ir
kad visa žmogaus pasiekimų šventykla turi būti
neišvengiamai palaidota po sugriuvusios visatos nuolaužomis“ („A Free Man's Worship“).
Peržvelgiant šiuos žmonių nuogąstavimus, atrodo, jog nėra nieko baisiau už šią

didžiulę asmeninio ir kosminio sunaikinimo
grėsmę, kad ir kokio pobūdžio ji būtų –
branduolinio, ekologinio ar nežinomo. Aišku tik viena – kiekvienas, kuris bijo, nėra
laisvas. O Jėzus Kristus turi raktą į laisvę,
nes Jis numirė, kad išvaduotų mus iš kaltės,
prisikėlė, kad išlaisvintų mus iš savojo ego,
ir buvo išaukštintas, kad mums nebereikėtų
bijoti. Tad kurgi tie dalykai, kurių mes bijome? Dievas padėjo juos Jėzui Kristui po
kojomis (žr. Ef 1, 20–22). Kai matome juos
ten, jie praranda savo galią kelti siaubą. Jų
kerai palaužti. Aš supratau, kad būgštavimai
yra kaip grybai – greičiausiai jie auga tamsoje. Taigi reikia juos išnešti į šviesą, ypač
į didžiausios Jėzaus Kristaus pergalės – Jo
mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo – šviesą.
Krikščionims dovanotas nuostabus pasitikėjimas ateitimi, nes mūsų krikščioniška viltis
(kuri yra pagrįstas lūkestis) yra ir individuali,
ir kosminė. Kiekvienam iš mūsų individualiai
yra pažadėti nauji kūnai, kokį gavo Jėzus po
savojo prisikėlimo. Jie turės naujų galių, apie
kokias mes nė nesvajojome. Tačiau mūsų
viltis dėl ateities bus ir kosminio pobūdžio:
mes tikime, kad Jėzus Kristus sugrįš, ir tai bus
kosminis įspūdingos didybės įvykis. Jis ne tik
prikels mirusiuosius, bet valdys visatą ir Jis
viską atnaujins. Visa kūrinija bus išvaduota
iš dabartinės gedimo bei mirties nelaisvės.
Gamtos dejonės yra tarsi gimdymo skausmai,
žadantys naujos žemės gimimą. Atsiras naujas dangus ir nauja žemė, kurie bus teisumo,
džiaugsmo, ramybės ir meilės namai (žr. Rom
8, 18–25; 2 Pt 3, 13).
Taigi gyvoji Naujojo Testamento viltis yra
ir individo, ir kosmoso „materialus“ lūkestis.
Individualiam tikinčiajam pažadėtas ne tik išlikimas ar netgi nemirtingumas, bet ir prisikėlęs,
pakeistas kūnas. O kosmosui bus lemta tapti ne
eteriniu „dangumi“, o atkurtąja visata. Ir abiejų
šių lūkesčių pagrindas yra Jėzaus prisikėlimas.
Bus daugiau
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Apie buvimą pastoriaus žmona
VITA RULINSKIENĖ

Su savo vyru, pastoriumi, susituokiau prieš keturiolika metų. Prieš
vestuves viena amerikiečių misionierė manęs paklausė, ar žinau, ką
reiškia būti pastoriaus žmona. Ši misionierė kartu su savo vyru padėjo mano būsimam vyrui Vilniuje steigti naują evangelinę bažnyčią.
Tada mane nustebino jos klausimas, nes aš tikrai negalvojau, kad tai
yra kažkas ypatinga. Pamilau būsimą vyrą iš visos širdies ir negalvojau, kad jo darbas yra išskirtinis. Manau, kad Lietuvoje žmonės ir šiandien mažai žino, kas yra pastorius ir ką jis veikia. Tad ką jau kalbėti apie
pastorių žmonas... Kai neseniai vėl išgirdau šį klausimą, susimąsčiau ir
nutariau savo mintimis pasidalinti su jumis.
Pastoriaus žmona irgi moteris
Kai įsimylėjau būsimą vyrą, jis man atrodė pats nuostabiausias vyras pasaulyje. Be
kliaudos. Šventas. Tobulas. Juk taip jaučiasi
kiekviena įsimylėjusi mergina. Aš svajojau
apie santuoką ir šeimą. Mano mylimasis irgi
meldėsi už savo būsimą žmoną. Mes troškome susitikti kiekvieną dieną, kiekvieną
minutę praleisti kartu. Atsimenu, kaip kasdien susitikdavome Vilniaus senamiestyje
gerti kavos (nuo to laiko ir aš tapau kavos
mėgėja). Tai, kad jis buvo gerokai už mane
vyresnis, daug metų gyvenęs savarankiškai,
turėjo aiškų savo pašaukimą ir darbą, mane
tik dar labiau žavėjo. Troškau patikti ir jo
tėvams. Kai ketinau ištekėti, buvau tik trečio
kurso studentė, – pirmoji iš 60-ies kurso
draugų sukūriau šeimą. Kai esi įsimylėjusi,
visas gyvenimas atrodo lengvas, paprastas
ir aiškus.
Taigi ištekėjau studijuodama trečiame
kurse, vėliau baigiau studijas, pradėjau dirbti
trokštamą darbą. Ilgainiui darbas, vienas po
kito gimę vaikai, įvairios tarnystės bažnyčioje
įsuko į šeimyninio gyvenimo ratą. Stengiausi
gyventi laikydamasi šių prioritetų: pirma
Dievas ir mano santykiai su Juo, po to vyras ir
šeima, o trečioje vietoje bažnyčia ir tarnystė.
Nėra lengva laviruoti tarp visų šių sričių, bet
man tai labai svarbu, kad galėčiau išlaikyti
pusiausvyrą kasdienybėje.
Tačiau yra dar vienas labai svarbus dalykas – bendrystė su moterimis! Kadangi
gyvenu apsupta vien vyrų (auginame keturis berniukus), man gyvybiškai svarbu
pabendrauti su kitomis moterimis. Kai išvažiuojame kur nors kartu su draugėmis,
rodos, galėtume kalbėtis pernakt, ir vis
dar būtų maža. Be to, stengiuosi išlaikyti
artimus santykius su seserimi ir mama,

skirdama joms pakankamai laiko – kartą per
metus išvažiuoju su jomis ilgesniam laikui
į pajūrį. Kartą per mėnesį, šeštadienį, mūsų
bažnyčioje moterys renkasi į moterų pusryčius – man tai pati puikiausia šeštadienio
ryto veikla. Visada naudojuosi proga, kai,
palikusi vyrą su vaikais, galiu pabūti ar ką
nors nuveikti drauge su kitomis moterimis.
Kai grįžtu, būnu laiminga ir pailsėjusi, tad
vėl galiu rūpintis kitais.

Pastoriaus žmona irgi žmona
Kai mąstau apie tai, ką reiškia būti
pastoriaus žmona, visų pirma suvokiu, kad
gyventi su pastoriumi santuokoje yra tas
pats, kaip gyventi su bet kuriuo kitu žmogumi. Po vienu stogu gyvena du nuodėmingi
žmonės. Netikite? Deja, tai tikrai tiesa. Kai
įsimylėjimas perauga į atsakingą meilę, kiekvieną dieną tenka iš naujo prisiminti, kad
sutuoktinis yra žmogus su savo gyvenimo
patirtimi, pomėgiais ir įpročiais. Turbūt
nereikia vardinti skirtumų – kiekviena pora
gali jų priskaičiuoti aibę.
Tačiau, kai ruošėmės santuokai, mūsų
mokytojai pabrėžė labai svarbią nuostatą –
niekada nenueiti miegoti susipykus. Manau,
tai yra santuokas gelbėjantis principas. Kad ir
kokia pikta būnu ar jaučiuosi apvilta, neišgirsta ir nesuprasta, žinau, kad privalau laikytis
apaštalo Pauliaus mokymo: „Rūstaukite ir
nenusidėkite“. Tegul saulė nenusileidžia ant
jūsų rūstybės! (Ef 4, 26). Tad kitą rytą vėl iš
naujo galime rodyti malonę vienas kitam.
Žinoma, gyvenant šeimoje su bažnyčioje dirbančiu žmogumi, kartais gali kilti
sunkumų dėl to, kad darbo laikas bažnyčioje tikrai nėra įprastos aštuonios darbo
valandos. Kadangi aš pati dirbu nuo aštuntos valandos ryto iki penktos vakaro, labai

dažnai darbo savaitę mes tiesiog prasilenkiame – aš grįžtu namo po darbų ir išlydžiu
vyrą, išvykstantį į įvairius susitikimus, kurie
dažniausiai vyksta vakare. Tačiau iš kitos
pusės, džiaugiuosi, kad vyras, dirbantis
namuose, sutinka iš mokyklos grįžtančius
vaikus arba važiuodamas į susitikimus pakeliui nuveža vaikus į būrelius. Suprantu,
kad tokiu įtemptu režimu gyvena daugelis
Lietuvos šeimų...
Manau, kad ir šioje situacijoje mums
padeda Dievo žodis. Ne veltui Dievas davė
mums įsakymą švęsti šabą – vieną dieną
per savaitę skirti poilsiui. Pastoriams tai
irgi galioja! Deja, pastoriaus poilsiui tikrai
netinka visiems įprastas šeštadienis, nes
tą dieną vyksta daugiausia renginių, kurie
atima daug laiko ir išvargina. Todėl mano
vyras ilsisi pirmadienį, sąmoningai susilaikydamas nuo visų įprastinių darbų ir
atsakomybių. Tą dieną ir aš stengiuosi būti
namuose ir kokybiškai praleisti laiką kartu.

Pastoriaus žmona yra ir mama
Su vyru per bendrus gyvenimo metus
sulaukėme keturių berniukų. Augindami
vaikus, mes laikomės nuostatos, kad vaikai negali trukdyti mūsų įprastam ir taip
mėgstamam gyvenimo būdui, tarnystei.
Mes stengiamės juos įtraukti į įvairias veiklas
bažnyčioje, daug laiko skiriame tarnystei
su vaikais, leidžiame į visas įmanomas stovyklas, kuriose patys būname vadovais. O
jeigu jie dar per maži, tai prašome šeimos ir
draugų pagalbos juos prižiūrėti. Mes tikime,
kad geriausiai vaikai auga bendruomenėje,
nuo pat pirmų dienų apsupti artimų žmonių. DAUGELIO artimų žmonių! Todėl
aš, neseniai gimus ketvirtajam sūneliui,
praleidau namuose gal tik kelis sekmadienio susirinkimus, o sugrįžusi į bažnyčios
susirinkimus mielai duodavau panešioti
naujagimį visiems, kas tik išdrįsdavo.
Tačiau man dažnai atrodo, kad pastorių
vaikai yra daug sunkiau auklėjami negu kiti
vaikai. O gal tai irgi normalu – man, mamai,
atrodo, kad kitų vaikai kur kas geresni... Kai
mūsų šeima išeina į miestą pasivaikščioti,
dažnai pagalvoju, kad tai paskutinis kartas!
Vaikai – tikri laukiniai! O kai jaučiu, kad
prarandu pasitikėjimą savimi, jie kaip per
padidinamąjį stiklą stebi mūsų kasdienį
gyvenimą ir kelia mums aukštesnius rei-
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kalavimus. Todėl suvaldyti berniukus ir
nukreipti tinkama linkme, atrodo, yra didžiausias iššūkis. Tačiau aš nepasiduodu.
Nuolat mokausi, kaip būti gera mama –
skaitau visą prieinamą literatūrą apie vaikų
auginimą, lankau konferencijas, seminarus,
klausiu kitų tėvų patarimo. Šiandieniniai
tėvai labai dažnai jaučiasi bejėgiai, tačiau
taip neturėtų būti. Mes turime atstatyti savo
autoritetą ir auklėti vaikus žinodami, kad
esame pajėgūs tai daryti.

jausmus, jautėme palengvėjimą. Supratome,
kad tik Kristus gali būti tinkamas pavyzdys
tiek mums, tiek ir kitiems tikintiesiems.
Dėl ko man, kaip pastoriaus žmonai,
labiausiai skauda širdį? Didžiausias sunkumas ir našta užgula tuomet, kai palieka
mūsų bažnyčios bendražygiai. Tai bažnyčios
gyvenime atsitinka nuolat, bet vienais metais
tai išgyvenau ypač sunkiai. Atsimenu, buvo
rugpjūčio mėnuo. Artėjo naujo „sezono“
pradžia, nauji mokslo metai. Ir pasipylė
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Neatsimenu, kaip atėjo atsakymas. Bet
jis atėjo: aš gedėjau. GEDĖJAU. Nes pati niekada nepaliksiu savo bažnyčios. Neturiu ir
neturėsiu teisės ir galimybės išeiti į kitą. Visą
gyvenimą. Nepaliksiu Dievo man išrinkto
vyro. Nepaliksiu ir Dievo mums patikėtos
tikinčių žmonių bendruomenės. Kiti gali.
O aš negaliu. Tokio pasirinkimo neturiu.
Praėjus laikui, Dievas man parodė savo
meilę iki galo. Jis paėmė mano naštą dėl
tikėjimo brolių ir seserų (tiek savo bažnyčioje, tiek ir kitose) ir parodė man, kad aš
juk nemyliu taip stipriai kaip Jis. Dievas
paklausė manęs: Ar myli juos taip, kad galėtum atiduoti gyvybę? Ar tau jie tikrai
tokie svarbūs? Deja, mano atsakymas buvo
neigiamas. Save aš myliu labiau. Aš supratau,
kad Dievas mano artimiausius žmones myli
daug stipriau, nes jau atidavė savo gyvybę
už jų gyvenimą. Ir tada pajutau išlaisvinimą
nuo šios naštos. Paleidau. Po kurio laiko vėl
galėjau laisvai bendrauti.

Pabaigai

Laisvųjų krikščionių bažnyčios Vilniuje pastorius Artūras Rulinskas su žmona Vita ir
keturiomis atžalomis

Pastoriaus žmona yra ...
Nežinau, ar jus įtikina mano bandymas
parodyti, kad gyvenimas šeimoje su pastoriumi nesiskiria nuo kitų šeimų gyvenimo.
Kai rašau šiuos sakinius, manau, šią tiesą
dažnai ir pati pamirštu. Prieš kelerius metus
nedideliame ratelyje bendravau su kitomis
pastorių žmonomis, kur mums patarnavo
ilgesnę tarnystės patirtį turinti vieno pastoriaus žmona. Ir ką gi mes ten darėme? Ogi
verkėme sielvarto ašaromis, nes visos jautėmės išsekusios nuo mums keliamų perdėtų
lūkesčių. Mes, paprastos moterys, dalinomės,
kaip jaučiame bažnyčios žmonių keliamus
mums lūkesčius – būti geresne, sėkmingesne,
išmintingesne, ir, neduok die, pavyzdžiu. O
juk beveik visos esame pirmos kartos krikščionės (kaip ir mūsų vyrai), kurios nematėme
pavyzdžių augdamos. Dauguma mūsų patikėjome Kristumi savo jaunystės dienomis
ir tikėjimo kelio mokėmės iš misionierių,
kurie atvažiuodavo ir, deja, išvažiuodavo.
Tame ratelyje mes guodėme viena kitą ir
drąsinome nepasiduoti nevilčiai, kuri apima,
kai mums nesiseka. Atvirai išsakiusios savo

skambučiai: „Pastoriau, susitikime puodeliui
kavos...“ Viena šeima išvažiuoja į užsienį,
kiti – kurti naują bažnyčią, treti padėti tiems,
kuriems sunku savo bažnyčioje, ketvirti
„į niekur“. Ir tada buvo taip sunku ne tik
mano vyrui, pastoriui, atsakingam už bažnyčios ganymą, bet ir man, jo žmonai. Mes,
žmonos, kaip vieno kūno dalis, jaučiame
ir išgyvename viską kartu su vyru. O juk ir
bažnyčios žmonės dažniausiai yra geriausi
draugai! Sunkiausia būna, kai išeinantys
iš bažnyčios žmonės įvardija priežastis,
sakydami: „Taip veda Dievas.“ Tokiam argumentui nėra jokių kontrargumentų...
Juk Dievas yra aukščiausiasis autoritetas,
o pastorius nuolat moko, kad reikia klausyti Dievo vedimo... Tais metais man ypač
skaudėjo, nes matėme, kad žmonės daro
klaidingus pasirinkimus. Ir man tai buvo
patys brangiausi ir artimiausi iš draugų.
Ilgai galvojau ir mąsčiau, kodėl man taip
skaudu? Kodėl negaliu suprasti ir atleisti?
Juk žmonės turi laisvą valią ir gali bei turi
teisę rinktis savo gyvenimo kelią ir bažnyčią.
Vis galvojau, kodėl negaliu susitaikyti...

Šiuos pamąstymus apie buvimą žmona
(taip pat ir pastoriaus žmona) norėčiau
baigti malda už save ir skaitytoją. Neseniai
pasirodė puiki lietuviškai išleista Stormie
Omartian knyga „Žmonos maldų galia“, kurioje pateikiamos gairės, kaip galime melstis
už save ir savo vyrus. Pasidalinsiu nedidele
ištrauka iš pirmojo skyriaus (47 psl.):
Viešpatie, padėk man būti gera žmona.
Puikiai suvokiu, kad be Tavo pagalbos neįstengsiu tokia būti. Paimk mano savanaudiškumą, nekantrumą, irzlumą ir paversk
visa tai malonumu, pakantumu ir noru viską
pakelti. Paimk senus mano įpročius, įsišaknijusias nuostatas, nevalingas reakcijas, grubias
prielaidas, savisaugos mechanizmus ir padėk
man būti kantriai, maloniai, gerai, ištikimai,
švelniai ir susivaldančiai. Suminkštink mano
širdį, o visas joje suręstas sienas nugriauk savo
apreiškimo mūrdaužiu. Suteik man naują širdį,
dovanok man savo meilę, ramybę ir džiaugsmą
(žr. Gal 5, 22–23). Savo jėgomis neįstengiu tiek
pasitempti – tik Tu vienas gali mane pakeisti.
Apreikšk man, kur mano širdyje slepiasi
nuodėmė, – ypač dėl požiūrio į vyrą. Išpažįstu
kaip nuodėmę visus tuos atvejus, kai nerodžiau jam meilės, tik liejau pyktį ir kritiką,
apmaudą, elgiausi nepagarbiai ir neatlaidžiai. Padėk man palikti visas nuoskaudas,
pyktį, nusivylimą ir atleisti savo vyrui taip,
kaip jam atleidi Tu, – visiškai, besąlygiškai,
pamiršdamas praeitį. Mudviejų vedybiniame
gyvenime noriu būti sutaikinimo, ramybės,
taikos ir išgydymo instrumentas. Suteik
mums jėgų gražiai bendrauti ir neleisk stotis
ant skyrybų slenksčio, iškilus sunkumams.
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Kelios mintys apie
pastoriaus žmoną
INA VENSLOVIENĖ
Pastoriaus žmona nėra antgamtinė būtybė, kuri vaikšto
su aureole. Ji toks pats žmogus kaip ir kiti – su savo trūkumais ir troškimais, susidurianti su savais iššūkiais. Visų
pirma esu unikaliai Dievo sukurta asmenybė, paskui moteris ir žmona, motina.

Asmenybė
Būdama pastoriaus žmona aptinku, kad
žmonės turi tam tikrų lūkesčių mano atžvilgiu.
Vieni įsivaizduoja, kad pastoriaus žmona turi
užsiimti gailestingumo tarnyste, kitiems atrodo,
kad ji turėtų vadovauti vaikų tarnavimui, dar
kitiems – kad turėtų rūpintis moterų Biblijos
studijų grupe ir t. t. Juokingiausia, kad mano
vyras, pastorius, man irgi sakydavo: „Kaip
pastoriaus žmona, tu galėtum...“
Nežinau, gal tai būdinga nedidelėms
bažnyčioms, bet pasitaiko, kad, planuojant
kokią nors bažnyčios veiklą, kai nė vienas
bažnyčios narys nesiima atlikti kokio nors
darbo, tuomet pastoriaus žvilgsnis nukrypsta
į žmoną (arba vaikus, jei jie pakankamai dideli): „Gal tu galėtum tai padaryti?“ Tuomet
sakai „taip“, nes atsisakydama jaustumeisi
kalta, kad jo nepalaikai, nepadedi ir leidi
jam nešti per daug naštų.
Buvo laikas mano gyvenime, kai tie lūkesčiai labai mane slėgė. Negalėjau būti savimi,
atrodė, kad visą laiką turiu atitikti kitų įsivaizdavimus – tai kėlė įtampą. Pradžioje stengiausi
visiems įtikti ir įvykdyti visus lūkesčius. Bet
pasirodė, kad ši našta nepakeliamai sunki.
Tada ėmiau maištauti – visko atsisakydavau.
Nenorėjau net į bažnyčią eiti, tarnauti, nes ten
į tave žiūri ne kaip į žmogų, o kaip į pastoriaus
žmoną, „pastorienę“, kaip į pareigybę. Palaipsniui pradėjau atskirti – ką aš darau dėl to, kad
noriu, darau iš Viešpaties širdin įdėto troškimo,
o ką – tik pasiduodama aplinkinių ar aplinkybių spaudimui, be jokio džiaugsmo. Tada
išmokau pasakyti „Ne“ – ne maištaudama, bet
tiesiog įsiklausiusi į savo vidų ir apsvarsčiusi
savo galimybes. Tam prireikė ne vienerių metų,
ir, manau, tas procesas buvo skausmingas ne
tik man, bet ir mane supantiems žmonėms.

Moteris ir žmona
Būdama pastoriaus žmona, aš esu ir vyro
bendradarbė. Mes dažnai kalbamės apie bažnyčios reikalus, tarnystę, dėl to meldžiamės.
Bet kaip moteris ir žmona aš ilgiuosi savo
vyro dėmesio. Aš pasiilgstu pokalbių tik apie
mudu, pasiilgstu jo susižavėjusio žvilgsnio,

Ina ir Darius Venslovai. Darius Venslovas – Utenos „Tikėjimo
žodžio“ bažnyčios pastorius.

nukreipto tik į mane, tiesiog ramaus buvimo
kartu, niekur neskubant ir net nieko nekalbant.
Nori nenori, bet pastoriaus šeimos gyvenimo centras yra bažnyčia. Tarkim, savaime
suprantama, kad per Kalėdas ir Velykas pastorius bus bažnyčioje, kai kiti tikintieji gali iš
anksto planuoti, jog per šventes važiuos pas
gimines. Vyro atostogos dažnai būdavo tiesiog
vienos tarnystės pakeitimas kita, pavyzdžiui,
išvyka su šeima į paauglių ar jaunimo stovyklą. Visas kitas šeimos laikas irgi planuojamas
atsižvelgiant į „šeimos galvos“ užimtumą:
pamokslavimas kituose miestuose, studijos,
sinodo susirinkimai, seminarai… Tarkime,
jau keletą metų nešvenčiame vyro gimtadienio, nes dažniausiai tą savaitgalį būna
EBI sesija.
Kiekvienoje šeimoje, ko gero, pasitaiko
įtampų, kai vyras skiria daugiau dėmesio darbui nei žmonai ir šeimai. Kai taip nutinka, aš,
kaip ir kitos moterys, jaučiuosi blogai, pykstu,
pavydžiu. Be to, dar jaučiuosi kalta, kad pavydžiu vyrui bažnyčios: juk, atrodo, neabejotina,
kad tarnavimas bažnyčioje yra šventas dalykas. Taigi reikalauti, kad pastorius „pamirštų“
bažnyčią ir skirtų dėmesį tik žmonai – vos ne
šventvagystė! Tokiais periodais patiriu pagundą
„išsireikalauti“ teisėtai man priklausantį dėmesį
bambėdama, ignoruodama ar kitaip reikšdama
nepasitenkinimą. Nereikia būti psichologu,
kad suprastum, jog taip nieko nepasieksi, o tik
paskatinsi vyrą dar labiau nutolti nuo šeimos ir
panirti į darbą (geriausiu atveju), kur jis jaučiasi
reikalingas, svarbus, pripažintas…
Išeitis? Visų pirma, reikia pripažinti savo
jausmus ir suprasti, kad jie yra teisingi. Kaip
žmona aš turiu teisę į savo vyro dėmesį. Jei
jaučiuosi blogai, kad to stokoju, neturėčiau
jaustis dėl to kalta. Antras žingsnis – kalbėtis, aiškintis, nustatyti ribas. Kai matai, jog
prarandi ryšį su vyru, jei kažkas tarp jūsų
įsiterpia, net jei tai ir bažnyčia, reikia kalbėtis. Aš galiu prašyti, ne reikalauti. Prašiau
planuoti atostogas – tokias, kai kurį laiką
galėtume būti tik su šeima, negalvodami apie
jokias tarnystes. Prašiau riboti tarnavimo
laiką, pavyzdžiui, vakarais po tam tikros
valandos neatsiliepti į skambučius. Suprantu,

kad žmonės visą parą turi poreikių, bet jei
pastorius bandys į juos atsakinėti visą parą,
nukentės jo paties poreikiai – tarkim, poreikis
pailsėti. Taip kalbantis ir derantis galima
atrasti balansą, kad ir „avys“ būtų sveikos,
prižiūrėtos, ir šeimos santykiai išpuoselėti.
Nesakau, kad jau esame tai pasiekę ir viskas
vyksta sklandžiai, bet einame šiuo keliu…

Mama
Esu penkių vaikų mama. Po truputį
bandau prisijaukinti mintį, kad jie netrukus
paliks namus. Ko gero, per vėlai supratau, kad
tie 18–19 metų, kol vaikai baigs mokyklą,
toks trumpas laiko tarpas...
Pirmieji trys mūsų vaikai – pametinukai.
Augindama juos, iš darbo išėjau motinystės
atostogų (kuo labai džiaugiausi), tačiau nemaniau, kad savotiškų „atostogų“ turiu išeiti
ir bažnyčioje, tarnavime. Liūdėdavau, kai dėl
vaikų ligų negalėdavau būti bažnyčioje, namų
grupelėje. Žavėdavausi šeimomis, kurios apsikarsčiusios įvairaus amžiaus vaikais važiuodavo į konferencijas ir bažnyčios pamaldose
dalyvaudavo ne tik kaip klausytojai, bet ir
kaip tarnautojai. Žinoma, ir pati taip elgiausi.
Mūsų vaikai, galima sakyti, augo bažnyčioje.
Tik augindama ketvirtą vaiką supratau, kad
motinystė – tai irgi tarnystė. Yra laikas, kai turi
visiškai atsiduoti šiai tarnystei, statydama ją
aukščiau visų kitų.
Vaikams reikalingi tėvai, ypač mama, ir
ypač pačioje gyvenimo pradžioje. Jų nepakeis kiti, kad ir labai mylintys giminaičiai.
Praleidus šį laiką, galbūt teks gailėtis, kad
nepadarei kažko, ką galėjai padaryti, skyrei
mažiau dėmesio, negu tam vaikui reikėjo.
Supraskite teisingai, kalbu ne apie įtampą, ne
apie pareigą visą laiką būti prie vaikų, nepaleidžiant jų iš akių. Kalbu apie LAISVĘ būti
mama, mėgautis motinyste, nemąstant, kad
ten, kažkur, bažnyčioje ar darbe, gyvenimas
verda, o tu lieki nuošaly, praleisdama kažką
svarbaus. Kažkas tenai galbūt vykdo kokį
nors svarbų projektą, bet mama turi savo
„projektą“ – rūpinasi augančiu žmogučiu,
turinčiu nemirtingą sielą. Kas gali prilygti
šiam svarbiam „amžinybės“ projektui?!
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Mano svajonės

Gintarė Sprauniūtė

G

iedrė Vėžytė jau 23-ejus metus dirba Vilniaus krikščionių
gimnazijoje pradinių klasių mokytoja. Be to, veda dailės pamokas
vyresnių klasių moksleiviams ir dailės būrelį po pamokų. Giedrė
mokykloje yra surengusi ne vieną moksleivių parodą, skatina vaikų
kūrybingumą, pati aktyviai dalyvauja rengiant įvairius mokyklos renginius.
Mokytoja dalinasi savo mintimis apie kūrybą bei siūlo pasigrožėti mokinių
darbeliais.

Guoda Kamarauskaitė

V

aikystėje turėjau dvi svajones: pirmoji ir didžiausia
mano svajonė – būti dailininke, o antroji – tapti pradinių klasių mokytoja, o tai taip pat siejasi su menu,
nes pradinių klasių mokytoja neišvengiamai turi būti kūrybinga.
Nuo vaikystės labai mėgau piešti. Tėvai ir seneliai sakydavo,
kad jei tik atrasdavau kokį laikraštį ar knygą, čia pat iliustruodavau
antraštes, ar paėmusi popieriaus lapą bandydavau piešti. Labai
Dominyka Markevičiūtė
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mėgau piešti žmones. Dabar suprantu, kad
piešti žmogų, išlaikant visus anatominius
bruožus, proporcijas, yra labai sudėtinga,
tai man – meno viršūnė. Labai džiaugiuosi,
kad turėjau galimybę privačiai mokytis pas
Beną Narbutą – individualiai mokiausi
akademinio piešimo, žmogaus anatomijos –
tai, kas man labai patinka.
Savo žinias ir patirtį, žinoma, stengiuosi
perduoti ir vaikams. Domiuosi įvairiausiomis technikomis, noriu padėti mokiniams
perteikti savo kūrybines idėjas. Vaikams,
kurie gavę popieriaus lapą kiek sutrinka ir
nežino, ką daryti, stengiuosi parodyti kelią,

Jurgita Petrauskaitė

Andrius Dirmantas

Augustas Krivelis

Liepa Pagojūtė

elementarius principus, formas, kad būtų lengviau pasiekti norimą rezultatą. Dažnai ir jie patys nustemba, pamatę savo išbaigtus
piešinius, didžiuojasi savo sėkme.
Kartkartėmis iš vaikų lūpų išgirstu: „Aš nesugebu piešti...“ Tuomet
visuomet sakau: „Nėra žmogaus, kuris nemokėtų piešti. Tik kiekvienas
žmogus išreiškia save labai savitai.“ Jei mes suvokiame, kaip nupiešti
tašką ir liniją, iš to gimsta ir piešinys. Piešimas – tam tikrų formų, taškų,
linijų jungimo sistema. Taip gimsta nuostabūs ir netikėti kūriniai.
Piešimą galima palyginti su nėrimu vąšeliu: pradedi nuo kilputės, neri, neri ir išeina kažkas nuostabaus. Stengiuosi vaikams
parodyti, kad netikėtai atsiradusi linija gali tapti piešinio pagrindu.
Vaikai pamato, kad nereikia iš karto tobulai ir iki galo nupiešti
visą formą. Galima pradėti nuo labai paprastų elementų ir gauti
nuostabias formas, o paskui kurti aplinką, ištisą istoriją, išvystyti
piešinio siužetą... Vaikai suvokia, kad reikia žengti žingsnelį po
žingsnelio iki galutinio kūrybos rezultato. Kai pasakai kokią nors
konkrečią temą, dažnai vaikai piešia labai mažus objektus, bet paaiškinu, jog nupiešti skirtingų dydžių apskritimai, sukomponuoti
lape, yra įdomaus piešinio pradžia. Negąsdinu vaikų sudėtingais
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dalykais, bet pradedu nuo paprastų... Žinoma, sužadinu vaiko
vaizduotę, rodydama žymesnių dailininkų pavyzdžius, aiškinu
apie įvairias spalvų dermes.
Kiekvienas vaikas gali piešti – kiekvienam iš mūsų yra suteiktas
kūrybiškumas, Kūrėjo bruožas, – tu tiesiog negali nekurti. Kaip
mes jaučiame alkį, taip yra ir kūrybos alkis.
Visada džiaugiuosi, kai tarp vaikų atrandu sielos draugų meno

Matas Miežonis

Augustas Krivelis

Austėja Jogelaitė

Silvija Karčiauskaitė

prasme. Stengiuosi palaikyti su jais ryšį ir
drąsinu sieti savo ateitį su menais ar net
rinktis menininko profesiją. Džiugu, kad
keli mokiniai jau pasirinko tą kryptį. Aš,
kaip mokytoja, gerąja prasme net pavydžiu
jų tobulėjimo. Jei pastebiu jaunesnio vaiko
talentą, apie tai kalbuosi su tėvais, stengiuosi,
kad vaikas neapleistų to talento. Juk ir Šventasis Raštas ragina neužkasti savo talentų,
jeigu yra galimybė, jį tobulinti ar naudoti.
Pastaruoju metu daugiau mąstau apie
tapybą – tai mane šaukia. Labai norėčiau
tobulėti šioje srityje. Esu dėkinga Dievui,
kad vis susikerta keliai su menininkais, kurie
įkvepia mane toliau kažką daryti, kurti.
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Vievio bažnyčiai
„Tikėjimo žodis“ 25-eri!
OSVALDAS IR JŪRATĖ NENARTAVIČIAI

Š. m. kovo pradžioje Vievio bažnyčiai
„Tikėjimo žodis“ sukanka 25 metai. 1991 m.
Vievio miestelyje įvyko pirmieji evangelizaciniai susirinkimai, kuriuose pamokslavo
Vilniaus bažnyčios pamokslininkas Kastytis Matulionis. Per evangelizaciją įtikėjus būriui žmonių, mūsų mieste prasidėjo
kassavaitiniai tikinčiųjų susirinkimai –
juose pamokslaudavo Lietuvos misijos (tuo
metu bažnyčioje veikęs tarnavimas) pamokslininkai. Tų pačių metų gegužės mėnesį
vyko vandens krikštas, kurio metu buvo
pakrikštyti 25 žmonės iš Vievio, Elektrėnų ir
Lentvario. Jėzus sakė: Pjūtis didelė, bet darbininkų maža. Melskite pjūties Šeimininką,
kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Dievas
pašaukė mus visus kaip savo darbininkus
šiame miestelyje, kad įvykdytume Jo sumanymus. Norisi mintimis sugrįžti į tuos
laikus ir prisiminti Dievo darbą – kaip Jis
mus vedė, mokė, augino.
Prisimenant Vievio bažnyčios pradžią,
norisi padėkoti brangiam broliui Gintautui
Gruzdžiui, per kurį Dievas pradėjo veikti,
statydamas bažnyčią Vievio miestelyje.
Pats Gintautas Gruzdys prisimena:
„Įtikėjau 1988 m. pradžioje Kaune. Tuomet

sąmoningai kreipiausi į Dievą, ir Viešpats
suteikė malonę patirti Jo nuodėmių atleidimo galią. Aš iš tikrųjų pasijaučiau nauju
žmogumi. 1988 m. buvo paskutinieji mano
mokslo Kaune metai. Baigęs mokslus, gavau
paskyrimą dirbti Vilniuje. Ten prisijungiau
prie grupelės tikinčiųjų, kurie rinkosi būsimo pastoriaus Giedriaus Saulyčio namuose.
Gyvenau ir Vilniuje, ir Vievyje. Maždaug po
metų, 1989-aisiais, įtikėjo žmonių ir mano

gimtajame Vievio miestelyje. Mes lankydavome bažnyčios „Tikėjimo žodis“ susirinkimus
Vilniuje, taip pat rinkdavomės ir namų grupelėje Vievyje. Pirmoji namų grupelė vyko
Liudo ir Gražinos Bruzdeilynų namuose
(dabar jie gyvena Kretingoje). Evangeliją skelbėme įvairiais būdais: draugų vakarėliuose,
gatvėse, restorane, traukiniuose, autobusų
stotyje, diskotekoje ir pan. Vasaros rytais
dviračiais važiuodavome į mišką melstis. 1991
m. Vievio grupelę pradėjo lankyti ir tikintieji iš
Elektrėnų. Grupelėms išaugus ir pasidalinus,
nuo 1992 m. lapkričio mėnesio aš pradėjau
vadovauti namų grupelei Elektrėnuose.“
Tuo metu bendrų susirinkimų Vievyje
nerengdavome – važiuodavome į Vilniaus
bažnyčios, kurioje daugelis iš mūsų tarnavome įvairiuose tarnavimuose, susirinkimus,
todėl ganymo darbas vyko namų grupelėse.
Bėgant laikui, nemaža dalis žmonių išvyko
gyventi į kitus miestus, keli broliai pasitraukė
iš bažnyčios ir 1994 m. rudenį liko tik viena
namų grupelė, kurią lankė vos 4–5 žmonės,
tarp kurių buvome ir mes su žmona.
Nuo 1993 m. vasaros aš pradėjau tarnauti Vilniaus bažnyčios administracijoje,
su žmona gyvenau Vilniuje, bet kiekvieną
antradienį važiuodavome į Vievio grupelę.
Svarstėme, ar reikalinga Vievyje tokia maža
namų grupelė. Sprendimas atrodė aiškus:
kam tęsti darbą, jei jis neneša vaisiaus? Vis
dėlto meldėme Dievą, kad Jis išvestų mus
iš šio mirties taško ir neleistų nors ir labai
mažai kibirkštėlei mūsų grupelėje užgesti.
Kadangi namų šeimininkai norėjo, kad mes
rinktumės jų namuose, nes jiems sunku važinėti į Vilnių, mes su žmona ir toliau likome
tarnauti – kad ir kiek tikinčiųjų susirinktų.
Viešpats išgirdo mūsų maldas, namų
grupelė išliko – tuomet mums atrodė, kad
ji tarsi iš mirusiųjų prisikėlė. Netrukus prie
mūsų prisijungė nauja šeima, po to – jų

III-ąją Biblijos mokyklos laidą (1991–1992 m.) baigė net 8 tikintieji iš Vievio bažnyčios
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Nuo 2000 metų prisidėjome prie dar vieno svarbaus tarnavimo –
projekto „Vaikų Kalėdos“, kurį uoliai ir ištikimai tęsėme iki 2010
metų. Pradžioje renginius organizavome Vievyje, vėliau keliavome
po aplinkinius miestelius, kaimus ir vienkiemius. Per 10 metų
Kalėdų laikotarpiu aplankėme daugiau nei 20 mokyklų, darželių,
vaikų dienos centrų. Tuo metu visa bendruomenė mobilizavosi.
Tarnavome mes ir visi mūsų vaikai. Po šio projekto ir šiandien
palaikome bendrystę su žmonėmis bei vaikais iš kelių kaimų.
Taip pat norime pasidžiaugti ir draugyste su Elektrėnų bažnyčia „Tikėjimo žodis“. Nuo 2004 m. vasarą drauge su šia bažnyčia
rengiame Palapinių šventę: kelioms dienoms išvykstame į gamtą,
šloviname Dievą, klausomės Dievo žodžio, bendraujame, žaidžiame, krikštijame vandenyje.

1991 m. per evangelizaciją įtikėjus būriui žmonių, Vievyje
prasidėjo kassavaitiniai tikinčiųjų susirinkimai. Tų pačių
metų gegužės mėnesį vyko vandens krikštas, kurio metu buvo
pakrikštyti 25 žmonės iš Vievio, Elektrėnų ir Lentvario.
draugė, o vėliau Viešpats dovanojo mums dar naujų ištikimų
žmonių, kurie ir šiandien Jį tiki.
Taigi sustiprėję, 1997 m. nusprendėme surengti Vievyje evangelizaciją – tuo metu per Lietuvą keliavo „evangelizacinė“ palapinė.
Nors po šių renginių prie mūsų grupelės naujų žmonių neprisijungė,
tačiau mums buvo svarbu pranešti žinią: „Mes esame Dievo vaikai
ir darbuojamės šiame miestelyje“. Tuomet vėl atgijo mintis Vievyje
pradėti ir sekmadieninius susirinkimus.

2013 m. vandens krikštas per Palapinių šventę

Nuo 2004 m. vasarą drauge su Elektrėnų bažnyčia rengiame
Palapinių šventę: kelioms dienoms išvykstame į gamtą,
šloviname Dievą, klausomės Dievo žodžio, bendraujame,
žaidžiame, krikštijame vandenyje.
1997 m. Teisingumo ministerija įregistravo Vievio bažnyčią „Tikėjimo žodis“ kaip juridinį asmenį. Tais pačiais metais Vilniaus bažnyčios
Lietuvos misijos pamokslininkai ėmė lankyti asocialius žmones tuo
metu veikusiame Rykantų sąvartyne. Ir mes su Juozu Stankevičiumi
prisidėjome prie jų: skelbėme ten sutiktiems žmonėms Evangeliją,
maitinome juos koše, sumuštiniais su arbata, dalijome krikščioniškas
knygas ir laikraščius. Buvo be galo džiugu matyti, kaip paklydę žmonės
gręžiasi į Jėzų ir šaukiasi Jo išgelbėjimo. Taip darbavomės ten iki pat
sąvartyno uždarymo. Puikiai suprantame, kad negalime apsiriboti tik
tikinčiųjų susirinkimais ir bendravimu su tikinčiaisiais, bet turime
nešti Kristaus Evangeliją Jo trokštantiems žmonėms.

Mename dar vieną ypatingą laikotarpį – tai 2009–2010
metai. Broliui Juozui gimė noras surinkti namų neturinčius
vargšus, aplankyti juos, surengti jiems vaišes, paliudyti apie
Kristaus teikiamą išgelbėjimą. Tuo metu šie žmonės glaudėsi
Vievio pakraštyje esančiame apleistame namelyje. Nuvykę
pas juos giedojome giesmes, skelbėme jiems Evangelijos žinią,
meldėmės už juos. Užsimezgė bendrystė. Tarp jų buvo vyras,
kuris, kaip vėliau sužinojome, sirgo plaučių vėžiu. Padėjome
jam kiek galėjome: vežėme pas gydytojus, parūpindavome
maisto, lankėme ligoninėje. Matydami nuoširdų mūsų rūpestį,
tie benamiai pradėjo lankyti mūsų namų grupeles, kurias teko
perkelti į kultūros namus, nes trūko vietos. Dabar suprantame,
kad tai buvo Dievo duotas laikas šiems žmonėms susitaikyti
su Juo, o mums – patarnauti Kristui, nes per tuos kelerius
metus dauguma jų iškeliavo amžinybėn: vieni mirė dėl ligos,
kiti žuvo gaisre...
Nors mūsų bažnyčia nedidelė – šiuo metu ją lanko apie
10 žmonių, tačiau mūsų troškimas išlieka tas pats – tarnauti
Viešpačiui. Kiekvieną antradienį susirenkame į namų grupelę,
penktadieniais rengiame maldos vakarus, kartą per mėnesį darome bendrą susirinkimą, į kurį pasikviečiame pamokslininką,
švenčiame Viešpaties Vakarienę, laužome duoną, aukojame
dešimtines. Ir tai, kad galime drauge rinktis tuose pačiuose
kultūros namuose, kuriuose įvyko pirmoji evangelizacija 1991
metais, yra Dievo dovana. Norime ir toliau dėkoti Viešpačiui
už Jo vedimą ir ištikimybę per visus 25 metus. Nors daug visko
patyrėme, Dievas visada buvo šalia, nes bažnyčia – tai Jo Kūnas
šioje žemėje. Ačiū, Dieve, Tau už viską!
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Unikalus Dievo Dvasios
dvelksmas Šiauliuose
ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

1989 m.

išgyvenaudvasinį
atgimimą, kuris
visam laikui pakeitė širdies ir gyvenimo kryptį. Prieš tai ketverius metus trukę nelengvi
egzistenciniai ieškojimai, kuriems vadovavo
Dievo Apvaizda, pagaliau, vienai mano gerai
draugei ir nuostabiai krikščionei meldžiantis
už mane, buvo apvainikuoti amžinojo gyvenimo dovana iš Aukštybių.
Tą akimirką Dievas, Jam vienam žinomu
būdu, pagirdė mano širdį Šventąja Dvasia ir
dovanojo naują prigimtį, kuri iš vidaus skatino
keisti gyvenimą ir ieškoti panašios prigimties
žmonių, su kuriais galėčiau kartu melstis,
šlovinti Dievą, studijuoti Jo Žodį. Todėl jau
tų pačių metų gruodį, visai prieš Naujuosius
metus, teko susitikti su keliais neseniai atgimusiais krikščionimis Šiauliuose ir aplankyti
naujametinį tarnavimą Vilniaus bažnyčioje
Tikėjimo žodis. Beveik visi Šiauliuose sutikti
žmonės studijavo Pedagoginiame institute ir
buvo šaunūs, šviesūs, skirtingomis aplinkybėmis atsivertę jaunuoliai.
Tuomet įvykiai, ne mano valia, klostėsi
taip sparčiai lyg pagreitintame filme. 1990 m.
pradžioje mes, kelios atgimusios sesės, pradėjome rinktis mano tėvelių bute. Meldėmės, dalijomės tikėjimo patirtimi, skaitėme
Šventąjį Raštą ir knygeles, kurias parsiveždavau iš Vilniaus. Netrukus tapau Vilniaus
Tikėjimo žodžio Biblijos mokyklos I-osios
laidos laisvąja klausytoja. Teko nemažai ben-

drauti su šią mokyklą kuravusiu pastoriumi
Gabrieliumi Lukošiumi. Pasakodavau, kaip
nuostabiai ir neįtikėtinai Viešpaties Dvasia
veikė Šiauliuose, o jis parūpindavo mums
knygelių, kurias skaitydami paklojome tikėjimo pagrindus. Tais metais beveik kasdien susibėgdavome su merginomis rytais
į studentų bendrabutį, kuriame jos gyveno,
melstis. Liudijome apie mumyse įvykusius
tikėjimo pasikeitimus savo draugams, bendrakursiams. Tarp studentų pasklido žinia
apie institute atsiradusią „evangelikų“ grupę.
Lygiagrečiai su tautoje sklindančiomis
nepriklausomybės idėjomis sklido, ypač tarp
akademinio jaunimo, ir dvasinių vertybių
troškulys, kurį ilgus metus gesino sovietinė
ideologija, propaganda ir panieka tikėjimui.
Todėl labai nemažai studentų susidomėjo
tuo Evangelijos mokymu, kuriuo dalijomės
savo bendraamžiams. Netrukus, 1990-ųjų
pavasarį, kartą per savaitę apie 10–20 žmonių
jau rinkomės tai vienoje, tai kitoje instituto
auditorijoje.
Tų pačių metų rudenį pradėjome galvoti
apie didesnę, visam miestui skirtą evangelizaciją. Ta evangelizacija tapo lūžio tašku
bendruomenės kūrimuisi ir augimui. Numatėme surengti trijų dienų Evangelijos šventę.
Mums talkino tikintieji iš Vilniaus bažnyčios.
Pamenu, buvo vėlyvas ruduo… Dviem
evangelizaciniams renginiams išnuomojome
didžiąją Kultūros namų salę. Prieš tuos susi-

rinkimus Kastytis Matulionis su šiauliškiais
studentais pirmą kartą miesto gatvėse trijose
vietose skelbė Evangeliją ir kvietė į didesnius
renginius Kultūros centre. Vieni jaunuoliai
kvietė miesto gyventojus, kiti meldėsi prieš
susirinkimą, kad viskas vyktų sklandžiai.
Tą kartą salė buvo beveik pilna. Pastorius
Giedrius Saulytis, pamokslininkas Kastytis
Matulionis ir kiti vilniečiai skelbė Evangeliją,
liudijo apie patirtą Dievo malonę.
Žmonės buvo priblokšti niekada iki tol
negirdėtos nuostabios Evangelijos žinios. Kai
pastorius Giedrius pakvietė klausytojus išeiti į
priekį melstis atgailos malda, į kvietimą mielai
atsiliepė didžioji dalis salėje buvusių žmonių.
Tomis dienomis prie bažnyčios prisidėjo
nemažas būrys šiauliečių, daugiausia jaunų,
nors buvo ir vyresnių žmonių. Tą sekmadienį
pirmą kartą bažnyčios susirinkimas įvyko
didžiausioje instituto auditorijoje, kurioje
buvo apie 200 sėdimų vietų.
Buvome padrąsinti ir patys rengti evangelizacijas miesto gatvėse – giedodavome, liudydavome, melsdavomės. Aiškiai pamenu, kaip
prieš 1991 m. sausio 13 d. įvykius ir jų metu
ėjome į miesto gatves ir drąsinome įbaugintus
žmones Viešpaties žodžiu, kad Lietuva neišvengiamai taps laisva. Kvietėme melstis už save ir
tautos laisvę. Tomis dienomis gatvėse tvyrojo
ypatinga tyla ir įtampa, nes niekas nežinojo,
kuo viskas baigsis... Gal ir vėl prasidės trėmimai?.. Tačiau tai vienoje, tai kitoje centrinės
miesto pėsčiųjų gatvės vietoje tylą nutraukdavo
jaunuolių atliekamos giesmės žodžiai: Lietuva
bus išgelbėta, Dievo tikėk žodžiu…
1991 metų vasario 24 d., tik įkvėpę pirmąjį politinės laisvės gurkšnį, paskelbėme
bažnyčią Tiesos žodis, kurią įregistravo Lietuvos Respublikos vyriausybė.
Pirmąjį tautos laisvės pavasarį, tų pačių
metų gražią Velykų dieną, žygiavome miesto
gatvėmis, nešini spalvingais transparantais,
skelbdami dvasios laisvę nuo nuodėmės,
kurią atneša Kristaus auka. Tą eiseną vainikavo evangelizacija, kur ne vienas žmogus
patikėjo savo gyvenimą Kristui.
1991 m. gegužės 26 d. įvyko pirmasis
vandens krikštas. Prie Bijotės ežero buvo
pakrikštyta 115 žmonių.
Tų metų vasarą ir rudenį surengėme
evangelizacijas Kuršėnų, Radviliškio ir Mažeikių kultūros namuose. Po jų vienur iš
karto, kitur po tam tikro laiko gimė bendruomenės Tiesos žodis. Šias bažnyčias prižiūrėjo Šiaulių bendruomenės pamokslininkai
Romas Tuominis, Gintas Tumulis, Saulius
Budinas, Linas Bražukas.
Bažnyčios gimimą gaubė veržlus, jaunatviškas, tyras maksimalizmas ir geranoriškas
entuziazmas. Buvome jauni, degantys keisti
sustabarėjusias sovietines sampratas, trokštantys diegti ir puoselėti krikščioniškąsias
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vertybes. Tuo metu dar nerangiai, lyg po ilgos
dvasinės žiemos, bundančiai visuomenės
sąžinei – tikėjimo ir žodžio laisvei – mūsų
aktyvi bei gyvybinga tikėjimo pozicija galėjo
atrodyti per daug radikali. Tad per vietinę
spaudą buvo sukelta sumaištis, trukusi beveik
dvejus metus. Bažnyčios gyvenimą atidžiau
pradėjo stebėti valstybinės institucijos.
1991 m. gegužės 22 d. vietiniame Šiaulių laikraštyje „Šiaulių naujienos“ pasirodė
N. Jurgilienės straipsnių serija „Pastorė
Anželika“ (bažnyčia „Tiesos žodis“ ir jos
tragikomiškieji gyvenimo paveikslai), šiek
tiek vėliau pasirodė dar vienas – „Ką patrauks
pastorės Anželikos tiesa?“, o dar vėliau ir
kitų autorių „Garbina tą patį Jėzų“, „Sektų
ganytojų noras – daug nuolankių avelių“,
„Šiaulių miesto kunigų pareiškimas dėl religinės sektos „Tiesos žodis“. Nenuleidome
rankų ir ėmėme rašyti atsiliepimus į šiuos
straipsnius, bandėme parodyti savo poziciją
ir krikščioniškas pažiūras. Tada visuomenė
tarsi pasidalijo: vieni buvo prieš, kiti, pažangesni ar labiau išsilavinusieji, suprato tai
kaip normalius laisvos valstybės procesus ir
laikraštyje išsakė palaikančią poziciją.
Turbūt tai, kas tuo metu vyko, ir padrąsino mus mąstyti apie savo bažnyčios laikraštį,
kuriame galėtume atskleisti savo įsitikinimus,
doktrinas, rašyti liudijimus… Tad 1992 m.
rugsėjo mėn. buvo išleistas pirmasis dvisavaitinio laikraščio Tiesos žodis numeris. Jį leidžiant mums talkino kitas vietinis laikraštis –
Šiaulių kraštas, kuris suteikė techninę bazę
ir profesionalių maketuotojų pagalbą. Nors
tai buvo nelengvas metas, tačiau jis padėjo
mums bręsti ir dar labiau ieškoti savo tapatybės Kristuje. Dievas teikė įvairių malonių,
globojo ir laimino tolesnę bažnyčios raidą.
1999 metus prisimenu kaip ekumeninio
judėjimo pradžią tarp Šiaulių miesto krikščioniškų bendruomenių. Tai, kas dar prieš

kelerius metus atrodė neįtikima, tapo regima.
Prieš keletą metų negalėjome nė pagalvoti
apie tai, jog įvairių konfesijų miesto pastoriai
ir kunigai galėsime susėsti prie vieno stalo,
melstis vienam Dievui, drauge skaityti Šventąjį
Raštą. Skirtumai atrodė per daug dideli. Bet
tąkart, kai visi drauge dalyvavome Krikščionių
vienybės savaitės ekumeninėse pamaldose
metodistų bažnyčioje, kitą dieną – Šiaulių
katedroje, pamatėme, jog bendrumo daugiau nei skirtumų. Manau, kad tarpkonfesinis
bendravimas davė gerą postūmį ir vidiniams
savo identiteto apmąstymams, savęs suvokimui krikščioniškojo pasaulio kontekste, sėjo
tolerancijos ir pakantumo kitaip mąstantiems
sėklas. Visos krikščioniškos bendruomenės
pajutome tarpusavio santykių pokyčius: krito
įtarumo ir nepasitikėjimo sienos, gijo senos
žaizdos, kiekvienas oriai galėjome atsitiesti,
suvokdamas savo unikalią krikščionišką tapatybę, bei visi drauge kaip Kristaus mokiniai
ir krikščioniško tikėjimo skleidėjai sujungti
jėgas Dievo karalystės tikslams.
Per 17 ekumeninės bendrystės metų
Šiauliuose kartu atlikome daug darbų: da-

21

lyvavome Šiaulių dienos renginiuose, kviesdami į ekumeninius renginius, daugiau nei
dešimtmetį vaikams visame Šiaulių regione
aktyviai skelbėme žinią apie Kristų ir dalijome akcijos „Vaikų Kalėdos“ dovanėles,
suvienijome jėgas steigiant liuteronų darželio
grupes, ruošiant Evangelinio Biblijos instituto studijų programas, visos bendruomenės
dalyvavome edukacinėje Šiaulių universiteto
programoje, suteikdamos studentams galimybę atlikti religijotyros tyrimus ar praktiką
mūsų bažnyčiose, kartu rengėme „Pasaulinės lyderystės konferenciją“ Šiauliuose,
prisidėjome prie evangelizacinių renginių.
Smagu, kad ši bendrystė tęsiasi ir įgyja vis
naujų bendradarbiavimo formų.
Tas unikalus vienijantis darbas vyko ne
tik tarp konfesijų, bet ir mūsų dvasiniame
judėjime, kai 2001 m. bendrija Tiesos žodis
apsisprendė įsilieti į krikščionių bendriją
Tikėjimo žodis. Mes regime bendras dvasines
sąsajas ir turime vieną prabudimo istoriją,
puoselėjame lygiai brangų tikėjimą mūsų
Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu (2
Pt 1, 1). Visą laiką, nors veikėme nepriklau-

Nuo 1999 m. Šiauliuose prasideda ekumeninis judėjimas, atnešęs neįtikėtinų
tarpkonfesinių pokyčių: krito įtarumo ir nepasitikėjimo sienos, gijo senos žaizdos,
kiekvienas oriai galėjo atsitiesti, suvokdmas savo unikalią krikščionišką tapatybę

1993 m. gausus Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčios tikinčiųjų būrys dalyvavo Gyvosios
Evangelijos konferencijoje Vilniuje

somai, tačiau glaudžiai bendradarbiavome
atlikdami ne vieną darbą drauge Kristaus
karalystės ir Jo nuostabaus vynuogyno labui.
2001 metai taip pat pasižymėjo naujai
išryškėjusia akademinių studijų kryptimi.
Aš pati ir kiti bažnyčios tarnautojai pradėjome studijuoti evangelinę teologiją Evangeliniame Biblijos institute, kuriame buvo
sudėti krikščioniškos teologijos, bažnyčios
istorijos, misiologijos ir pastoracinės globos
akademiniai pagrindai.
Minėdama 25-metį, bažnyčia yra atsinaujinusi: jaunoji mūsų karta darniai veikia
su bendruomenės „pirmtakais“, kūrybingai
įsilieja į įvairias bažnyčios tarnystes. Ačiū
Jums, kad esate!
Norisi linkėti, jog šis Viešpaties vynuogynas dar ilgai gyvuotų ir brandintų gausius
vaisius Dievo šlovei ir žmonių gerovei.
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„Samariečio krepšio“
įžiebta ugnelė tebedega

Nors jau greitai Velykos, dar neišblėsę ir praėjusių Kalėdų įspūdžiai.
Kasmet kalėdiniu laikotarpiu pas vaikus į atokius rajono kampelius
išvyksta grupelė Radviliškio bažnyčios „Tiesos žodis“ tikinčiųjų su dovanėlėmis. Tas laikas kupinas šventinių rūpesčių šeimose, renginių
darbovietėse ir mokyklose, bet šie užsidegę jauni žmonės kasmet nepailsdami vėl imasi nelengvos užduoties – paruošti ir išdalinti dovanėles kelių nepasiturinčių šeimų vaikams. Per praėjusias Kalėdas dovanėles jie ruošė ir dalijo jau 10 kartą. Visus šiuos metus šioje veikloje
dalyvauja Lina Kazlauskienė. Paprašėme jos pasidalinti per tiek metų
sukaupta patirtimi.
Kaip prasidėjo ir augo ši tarnystė?
Bažnyčia ne vienerius metus dalyvavo
organizacijos „Samariečio krepšys“ akcijoje
„Vaikų Kalėdos“. Dalijant atvežtas dovanėles,
mums, trims sesėms, kilo mintis pačioms
suruošti dovanėles vaikams. Padarėme tris.
Kitais metais pakalbinome prisidėti daugiau
žmonių. Vėliau darbas įsibėgėjo. Surinkome
pinigų, pirkome daiktus ir dėliojome į batų
dėžutes. Po kurio laiko batų dėžutės pasirodė
per mažos, norėjosi ne tik pradžiuginti vaikus
žaislais ir saldumynais, bet įdėti ir daugiau
drabužių, apatinio trikotažo, mokyklinių, higienos reikmenų. Tad dėžutes pakeitė maišeliai.
Kasmet gimsta naujų idėjų. Dovanėlę
ruošiame kiekvienam vaikui asmeniškai
pagal amžių ir poreikius. Jei yra galimybė, aplankome tą šeimą dar prieš Kalėdas,
pamatome poreikius. Smagu dovanėlėmis
pradžiuginti ne tik vaikus, bet šiltomis
pirštinėmis, šaliku ar dar kuo nustebinti ir
mamą arba pasirūpinti kokia namų reikme. Rudenį per Derliaus šventę suneštos
konservuotos gėrybės taip pat praturtina
tų šeimų šventinį stalą.

daiktus galima numegzti – tai 5–6 kartus
pigiau negu pirkti, todėl kepurių, šalikų,
kojinių, pirštinių neperkame – jų primezga
nagingos sesės. Tortą, pyragą taip pat iškepa
darbščios šeimininkės. Visur matau Dievo
malonę ir išmintį.
Kaip randate vaikus, kuriuos lankysite?
Sakyčiau, atsitiktinai, bet žinau, kad
Viešpats nukreipia. Kartais apie vargingai
gyvenančias šeimas papasakoja koks sutiktas
žmogus, perskaitau laikraštyje, išgirstu per
žinias... Lankome šeimas, kuriose stokojama
visko, kartais net pieštukai ar tortas jiems yra
prabanga. Vežamės net vienkartinius indus
vaišėms, nes šeima gali neturėti puodelių.
Seniai turėjau svajonę pasiekti atokiausius
užkampius, nuošaliausias, sunkiai pasiekiamas

vietas, „kemsynus“, kad šventę patirtų tie, kurių
kasdienybė pilka ir skurdi, kurie apie šventę
gal net svajoti nedrįsta. Ne kartą vykome
prisidėję į bagažinę kastuvų ir guminių botų.
Lengvasis automobilis ne visur pravažiuoja,
tad kartais tenka nemažą kelio galą paėjėti.
Papasakok, kas labiausiai įsiminė.
Jaudina kiekvienas susitikimas. Štai
mergaitė, ištraukusi iš dovanų maišelio šlepetes, šaukia: „Mama, žiūrėk, ką gavau! Nebereikės man skolintis tavo šlepečių...“ Arba
aplankėme vieną šeimą, o iki kitų namų
buvo reikalingas vedlys, kad miškuose nepaklystume. Galėtų palydėti vaikas, bet brolis
išėjo apsiavęs vieninteles namuose esančias
kojines. Dovanų maišelyje berniukas rado
kojines, šaliką, ir mes turėjome palydovą.
Kitą kartą surengėme šventę bažnyčioje ir
atsivežėme šeimą, besilaukiančią devinto
vaikučio. Po to jie pasakojo, kad pirmąkart per 15 metų išvyko iš namų visa šeima
kartu. O vaikai, nors gyvena vos už 5 km
nuo miesto, pirmąkart pamatę aikštėje papuoštą eglę ir šventiškas vitrinas, jautėsi kaip
pasakoje ir žado netekę negalėjo atitraukti
akių. Kitą šeimą nusivežėme į Šiaulių „Akropolį“: didesni vaikai žaidė boulingą, mažieji
dūko žaidimų kambaryje, po to pietaudami
picerijoje už stiklo sienos ledo arenoje stebėjome tikras ledo ritulio varžybas! Mama
sakėsi pirmąkart esanti Šiauliuose, o picą
valgė kaip karališką patiekalą.
Darbas nemenkas. Ar daug turi pagalbininkų?
Vienaip ar kitaip prisideda beveik visa
bažnyčia. Daug ką darau kartu su geriausia

Tai nemažai kainuoja. Iš kur gaunate
pinigėlių?
Verčiamės iš suaukotų lėšų. Jau lapkričio
mėnesį bažnyčioje primename apie vyksiančią akciją ir pakviečiame dalyvauti.
Visada yra noriai prie šio darbo prisidedančių žmonių. Norime kuo mažiau išleisti
žmonių paaukotų pinigų ir paruošti kuo
turtingesnes dovanėles, tad jau nuo vasaros
stebime prekybos centrų akcijas, išpardavimus. Su vietiniais verslininkais, prekybininkais, turgaus prekeiviais tariamės dėl
nuolaidų. Paskaičiavome, kad kai kuriuos

Pas vaikus vykstame nedidelėmis grupelėmis, 4–5 žmonės. Paruošiame trumpą
programėlę, vaidinimą, papasakojame apie Jėzų. Su vaikais pažaidžiame, apžiūrime
dovanėles, vaišinamės atsivežtomis vaišėmis.

Pažintis

Nr. 3 (445) 2016 m. kovo 12 d.

Sužeista ir išgydyta
Yra tokių, kurių žodžiai lyg kardo dūriai, bet išmintingojo liežuvis gydo
(Pat 12, 18).

N

etikėtai įsivėliau į konfliktą.
Nežinau kodėl – gal dėl to, kad
buvau nepasiruošusi, – oponento pakeltu tonu išsakyti žodžiai nepakeliamai stipriai mane sužeidė. Jaučiausi
kaip ligonis, visa drebėjau, kelias dienas
po konflikto jutau, kaip permušinėja širdis. Kurį laiką negalėjau net būti vienoje
patalpoje su mane sužeidusiu žmogumi.
Mano šeima negalėjo manęs pažinti. Tiesą

sakant, aš ir pati savęs negalėjau atpažinti.
Negalėjau net pagalvoti, kad žodis turi tokį
stiprų poveikį. Tapau tarsi luoša – luoša
dvasiškai, psichologiškai. Vos pagalvojusi
apie tą konfliktą imdavau verkti.
Visada laikiau save pakankamai brandžia ir psichologiškai stabilia asmenybe.
(Nors save sunku adekvačiai įvertinti, gal iš
šalies ir kitaip atrodo...) Aš augau darnioje
šeimoje, tėvų mylima ir palaikoma, didelių

Turbūt didžiausia kliūtis – dvasinis
pasipriešinimas. Tuo laikotarpiu, žiūrėk,
tai mano pačios sveikata sušlubuoja, tai
namiškiai suserga. Kartais atrodo, jau
viskas, nebepajėgsiu, nesuspėsiu, bet suvokiu, jog tai išbandymas, ir einu toliau.
Žinau, kad dalyvauju Dievo darbe. Aišku,
dar riboja finansų stoka, kaskart norėtųsi nuveikti daugiau. Anksčiau trūko
transporto, dabar atsirado jau daugiau
vairuotojų.
Akcijoje kasmet dalyvauja tavo dukros
ir kiti bažnyčios jaunuoliai, paaugliai.
Kokie jų įspūdžiai? Kaip jų požiūrį keičia pamatytas nepriteklius ir gyvenimo
būdas?
Taip, jaunuoliai noriai dalyvauja ir nemažai prisideda tiek ruošiantis, tiek lankant vaikus. O pamatę kitokį gyvenimą,
jie labiau vertina tai, ką turi, yra dėkingi ir
bent trumpam sumažina savo poreikius ir
reikalavimus.

psichologinių traumų vaikystėje neturėjau,
o mokykloje patirtos patyčios veikiau mane
užgrūdino, nei pakenkė. Kai perėjusi į kitą
mokyklą susidūriau su patyčiomis, visada
jaučiau tėvų ir draugų paramą – tai man
padėjo atsiriboti nuo nemalonių žmonių,
nes žinojau, kad pakankamai daug yra tų,
kurie mane myli ir palaiko.
Laikas ėjo, tam žmogui atleidau. Dar
kurį laiką bendravau su juo labai atsargiai,
bet prisiminusi apie konfliktą nebeašarodavau. Tačiau žaizda negijo, vis dar jaučiausi neįgali, lyg paukštis, pamuštu sparnu.
Praėjus maždaug metams po to įvykio,
pabandžiau apibūdinti savo savijautą. Štai
ką užrašiau dienoraštyje:
Man niekas neįdomu ir aš niekam neįdomi.
Nukelta į 24 p.
Jau dešimtmetį kasmet imiesi šios
veiklos. Kodėl tu tai darai? Ką tau pačiai
reiškia šis tarnavimas?

drauge. Pas vaikus vykstame nedidelėmis
grupelėmis, 4–5 žmonės, kitaip lankomi
žmonės išsigąsta ir užsisklendžia. Paruošiame trumpą programėlę, vaidinimą,
papasakojame apie Jėzų. Su vaikais pažaidžiame, apžiūrime dovanėles, vaišinamės
atsivežtomis vaišėmis.
Bet prieš tai triūsia visas būrys talkininkų: mezga, piešia, perka, kepa pyragus...
Tam, kad pasiektume tolimus kaimus, reikalingi ir vairuotojai. Ištikimi aukotojai
kasmet remia pinigais. Ir, aišku, be maldų
ir kitokio palaikymo, padrąsinimo greitai
išsisemčiau. Esu be galo dėkinga visiems,
kurie kuo nors prisideda.
Su kokiais sunkumais susiduri?
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Ar kasmet lankote vis kitus vaikus, ar
puoselėjate anksčiau užmegztas pažintis?
Užmezgame asmeninius kontaktus ir
kai kuriuos vaikus lankome kelerius metus. Vieną berniuką, turintį kūno ir sielos
negalią, lankau jau 10 metų. Kaip kitaip,
jei jis kiekvienąkart klausia: „Kada vėl atvažiuosite?“ Su kai kuriomis mamomis
susirašinėjame ar susiskambiname. Štai
keletas ištraukų iš jų laiškų: „Miela Lina, esu
be galo dėkinga jums už suteiktą džiaugsmą
mano vaikams, gražias dovanas, bendravimą
ir šilumą. Tepadeda jums Dievas.“
„Labai dėkoju, kad yra tokia žmonėms
padedanti bendruomenė. Vaikai džiaugėsi
gavę dovanėlių. Juos labai pralinksmino ir
jūsų pasirodymas.“
„Leiskite padėkoti už šiltą vakarą jūsų
bažnyčioje. Nesitikėjau tokio nuoširdumo,
nustebau nuo tiek staigmenų ir dovanų. Kaip
gera, kad yra tokių šiltų, malonių žmonių.
Net nemoku apsakyti, ką šiandien jaučiu...
Galiu tik ištarti „Ačiū“.“

Dalyvaudama „Vaikų Kalėdose“ pamačiau tokią savo tarnystę. Dievas ragino nesustoti ir tęsti šį darbą. Mano pačios vaikystė
prabėgo panašiuose „kemsynuose“. Viešpats
mane iš ten išvedė, įdėjo meilę žmonėms
ir parodė tokį būdą skelbti Evangeliją. Jis
įkvepia mane eiti į tuos „kemsynus“ ir nešti
vaikams džiaugsmą. Kita vertus, lankydama
tas šeimas pamačiau, kokie turtingi patys
esame, ir negaliu nesidalinti...
Kai matau besidžiaugiančių vaikų akis,
tai man teikia nepaprastą džiaugsmą ir palaiminimą. Žinau, kad darau Dievo darbą,
ir tai neapsakomai džiugina.
Ar matant tokį skurdą nenusvyra
rankos? Juk ar daug gali pakeisti viena
kita dovanėlė...
Kartais rankos nusvyra, apima liūdesys,
kad turime tiek mažai galimybių padėti...
Tačiau pradėtas darbas nenutrūksta, Viešpats jį tęsia toliau. Štai jaunuolis, kurį aplankėme, kai jam buvo 12 metų, po 10 metų
prisimena tą laiką ir sako iki tol nemanęs,
jog apskritai tokių žmonių būna... Tokie
liudijimai įkvepia eiti toliau.
  

Žydų išmintis sako: „Tas, kuris išgelbėja
vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį.“ Perfrazuojant šią mintį galima pasakyti: „Kas
padeda vienam vaikui, padaro pasaulį geresnį.“ Įskelta kibirkštėlė įsidegė ir įžiebia vaikų
širdyse tikėjimą žmonėmis ir Dievo gerumu.
Linkime, kad ši ugnelė ir toliau negestų.
Kalbino Virginija Siniauskienė
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Sužeista ir išgydyta
Atkelta iš 23 p.

Neturiu ateities planų ir gyvenimo
džiaugsmo.
Visą laiką jaučiuosi nepatenkinta ir nelaiminga, nors tam nėra regimos priežasties.
Nenoriu niekam skambinti ir su niekuo
bendrauti.
Nenoriu nieko lankyti ir nenoriu svečių
savo namuose.
Veiksmai, kuriuos atlieku kasdien, neatrodo prasmingi.
Geriausias laiko leidimo būdas – miegas
arba kompiuteriniai žaidimai.
Neturiu nieko, ką galėčiau duoti kitiems.
Geriausia, kai niekas manęs neliečia ir
nieko neprašo. Netgi norėčiau būti ligonis,
kad mane paliktų ramybėje ir nieko iš manęs
nesitikėtų.
Nenorėjau ir į bažnyčią eiti. Atrodė, kad
tenai viskas vyksta tarsi aplink mane, bet
manęs neliečia. Vengiau kitų tikinčiųjų, nes
bijojau, kad pradės pasakoti man apie savo
problemas ar poreikius, o aš vos panešiau
savo pačios naštą. Buvau negabi užjausti
ar „nešioti kitų naštas“ (Gal 6, 2). Jaučiausi
atskirta nuo Kristaus kūno, todėl neverta
dalyvauti Viešpaties Vakarienėje...
Supratau savo būklės liguistumą, tačiau
nežinojau, iš kur galėčiau sulaukti pagalbos.
Aplinkui nemačiau žmonių, kurie gebėtų
man padėti. Sprendimą kreiptis į netikintį
psichologą ar psichiatrą vis atidėliojau, nes
nemaniau, kad mane teisingai supras, o
sielovadininko mūsų mieste nėra. Laukiau
Dievo, negalėdama nei melstis, nei Dievo
žodžio skaityti. Ir Jis mane surado.
Netrukus po to, kai išliejau savo jausmus dienoraštyje, bažnyčioje susirinkimo pabaigoje pamokslininkas paragino
pasakyti keletą nuoširdžių žodžių savo
kaimynui. Aš apsisukau ir išėjau iš salės.
Po tarnavimo pamokslininkas paklausė
manęs, ar gerai jaučiuosi. Paaiškinau, kad
nenorėjau kalbėti paviršutiniškai, o atverti
širdį ir pasakyti ką nors tikro nesugebu.
Jis pasakė žodžius, kurie turėjo gydomąjį
poveikį: „Kai žmogui skauda kurią nors
kūno vietą, jis natūraliai ją saugo, kad kas
nors jos neužgautų. Tu dabar saugai savo
širdį, nes tau ją skauda, – tai normalu. Bet

gali atsiverti prieš Kristų, – ir pacitavo
Evangelijoje pagal Matą užrašytas eilutes:
Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins rusenančio dagčio (Mt 12, 20). Tai
buvo lyg balzamas mano širdies žaizdoms.
Pamokslininkas dar pasimeldė už mane.
Negalėjau sulaikyti ašarų, jaučiau, kad
kažkas vyksta mano širdyje, kad mylinčios
Tėvo rankos kelia mane iš duobės.
Praėjus dar kiek laiko, abu su vyru
dalyvavome vienoje konferencijoje. Prasidėjus šlovinimui, šiurpuliukai bėgo per
kūną, atrodė, tarsi veržli kalnų upės srovė
griauna mano širdyje buvusią akmenų
užvartą. Pirmojo susirinkimo nelabai atsimenu, nes beveik visą laiką praverkiau. Tos
konferencijos metu vis girdėjau paraginimą
prisiminti, iš kur nupuoliau (Apr 2, 5), ir
atkasti šulinius, kuriuos priešas užvertė
žemėmis (Pr 18, 15–18). Supratau, kad
buvau sužeista dėl savo pačios neatsargumo. Jeigu mūšio lauke karys užsižiopsotų
ir imtų varnas skaičiuoti ar grožėtis saulėlydžiu, užuot stebėjęs priešo manevrus,
neišvengiamai būtų nukautas arba sužeistas.
Dievo žodis ragina mus būti budrius,
nes juk velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas, ką praryti (1
Pt 5, 8). Kartais jis gali veikti ir per žmones,
iš kurių tu nesitiki nieko pikta. Netgi per
tuos, kurie lanko bažnyčią. Nereikia turėti

iliuzijų, kad krikščionys tobuli ir visuomet
bendrauja romiai ir nuolankiai. Žinoma, tai
yra mūsų tikslas, siekiamybė. Tačiau tol, kol
gyvename šioje žemėje, kiekvienas esame
gundomas ir galime tapti atviru kanalu
piktajam veikti ar kalbėti. Atsimenate, taip
nutiko ir apaštalui Petrui: Tada Petras,
pasivadinę Jį [Jėzų] į šalį, ėmė drausti: „Jokiu
būdu, Viešpatie, Tau neturi taip atsitikti!“
Bet Jis atsisukęs pasakė Petrui: „Eik šalin,
šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai
ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių“ (Mt
16, 22–23). Petras tuo metu mąstė ne apie
dieviškus dalykus, bet apie žmogiškus. Taip
nutinka ir mums: jei nebemąstome apie tai,
kas Dievo, bet bandome ginti žmogiškus
interesus ir ambicijas, rizikuojame tapti
ginklu priešo rankose. Jei tokiu metu nebūsi
budrus, tvirtai nelaikysi „tikėjimo skydo“
(Ef 6, 16), piktas žodis, kaip kardo dūris,
tave sužeis.
  

Nuo to konflikto praėjo jau dveji metai. Skaudėjo ilgai, išgydymas irgi neįvyko
akimirksniu. Tačiau dabar, skaitydama
dienoraštį, galiu pasakyti – tai ne apie mane.
Sugrįžo noras bendrauti su žmonėmis. Jaučiuosi turinti vis daugiau jėgų ką nors daryti
dėl kitų ir „nešioti jų naštas“. Negaliu pasakyti, kad esu jau visiškai sveika, bet sveikstu. Vėl ieškau kelių į Dievo artumą. Jaučiu
svaiginantį Jo pažinimo kvapą. Jaučiu, kaip
Dievas vilioja atsiduoti Jam ir tarnauti Jam.
Žinau, kad Jis turi man ateitį su viltimi!
Autorė redakcijai žinoma
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Kaip įveikti kartėlį
JEN WILKIN

N

eseniai viena mergina paprašė
manęs padėti jai įveikti kartėlį.
Ją sužeidė skausmingi artimo
krikščionio kaltinimai bei veidmainystė.
Sunkus laikotarpis baigėsi, tačiau ji pastebėjo, jog kartėlis šio asmens atžvilgiu jos
vis nepalieka.
Galiu ją suprasti. Prieš keletą metų
ir aš buvau patekusi į panašią situaciją, kai mano dorumu buvo neteisingai
suabejota. Visą laiką maniau, jog priešai, kuriuos Jėzus man įsakė mylėti, yra
žmonės, kuriuos aš laikau priešais, –
jie arba yra netikintys, arba veda mane iš
proto. Maniau, kad pati pasirenku, ką vadinti
priešais, ir dažniausiai šiame sąraše nebūdavo
nė vieno asmens. Tačiau netikėtai susidūriau
su realybe, kad priešas gali pasirinkti mane
ir trenkti tarsi perkūnas iš giedro dangaus.
Gyvenimas parodė, jog, kad ir kaip stengčiausi
taikiai sugyventi su visais žmonėmis, kas
nors vis dėlto gali būti priešiškai nusiteikęs
mano atžvilgiu. Ir tas kas nors gali netgi būti
tikintysis! Tai buvo naujos rūšies skausmas,
gundantis mane įsileisti kartėlį.
Žinote, ko aš tuo metu norėjau? Troškau
teismo savo kaltintojui. Troškau būti išklausyta ir to, kad būtų pripažinta, jog mane įžeidė.
Norėjau būti reabilituota prieš tuos, kurie
girdėjo išsakytas dvejones mano atžvilgiu, ir
kad tai įvyktų ne rytoj ar kitąmet, bet šiandien
pat. Tačiau nieko panašaus neįvyko...
Dievas yra daug geresnis man, nei aš to
nusipelniau, todėl nebuvo nė menkiausios
galimybės mano norams išsipildyti. Šiuo
„metėlės ir tulžies“ (Rd 3, 19) kupinu laikotarpiu Jis išmokė mane tiesų, kurių kitu
atveju nebūčiau nė ieškojusi.
Štai kelios tiesos, į kurias aš išmokau įsikabinti, kad neleisčiau širdyje suvešėti kartėliui.
1. Dievas žino, kaip viskas iš tiesų vyko.
Dievui žinomas bet koks mano pasiteisinimas. Jis puikiausiai žino abi šios istorijos
puses ir, kas svarbiausia, žino tiesą, kuri yra
kažkur per vidurį.
Mano troškimas nedelsiant išteisinti
apjuodintą mano vardą, bent jau šiuo atveju,
buvo ne vietoje ir kilo iš pernelyg didelio
pasitikėjimo savimi. Taigi, užuot kovojusi,
kad būčiau išklausyta, išmokau patylėti. Aš
prašiau Dievo, kad Jis parodytų man, kur

prasilenkiau su tiesa, norėdama sušvelninti
savo įsižeidimą ar neigdama savo nuodėmę.
2. Dievas mato ne tik mano kaltintojo,
bet ir mano širdį.
Įsiskaudinusi raminau save mintimi,
kad, jei Dievo žodžiu galima pasitikėti, vieną
dieną mano kaltintojo nuodėmė bus apšviesta. Žinojimas, kad teisingumas galiausiai
triumfuos, net jeigu tai įvyks ir ne šiame
gyvenime, atnešė man ramybę.
Šiek tiek daugiau laiko užtruko, kol
suvokiau, jog tą dieną bus atskleistos ir
mano pačios nuodėmės! Mes visi galime
pasitikėti, kad teisingas Teisėjas atliks savo
darbą. Vieną dieną mano kaltintojo nuodėmė taps žinoma, mano – taip pat. Tą dieną aš
įsikabinsiu į savo Gelbėtojo gailestingumą –
maldausiu gailestingumo, nors ir nesu to
verta... Ir jei nedarysiu to paties dėl savo
kaltintojo, būsiu pati didžiausia veidmainė.
Taigi, dabar aš ne tik guodžiuosi, kad
teisingumas bus apreikštas, bet ir pradėjau
melstis už savo priešą – kad jo būtų pasigailėta.
3. Kartais įskaudinu ir aš...
Galbūt aš ir nenusipelniau to įžeidimo, tačiau sąmoningai ar nesąmoningai
ir aš neabejotinai esu panašiai įskaudinusi
kitus. Todėl, užuot jautusis pranašesnė už
savo kaltintoją, ėmiau jausti jam užuojautą.
Pradėjau prašyti Dievo, kad Jis parodytų
man mano pačios nuodėmes ir situacijas,
kai aš įskaudinau ar sužeidžiau kitus.
Yra tik vienas neteisingai kentėjęs asmuo – Kristus. Visi kiti galbūt iš tikrųjų
nuo ko nors nukentėjome, bet juk ir mes
esame pakenkę kitiems... Taigi, kai kenčiame
neteisingai, galime iš Kristaus pasimokyti
ištvermės: savo tautos neteisingai kaltinamas
Jis tylėjo. Jis pavedė save Tam, kuris teisia
teisingai (1 Pt 2, 23). Na, o prabilęs po to, kai
buvo paskelbtas neteisingas nuosprendis,
Jis meldė už savo kankintojus, ne prieš juos.
Pagalvok apie tai: jokiu kitu metu mes
nesame taip panašūs į Kristų, kaip tuomet,
kai neteisingai kenčiame sužeisti tų, kurie
turėtų mus labiausiai mylėti. Mes sakome,
kad norime būti panašūs į Kristų. O jeigu tai reiškia, kad teks patirti ir panašių
kentėjimų? Taigi, užuot klaususi Dievo,
kodėl Jis leido įvykti tokiai neteisybei, aš
prašau, kad kiekvieną tą skausmo trupinėlį
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Jis panaudotų tam, jog aš vis labiau tapčiau
panaši į Gelbėtoją.
4. Aš turiu atstumti karčią kartėlio
taurę.
Sunkių išbandymų laikus Biblija lygina
su metėle ir tulžimi, kurių kartumas, jų
paragavus, dar ilgam lieka burnoje. Turbūt
didžiausia pagunda sunkumų metu yra
išgerti tą mus apnikusios tulžies ar metėlės
kupiną taurę, įsileisti tai į savo sielos gelmes
ir puoselėti, verkšlenant teisingumo.
Žinoma, mus gali užgriūti kartūs išmėginimai, tačiau neįsileiskime širdin rūgštaus
jų geluonies. Mes galime atstumti prie mūsų
lūpų pridėtą karčią taurę. Tokį paveikslą matome ir Golgotoje. Kai mirties nuosprendis
(paskelbtas tų, kurie labiausiai turėjo Jį mylėti) buvo įvykdytas, Jėzus šaukė iš troškulio,
ir Jam pasiūlė tulžies troškuliui numalšinti.
Kristus nusisuko ir negėrė. Mokslininkai
nesutaria – kodėl: ar ši taurė buvo Jam
pasiūlyta, norint gailestingai sutrumpinti
kančias Jį nunuodijant, ar ji buvo pasiūlyta
kaip nuskausminamoji priemonė, turėjusi
padėti ištverti fizines kančias. Tačiau Jėzus
nenorėjo susilpninti ar sutrumpinti savo
kančių. Jis norėjo vieno – vykdyti savo Tėvo
valią. Karčiausio išbandymo valandą Kristus
atstūmė prie Jo lūpų pakeltą kartėlio taurę.
Mes galime klaidingai galvoti, kad kartėlio kupina taurė numalšins mūsų skausmą,
tačiau Kristus parodė mums geresnį kelią.
Patiriant kentėjimus, mums visuomet bus
pasiūlyta tulžies kupina taurė. Tačiau mes,
kurie jau esame ragavę gėrimo iš Gyvenimo
taurės, neturėtume ieškoti paguodos gerdami šį kartų gėrimą. Mes, kaip ir Kristus,
turėtume siūlomą kartybės kupiną taurę
atstumti.
Neteisybės ir kartėlio sukeltą troškulį
numaldyti gali tik gyvasis Evangelijos vanduo. Išgyvendami tą sunkųjį, kaip Biblija
vadina, metėlės ir tulžies kupiną laiką, daug
ir dažnai gerkime iš gyvosios Evangelijos
šaltinio – iškeiskime kartėlį į viltį, nepalaužiamą meilę ir gailestingumą, kuris niekada
nesibaigs tiek mums, tiek mūsų įžeidėjams.
Atsimink mano vargą, kartybę, metėlę
ir tulžį. Mano siela nuolat tai atsimena ir
yra pažeminta manyje. Nors aš viso to neužmirštu, visgi dar turiu vilties. Viešpaties
malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar
nepasibaigė. Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė
yra Jo ištikimybė. Viešpats yra mano dalis,
todėl vilsiuosi Juo (Rd 3, 19–24).
Iš http://www.thegospelcoalition.org
vertė Lina Tamonytė
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Kaip mums gyventi geriau?
ARTŪRAS RULINSKAS

K

ovo 11-ąją Lietuva šventė jau
26-uosius nepriklausomybės metus, per kuriuos šalyje
įvyko daug gerų dalykų. Vis dėlto neramina, kad pozityvu toli gražu ne viskas –
mes, kaip tauta, silpstame, eikvojame savo
jėgas ir dažnai nežinome, ko griebtis, kad
galėtume su džiaugsmu žvelgti į ateitį. Mus
dažnai apima neviltis, nematome šviesos
tunelio gale.
Pranašų, kalbančių apie niūrią mūsų
tautos padėtį, toli ieškoti nereikia. Vienas
iš jų – Samas iš grupės Bix, kuris užtraukia: Mes – karaliai valdom savo liūdną šalį,
šiandien bus didelis balius, aš žinau... Norisi
sakyti, kad Samas pataikė į dešimtuką, bet
ar tikrai mes neturime išeities?

Mes – karaliai?
Nuo senų laikų vyrauja supratimas, kad
karalius yra aukščiausiasis asmuo valstybėje, kuris ne tik niekam netarnauja, bet,
atvirkščiai, jam privalo tarnauti visi kiti
žmonės. Jei pritartume dainos žodžiams,
kad mes esame karaliai, vadinasi, vis dar
manome, kad kažkas turi mumis rūpintis,
kažkas turi mums patarnauti, duoti pinigų
išlaidoms, atlikti mūsų darbus, papildyti
mūsų sąskaitas, sutvarkyti mūsų kelius,
apšildyti mūsų namus... Mūsų išdidumas,
mūsų perdėtas pasitikėjimas savimi mus
įtikino, kad esame karaliai ir žinome, ko
mums reikia, kokia tvarka turi būti mūsų
šalyje, kad joje būtų gera gyventi.
Šiandien mums dar sunku keistis ir
mąstyti kitaip – apie kitą, o ne apie save, apie
rytojaus visuomenę, o ne gerovę šiandien.
Juk mes esame savo šalį valdantys karaliai,
ir mums reikia eiti į „didelį balių“. Taigi,
pasitraukite į šalį, apsišaukėliai, ir užleiskite
vietą prie stalo karaliui – aš sėdu valdyti ir
švęsti, nes esu to nusipelnęs...

Liūdna šalis
Samo dainoje nuskamba mintis, kad
esame liūdna šalis. Taip norėtųsi, kad Samas
klystų… Deja, gyvename šalyje, kurioje
daugeliui gyventi išties liūdna.
Nors vasario 16 d. ir kovo 11 d. švenčiame tautos nepriklausomybę menančias
šventes, vis dėlto švenčių ir iškilmių gausa

mums nepadeda nuslėpti liūdesio, nes būtent šventinėmis dienomis suvartojame
daugiausiai depresiją skatinančių gėrimų,
bet šiuolaikiškumo ir postmodernizmo švieselėmis nesame pajėgūs apšviesti liūdesio
tamsybių. Ir kaip mes galime neliūdėti, jei
esame sparčiausiai nykstanti tauta Europoje?
Kaip galime neliūdėti, jei sergame vėžiu,
kuriam išgydyti nerandame nei vaistų, nei
tinkamos chemoterapijos? Apie šios mirtinos
ligos požymius kiekvieną savaitę praneša
žiniasklaida: štai anas, išgėręs netyčia suklydo ir suvažinėjo žmogų, štai tie žmonės
smurtauja, nes kitaip nemoka spręsti problemų, o šiam gyventi pavargusiam žmogeliui
pasirodė, kad geriausia išeitis yra apskritai
baigti gyvenimą. O kur dar žmonės, kurie
ėmė ir tiesiog išvyko svetur, nes galimybės
ką nors pasiekti mūsų šalyje, jų nuomone,
prilygsta galvos daužymui į betoninę sieną...
Šiandien mūsų šalyje liūdna, nes mes
nykstame, o nykdami dar neigiame, kad
sergame, ir nenorime gydytis. Vis dėlto
kokia nors išeitis turi būti. Privalo būti,
kitaip mūsų neliks, o jei liksime, tai būsime
labai silpni.

Kur ieškoti stiprybės?
XIX amžiaus dainius Vincas Kudirka
manė, kad mūsų stiprybė yra mūsų praeityje: Iš praeities mūsų sūnūs te stiprybę
semia – giedama Lietuvos himne, Tautiškoje giesmėje. Kudirkos kartos žmonės
tą stiprybę rado praeityje. Galbūt jie savo
mintimis grįždavo į LDK, į Vytauto Didžiojo, Radvilos Juodojo laikus?.. Gal prisimindami knygnešius ir jų pasipriešinimą
okupacinei priespaudai, jie įgavo stiprybės
kurti valstybę ant ankstesniosios griuvėsių ir senų pamatų? Mes vis dar giedame
Tautiškos giesmės žodžius, tačiau praeitis
mums stiprybės, deja, neįkvepia. Mums per
sunku stiprybę rasti tokioje tolimoje praeityje, – juk mes dar neišsprendėme nesenos
praeities atneštų problemų. Praeitis, kurią
geriausiai atsimename, – tai sovietinė okupacija, tremtis, 50 metų vergystė. Praeitis,
kurią atsimename, – tai kolaboravimas su
atėjūnais piktadariais, vieno į kitą atgręžti
ginklai, savo šalies žmonių naikinimas ir
teisinimasis, kad taip daryti mums įsakė,
kad taip darėme siekdami išgyventi.

Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Mūsų stiprybė – ne praeityje. Į praeitį
žvelkime atviromis akimis, pripažinkime
savo klaidas, gailėkimės, atsiprašykime ir
gaukime atleidimą.
Gaila, kad stiprybės mums neteikia ir
dabartis. Europos Sąjunga stiprybės mums
neteikia, NATO stiprybė yra militaristinė,
ir ji neturi vaistų nuo liūdnumo. Mūsų politinės partijos grumiasi dėl postų ir įtakos
valdžioje – žmonės joms mažai rūpi. Net
teismai kartais veikiami tų, kurie šalyje
turi ekonominę ir politinę įtaką. Šiandien
negirdėti nei viltį skelbiančios filosofinės
minties, nematyti šviesuolio, kuris ragintų ir
vestų pasikeisti, susiimti, pasirūpinti vienam
kitu, patarnauti silpnesniems. Kiekviena
partija kovoja už save, kiekvienas vadovas
ir, be abejonės, kiekvienas pilietis – už save.
Tai kas teikia stiprybę?

Kitoks pranašas
Nuo liūdnojo pranašo Samo iš Bix‘ų,
kuris įvardijo mūsų bėdą, pažvelkime į kitą
Pranašą, kuris gali liūdnai šaliai ir pavargusiems jos žmonėms suteikti viltį. Kalbu
visai rimtai – esu visiškai įsitikinęs, kad nėra
kito kelio, tik šis vienas. Gal aš atrodysiu
lyg antikvarinis radinys, tačiau manau, kad
Tas, kuris pakeitė vieną žiauriausių Europos
civilizacijų – Romos imperiją (jie mėgdavo
viešose vietose gyvus žmones kalti prie
kryžių, kol šie vargšeliai nusibaigdavo), gali
pakeisti ir mūsų šalį.
Pranašas, kurio žodis keičia pasaulį, yra Jėzus. Jeigu į Jėzų žiūrėsime kaip į
praeities asmenybę, nieko gero nebus. Iš
praeities mes nelabai linkę mokytis. Jeigu
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į Jėzų žiūrėsime kaip į ateities personažą,
taip pat nesulauksime daug pokyčių, nes
toli gražu ne visiems rūpi, kas bus ateityje.
Į Jėzų mums reikia žiūrėti kaip į dabarties
veikėją. Iš tiesų Jėzus yra gyvas ir veikia
šiame pasaulyje per Šventąją Dvasią. Jėzus
yra gyvas ir artimas kiekvienam, kuris į Jį
gręžiasi, Jo šaukiasi, Jam pašvenčia savo
gyvenimą. Žinau, Jėzus keičia žmones: iš nusidėjėlių padaro šventuosius, iš nedorėlių –
teisiuosius. Žinau, Jis buria šiuos žmones į
bendruomenes, o šios bendruomenės daro
daug gerų darbų, turi daug gerų minčių,
kaip pasaulį padaryti gražesnį ir geresnį.
Jėzus yra vienintelė stiprybė dabar gyvenantiems, vienintelis džiaugsmą liūdnos
šalies gyventojams galintis atnešti Asmuo.
Jėzus yra tas Karalius (politikas), per kurį
šiame liūdesio pasaulyje gali įvykti tikros
permainos.
Pirmiausia, Jėzaus politika – tai kvietimas pakeisti mąstymą apie valdymą:
Jėzus yra karalius, ne aš. Taip mąstydamas,
aš nulipu nuo sosto, kuriame sėdėdamas
jaučiuosi visažinis ir visagalintis, ir tą sostą
užleidžiu Jėzui. Jo mintis yra stipresnė už
manąją, Jis mato pasaulį nuo dangiškojo
kalno aukštumos, todėl aš sutinku su Jėzumi ir užleidžiu Jam vietą, kuri ir taip
Jam priklauso.
Antra, Jėzaus politika – tai kvietimas
dalyvauti savo šalies gyvenime: kiekvienas
esame kviečiamas sekti paskui Jėzų ir mylėti
savo artimą taip, kaip mylime save pačius.
Taigi Jėzaus politinio mąstymo gairės – ne
kas geriausia man, bet kas geriausia mūsų
bendruomenei, mūsų šaliai. Jėzus kviečia
ne bėgti nuo mūsų šalies problemų, bet jas
spręsti: jei esu paprastas žmogus, turintis
nedaug galios, darau nedidelius sprendimus,
jei man suteikta didesnė galia – siekiu didesnių permainų, jei turiu didelius įgaliojimus,
tai jais ir naudojuosi, kad artimas pajaustų
meilę, kad juo būtų pasirūpinta.
Trečia, Jėzaus politika – tai kvietimas
būti tokiems, koks yra Jis. Save suvaldyti yra
sunkiau, nei valdyti kitus žmones. Matau,
kad kurti Dievo karalystės kampelį kitų
žmonių gyvenime yra lengviau, nei sukurti
jį savo gyvenime, nes darbas su savimi visada yra pats sunkiausias darbas. Jei būsime
tokie kaip Jėzus, mąstysime taip, kaip mąstė
Jėzus, ir puoselėsime Jo pasaulėžiūrą, mes
išgyvensime Jėzaus stiprybę dabartyje.
Tad kaip mums geriau gyventi šioje liūdnos šalies karalystėje? Jau dabar pradėkime
gyventi su Jėzumi! Visos kitos alternatyvos
tėra laikinos ir labai silpnos.
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N

ors Jėzus nesulaukė senyvo
amžiaus, Bažnyčia vertina Jį
kaip ryškų tikro žmogiškumo,
sąžiningai nugyvento gyvenimo pavyzdį.
Lukas rašo, kad Jėzui buvo apie trisdešimt
metų, kai Jis pradėjo veikti (Lk 3, 23), ir
Jo trejų metų tarnavimas baigėsi romėnų
valdžios atlikta bausme. Tikėtina, kad Jėzus
gimė maždaug 6–4 m. pr. Kr. Erodo Didžiojo
(kuris mirė 4 m.) valdymo laikotarpiu ir
tikriausiai buvo nukryžiuotas 30-ais metais,
valdant Romos vietininkui Poncijui Pilotui.
Taip skaičiuojant, mirties momentu Jam
buvo ne daugiau nei trisdešimt šešeri metai.
[1] Taigi Jėzus mirė pačiame jėgų žydėjime,
nepatyręs senatvės. Ar tai reiškia, kad mums
nebeliko kristologiškai pagrįsto pavyzdžio,
kaip krikščionis turėtų reaguoti į senėjimą?
Visų pirma tai, kaip Jėzus mirė, nuolat
mums primena, kad ištikimybė svarbesnė už
ilgaamžiškumą. Ilgas gyvenimas – palaiminimas (Pat 16, 31; 20, 29), bet mes neturime
manyti turį teisę į ilgą gyvenimą. Dievas gali
mus paraginti atiduoti savo gyvybę. Jėzus ne
kartą mokė savo sekėjus, kad mokinystės kelias veda ant kryžiaus (pvz., Mk 8, 34–38; Lk
14, 25–27). Jėzus mums tapo tvirto tikėjimo
Dievu pavyzdžiu, kuris suteikia jėgų liudyti
tiesą, net jeigu toks liudijimas gali atvesti prie
mirties. Apreiškimo knyga aukština ištikimus
kankinius, Avinėlio krauju ir savo liudijimo
žodžiu nugalėjusius didįjį slibiną šėtoną. Jie
nebrangino savo gyvybės, net iki mirties (Apr
12, 11). Taigi krikščionys, sekdami Jėzaus
pavyzdžiu, gali išmokti, kad jiems nereikia
pernelyg savęs saugoti, desperatiškai, bet
kokia kaina „kabintis“ į gyvenimą, iš savo
fizinio gyvenimo darant stabą. Metui atėjus, mes ramiai paliekame šį gyvenimą, nes
tikime, kad galiausiai mus pasitiks Dievas.
Šie pamąstymai atveda mus prie kitos
išvados: net jeigu mes ne visada galime tikėtis ilgo gyvenimo, kiekvieną minutę galime
išgyventi pilnatvę. Žymųjį Jėzaus mokymą
apie tai, kad mums nereikia rūpintis nei savo
gyvybe, nei rytojumi (Mt 6, 25–34), reikia
suprasti ne tik radikalaus tikėjimo Dievo

teisumu šviesoje, bet ir Kristaus kančios
kontekste. Kadangi negalime kontroliuoti
rytojaus ir pasirinkti savo mirties laiko,
kiekvieną dieną priimkime kaip dovaną.
Kreipkimės į Dievą prašydami kasdienės
duonos ir būkime įsitikinę, kad pirmiausia
ieškome Dievo karalystės, o ne eikvojame
savo laiką ir jėgas antraeiliams rūpesčiams.
Antra, nors Jėzus ir mirė jaunas, Jo kentėjimai įkūnija ir atperka visą žmonijos
patirtį, visą žmonijos kančią. Kaip Žmogaus
Sūnus Jis savyje patyrė visas žmogiško likimo negandas. Formuluodami Įsikūnijimo
sampratą ankstyvosios krikščionybės teologai tvirtino, kad Jėzus buvo ne tik Dievas,
bet ir žmogus, nes, tik prisiėmęs žmogaus
prigimtį, Jis galėjo visiškai ją atpirkti. Tokį
tvirtinimą suformulavo Grigorijus Nazianzinas: „Neišsipildo tai, kas nenumatyta,
o tai, kas susijungia su Dievu, išsigelbsti“.
[2] Tai reiškia, kad Jėzaus gyvenimą ir mirtį
reikia suprasti kaip pavyzdį visai žmogiškai
patirčiai. Nesvarbu, kad Jėzus nebuvo moteris, pagonis, labai išsilavinęs ar pagyvenęs
asmuo. Kadangi mes nesuvokiamu būdu
įtraukiami į Jo kančią, mirtį ir prisikėlimą,
Jo patirtis sugeria mūsiškę ir padeda suvokti
savo patirtį.
Nesvarbu, esame vyrai ar moterys, afrikiečiai ar kinai, neraštingi ar išsilavinę,
jauni ar seni... Nes krikščioniškas požiūris į
senėjimą iš mūsų reikalauja išmokti į kryžių
ir prisikėlimą žvelgti kaip į prizmę, per kurią
mes nagrinėsime savo senėjimą ir mirtį. Mes
mokomės priimti patiriamus kentėjimus,
ypač sulaukę vyresnio amžiaus, kadangi
visada nešiojame savo kūne Viešpaties Jėzaus mirtį (nekrōsis), kad ir Jėzaus gyvybė
apsireikštų mūsų kūne (2 Kor 4, 10). Kaip
sako Paulius, mūsų tikslas – pažinti Jį, Jo
prisikėlimo jėgą ir bendravimą (koinōnia)
Jo kentėjimuose, suaugti su Jo mirtimi (Fil
3, 10).
Visa tai prieštarauja šiuo metu plačiai
paplitusiai tendencijai, kad galime būti solidarūs tik su tais, kurie priklauso mūsų
Nukelta į 28 p.
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kultūrai, rasei, klasei, lyčiai ar patiria tas
pačias nelaimes. Evangelija moko kitaip:
savo gyvenimą mes visi turime suprasti
kaip telpantį Jėzaus istorijoje, ir iš jos mes
semiamės bendrumo, kurio priešingu atveju
niekada nepamatytume. Kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, tačiau tokiu būdu
pagyvenę žmonės pasakojime apie Jėzų,
kuris mirė būdamas kiek vyresnis negu
trisdešimties metų, ras pavyzdį, kuriuo galės
vadovautis spręsdami senėjimo problemas.
Kaip matome iš Naujojo Testamento,
Jėzaus pavyzdys – pasiaukojimo dėl kitų
pavyzdys. Jėzus, kuris nusižemino ir dėl
mūsų tapo paklusnus iki mirties, suformavo krikščionišką požiūrį į senėjimą (Fil 2,
1–13). Todėl Paulius gali apie save rašyti:
Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau
ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir
dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į
Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo
save už mane (Gal 2, 20). [3]
Vadinasi, kuo vyresni tampame, tuo
dažniau užduokime klausimą, kaip savo
gyvenimą galėtume skirti kitiems žmonėms.
Senatvė nėra laikas tiesiog atsipalaiduoti ir
žaisti golfą ar su nostalgija prisiminti praeitį
(nors poilsis ir prisiminimai tikrai turi teisę
egzistuoti mūsų gyvenime). Kristologinis
principas senatvės metams meta iššūkį ir
nuvainikuoja tradicinius senėjimo modelius, kuriuos matome aplink: seniai kaip
bejėgė, nenaudinga visuomenės našta, arba
senatvė kaip metas dykinėti ir ilsėtis ant
laurų, pelnytų darbingais gyvenimo metais.
Tam, kad senyvą amžių suvoktume Mesijo,
kuris mirė jaunas, pavyzdžio šviesoje, reikia
priimti T. S. Elioto patarimą: „Senoliai turi
būti tyrinėtojai“ [4] su sąlyga, kad mūsų
tyrinėjamos teritorijos – tai mokinystės
kelias, kurį mums nužymėjo Kristus.

Pergalė prieš paskutinį
priešą – mirtį
Niekur Biblijoje nerašoma, kad senėjimas yra problema, tačiau apie mirtį
kalbama visai kitaip. Biblijos autoriai laikosi
blaivaus ir realistinio požiūro į mirtį kaip
į grėsmingą šešėlį, pakibusį virš pasaulio.

Psalmininkas aimanuoja dėl gyvenimo
trumpumo ir mirties neišvengiamumo:
Mūsų dienos praeina Tau rūstaujant, mūsų
metai kaip atodūsis. Mūsų metų skaičius
yra septyniasdešimt, o stipresniųjų – aštuoniasdešimt. Dauguma jų praeina kančiose
ir varge. Jie greitai praeina, ir mes išnykstame (Ps 90, 9–10).
Senojo Testamento autoriams posakis
„mes išnykstame“ nereiškia sielos paėmimo
į dangų. Greičiau tai greitai praeinančio
žmogaus gyvenimo aprašymas, kad jis – kaip
žolė, kurią nuneša vėjas (Ps 103, 15–16).
Jeigu Senajame Testamente ir užsimenama
apie gyvenimą po mirties, tai daugiausiai
kaip nužengimą į šeolį, niūrų pasaulį, kuriame būna mirusieji. Nepamirštamuose
Izaijo įvaizdžiuose mirtis – tai šydas, kuris
gaubia visas tautas ir gimines (Iz 25, 8),
bet ši diena Senajame Testamente išlieka
tik būsima viltis.
Senajame Testamente nematome
bjaurėjimosi mirtimi, bet Naujajame Testamente mirtis suvokiama kaip didžiulis
blogis. Skirtingai negu Sokrato elgesys
mirties akivaizdoje, kurią jis sutiko labai
ramiai, Jėzus meldėsi Getsemanės sode
sutrikęs ir nuliūdęs, laukdamas savo arešto
ir bausmės. Jis meldė Dievą išgelbėti Jį nuo

mirties (Mk 14, 32–42). Pasak kai kurių
Evangelijos pagal Luką rankraščių: Vidinės
kovos draskomas, Jis dar karščiau meldėsi.
Jo prakaitas pasidatė tarsi tiršto kraujo lašai,
varvantys žemėn (Lk 22, 44). Šį momentą
svarbu pabrėžti, nes sentimentalus krikščioniškas dievobaimingumas nusileidžia
iki pokalbių apie mirtį kaip apie sklandų
perėjimą į geresnį pasaulį. Tačiau panašus
požiūris labai skiriasi nuo tikros Naujojo
Testamento autorių nuomonės. Jėzus verkė
prie Lozoriaus kapo (Jn 11, 32–37). Paulius
mirtį apibūdino kaip paskutinį priešą, kurį
sunaikins Kristus eschatologinėje ateityje,
kai galiausiai viskas bus pajungta Dievui (1
Kor 15, 26–28). Todėl pasaulyje, kuriame dar
ne viskas paklota Jėzui (Hbr 2, 8), senėjimo
procesas kartu atneša gąsdinančią mirties
perspektyvą.
Nuorodos:
[1] Sudėtingu tikslios Jėzaus gimimo ir mirties
datos nustatymo klausimu žr. Džonas Majeris, A
Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, Anchor
Bible Reference Library (New York: Doubleday,
1991–2001), v. 1, p. 372–433. Jn 8, 57 skeptikai sako
Jėzui: „Dar neturi nė penkiasdešimt metų ir esi
matęs Abraomą?!“ Tai nereiškia, kad Jėzui buvo
apie penkiasdešimt metų, tai buvo tik apytikslis
paskaičiavimas, norint parodyti, kokį papiktinimą
sukėlė teigimas, kad Abraomas matė „Jėzaus dieną“
ir džiaugėsi.
[2] Grigorijus Nazianzinas, Epistle 101 (Ad
Cledonium), Patrologia Graeca 37: 181C–184A.
[3] Dėl šio vertimo žr. Richard B. Hays, Galatians, New Interpreter’s Bible, vol. 11 (Nashville:
Abingdon, 2000), p. 242–245.
[4] T. S. Eliot, East Coker, in The Complete Poems
and Plays (New York: Harcourt, Brace and World,
1962), p. 129.
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Nuostabiausias dalykas
FRANCIS CHA

Pamąstykite apie paskutinį kartą, kai jums patiko prasmingai leisti laiką su Dievu. Kai jums buvo taip gera ir nesinorėjo, kad tai baigtųsi...
Kai jūs buvote vienas šventojo Dievo akivaizdoje ir skaitėte Dievo
žodį. Kada tai buvo?

M

an buvo penkiolika metų,
kai jaunimo pastorius išmokė mane melstis ir skaityti
Bibliją vienumoje. Dabar, daugiau nei po
trisdešimties metų, aš vis dar negaliu atrasti
geresnio būdo pradėti dieną. Negaliu nė
pagalvoti, koks būtų mano gyvenimas, jei
aš kasdien nenukreipčiau savo žvilgsnio į Jį.
Tik būdamas vienas su Juo aš išsivaduoju iš išdidumo, melo ir streso.
Iš išdidumo: mat stovėdamas prieš Asmenį, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje,
nejučiomis nusižemini (1 Tim 6, 16).
Iš melo: jei suvoki, kad kalbi su visa
žinančiu Teisėju, negali būti nesąžiningas:
Joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio,
bet visa yra nuoga ir atidengta akims To,
kuriam turėsime duoti apyskaitą (Hbr 4, 13).
Iš streso: suklupus prieš Dievą, nuo
kurio priklauso sėkmė ar nesėkmė, nerimą
pakeičia ramybė. Jei Viešpats nestato namų,
veltui vargsta statytojai. Jei Viešpats nesaugo
miesto, veltui budi sargai (Ps 127, 1).

Apie susibūrimus
Dažnai nes negailime laiko ir pastangų,
kad suburtume tikinčiuosius draugėn. Mes
tapome ekspertais, gebančiais sukviesti
krikščionis į puikius koncertus, renginius
ar pasiklausyti didžių pamokslininkų. Tačiau mums nesiseka išmokyti tikinčiųjų
būti vienumoje su Dievu. Kada paskutinį
kartą girdėjote kokį žmogų su susižavėjimu
kalbantį apie laiką, praleistą vienumoje su
Jėzumi, skaitant Jo žodį?
Suburti tikinčiuosius, kurie neskiria
laiko pabūti vienumoje su Dievu, gali būti
pavojinga. Dietrichas Bonhoefferis savo
knygoje „Gyvenimas drauge“ rašo: „Tie,
kurie negali būti vienumoje, turėtų suvokti
savo vietą bendruomenėje. Tokie žmonės
dažnai kenkia sau ir bendruomenei. Jūs
vienas stovėjote prieš Dievą, kai Dievas jus
pašaukė. Jūs pats turite paklusti Dievo balsui.
Jūs pats, vienas, turite paimti savo kryžių,

kovoti, melstis... Ir mirtį sutiksite vienas, ir
pats vienas turėsite atsiskaityti prieš Dievą.
Jūs negalite nuo savęs pabėgti, nes būtent
jus Dievas pašaukė. Jei nenorite būti vienumoje su Dievu, vadinasi, jūs atmetate
Kristaus pašaukimą jums ir negalite turėti
dalies pašauktų žmonių bendruomenėje.“
Šiandien krikščionys dažnai vartoja žodį
bendruomenė. Tačiau jei mes, kiekvienas
atskirai, neskiriame laiko, kad pabūtume
vieni su Dievu, mūsų susirinkimai gali būti
kenksmingi. Man teko pabuvoti daugelyje
grupelių, kur žmonės dalijosi savo įžvalgomis.
Tačiau problema yra ne tik tai, kad mūsų
supratimas ne toks gilus, kaip mes galvojame,
bet ir tai, kad mes skubame pasidalinti mūsų
galvoje kylančiomis mintimis, nors Dievas
sako: Mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano
keliai – ne jūsų keliai, – sako Viešpats. – Nes
kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano
keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys –
už jūsų mintis (Iz 55, 8–9).
Aš noriu sužinoti Dievo mintis. Noriu
rinktis su žmonėmis, kurie skaito Dievo
žodį, su žmonėmis, kurie meldžiasi ir bendrauja su Juo. Aš noriu draugauti su tais,
kurie draugauja su Dievu. Man visai nerūpi, ar jūs turite teologijos daktaro laipsnį
ar šešiasdešimt metų gyvenimo patirties.
Aš mieliau pasikalbėsiu su Dievo artumą
išgyvenusiu penkiolikmečiu.
Gal jums per daug patinka pamokslai?
Apie knygas, pamokslus ir konferencijas
kyla daugybė diskusijų, ir aš ne prieš jas. Juk
ir aš pats didelę savo gyvenimo dalį pamokslavau, rašiau knygas ir dalyvaudavau įvairiose
konferencijose. Tačiau kartais klausiu savęs,
ar jau ne laikas nukreipti savo dėmesį kitur.
Pažvelkime į faktus: jei pagalvosime apie
Amerikos krikščionis, tai jie išklauso daugiau
pamokslų ir perskaito daugiau knygų nei bet
kokia kita žmonių grupė pasaulio istorijoje.
Tačiau kokia yra bažnyčios Amerikoje būklė?
Ar žinių ir resursų gausa atvedė prie didesnio
šventumo, artimesnio ryšio su Jėzumi?
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Jūs tikriausiai pasakytumėte, kad jei
nebūtų tų žinių ir resursų, bažnyčios padėtis būtų dar blogesnė. Galbūt ir taip. O
gal visgi tie resursai (net ir šis straipsnis)
gali atitraukti žmones nuo tikrojo Šaltinio?
Gal visos šios knygos ir pamokslai apie
Jėzų iš tiesų sulaiko žmones, ir jie nebendrauja su Juo tiesiogiai? Gal tai skamba
ir šventvagiškai, bet aš galvoju, kad visi
tie krikščioniški resursai, visos knygos ir
pamokslai kartais gali susilpninti mūsų
maldos gyvenimą.
Mes gyvename tokiu laiku, kai daugumai žmonių sunku sutelkti dėmesį. Mes
nuolat ieškome greitos išeities, greitesnio
sprendimo būdo. Tad mintis ramiai pasėdėti
ir tyliai apmąstyti Šventojo Rašto eilutes,
tyliai melstis pagal tas medituojant kilusias
mintis, dažnai pakeičia kitos mintys: „Juk
galima paklausyti pamokslo, važiuojant
pakeliui į darbą!“ Nors tai, žinoma, geriau
negu nieko (atsižvelgiant į visas kitas mus
kasdien užplūstančias žinias), šiuo straipsniu
noriu pasakyti, kad niekas negali atstoti
laiko, praleisto vienumoje su Dievu.
Mums vėl reikia išmokti nurimti.

Kažką reikia paaukoti
Pauliui buvo paprasta. Jam labai patiko
būti su Jėzumi. Man gyvenimas – tai Kristus,
o mirtis – tai laimėjimas, – sakė jis (Fil 1, 21).
Jis džiaugėsi pažindamas Kristų: O taip! Aš
iš tikrųjų visa laikau nuostoliu dėl Kristaus
Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės. Dėl
Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis,
kad laimėčiau Kristų (Fil 3, 8).
Niekuo negalima pakeisti to buvimo
su Dievu vienumoje. Jeigu neturite laiko,
reikia kažko atsisakyti, kad atsirastų laiko
pabūti su Dievu. Atsisakykite pietų ar kokio
susitikimo. Atsisakykite kokio nors įprasto
įsipareigojimo. Nes nėra nieko svarbesnio,
kuo dar galėtumėte šiandien užsiimti.
Nuo Dievo priklauso net jūsų kvėpavimas: Jis gi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita (Apd 17, 25). Ar galėtų
kas būti svarbiau nei susitikimas su Tuo,
kuris teikia gyvybę ir nuo kurio priklauso,
ar jūs išgyvensite šią dieną? Ar gali kas būti
geriau? Kaip mes galime nerasti laiko Tam,
kuris laiką sukūrė?
Kokių svarbių, jūsų manymu, planų
šiandien dar turite, kad skubėdami juos
įgyvendinti pralėktumėte pro Kūrėją?
Iš http://www.desiringgod.org
vertė Alina Meškytė
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Vienas reikšmingiausių

protestantų tikėjimo dokumentų
išleistas lietuvių kalba

L

eidykla „Tikėjimo žodis“ išleido Vestminsterio tikėjimo išpažinimą, kuris pirmą kartą anglų
kalba pasirodė 1647 metais. Šis presbiterijonų tikėjimo išpažinimas reformuotoje
kalvinistinėje tradicijoje yra paskutinis tos
epochos reikšmingas protestantų išpažinimas. Anglosaksiškoje erdvėje iki šių dienų
jis yra vienas žinomiausių protestantiškų
tikėjimo dokumentų.

Per 33 išpažinimo skyrius sistemingai
aiškinamas evangelinis tikėjimas, paliečiamos visos svarbiausios teologijos temos,
taip pat ir bažnyčios etiniai bei praktiniai
klausimai, tokie kaip santuoka ir skyrybos.
Įvadą lietuviškam Vestminsterio tikėjimo
išpažinimo leidimui parašė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kuratorius
Holgeris Lahayne, išsamiai aptardamas šio
tikėjimo dokumento atsiradimo istorinį ir

Vestminsterio

tikėjimo išpažinimas
HOLGER LAHAYNE

1643 metais Škotijos presbiterijonai ir Anglijos puritonai sudarė Iškilmingąją lygą ir sandorą („Solemn League and Covenant“). Ji buvo savotiškas abiejų pusių susitarimas garantuoti bei ginti reformatų tikėjimą Škotijoje ir reformuoti Anglijos bei Airijos bažnyčias„pagal Dievo
žodį ir pagal labiausiai reformuotos bažnyčios [žinoma, škotiškosios]
pavyzdį bei pašalinti „popiežizmą“ ir vyskupo valdžią Anglijoje. Abi
šalys taip pat prisiekė kiek tik įmanydamos „siekti Dievo bažnyčių
glaudžiausio religinio susijungimo bei vienodumo trijose karalystėse“ [Anglijoje, Škotijoje ir Airijoje].
Vestminsterio asamblėja
ir jos veikla
Idant būtų pasiekti minėti tikslai, nuspręsta sudaryti bendrą tikėjimo išpažinimą, katekizmą ir bažnyčios nuostatus.
Šiam darbui Anglijos parlamentas sušaukė
dvasininkų ir pasauliečių susirinkimą.
Posėdžiai vyko Vestminsterio bažnyčioje,
tuo metu buvusioje Londono priemiestyje,
dėl to ir pavadinti „Westminster Assembly“
– Vestminsterio asamblėja. Dera pastebėti, kad tik škotų pasiuntiniai į Asamblėją
buvo deleguoti bažnyčios (oficialiai tik kaip

patarėjai). Anglų delegacija buvo paskirta
parlamento. Anglijos parlamentas taip
pat nustatė ir Asamblėjos pirmininkavimo tvarką, susirinkimų trukmę, tikslus,
apmokėjimą ir t. t. Kitaip tariant – visą
Asamblėjos darbotvarkę. Dėl to ji negali
būti vadinama sinodu, nes šiuo žodžiu
apibūdinamas bažnyčios bendruomenės
atstovų susirinkimas. Vestminsterio asamblėją formaliai galima laikyti savotiška
parlamento ekspertų komisija. Tačiau tuo
pačiu būtina pabrėžti, kad parlamentas nė
kiek nevaržė ir net pats užtikrino žodžio bei

konfesinį kontekstą bei analizuodamas kai
kuriuos išpažinimo teologinius akcentus
(Žemiau pateikiame jo ištrauką).
Vestminsterio tikėjimo išpažinimas yra
bendras Tikėjimo žodžio ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios leidinys.

debatų laisvę, nesikišdamas į Asamblėjos
esminį teologinį darbą.
Asamblėją sudarė 30 pasauliečių (iš jų
10 didikų) ir 121 dvasininkas. Visi dalyviai
atstovavo keturioms skirtingoms bažnyčios
atšakoms. Vyskupinės bažnyčios santvarkos
šalininkai (vienas iš jų – garsusis Airijos
arkivyskupas Jamesas Ussheris) susirinkimuose dalyvavo retai, kadangi nebuvo
gavę karaliaus leidimo. Didžiausią grupę
sudarė presbiterijonai, tarp kurių buvo
tokios įžymybės, kaip škotai George’as
Gillespie’is ir Samuelis Rutherfordas. Kiek
mažiau buvo vadinamųjų independentų,
arba kongregacionistų, labai akcentavusių
atskirų bendruomenių autonomiškumą.
Pastarųjų gretose centrinė figūra buvo
Thomas Goodwinas, o žymiausias jų teologijos atstovas Johnas Owenas Asamblėjoje nedalyvavo. Ir pagaliau ketvirtoji
grupė – erastijonistai (nuo šveicarų teologo
Thomaso Erastuso), gynę poziciją, kad
bažnytiniuose reikaluose, ypač disciplinos
klausimais, valstybės žodis būtų svariausias;
kitaip tariant, siekė valstybės iškėlimo virš
bažnyčios. Žymiausias pastarųjų atstovas
buvo teologas Johnas Lightfootas.
Pirmas Asamblėjos susirinkimas įvyko
1643 metų liepos 1 dieną Vestminsterio
abatijoje, „Henriko VII Šv. Mergelės koplyčioje“. Vėliau posėdžiauti buvo renkamasi
„Vestminsterio Jeruzalės salėje“. Kaskart
susirinkdavo vidutiniškai nuo 60 iki 80 dalyvių. Iki 1649 metų posėdžiauta per tūkstantį
kartų. Pirmaisiais mėnesiais Asamblėjos
dalyviai daugiausiai užsiėmė 39 straipsnių
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pertvarkymu. 1643 spalio 12 dieną Asamblėjai duotas parlamento nurodymas sudaryti
keletą atskirų dokumentų. Taip per ketverius
metus atsirado Bendroji bažnytinių pamaldų
tvarka („Directory for the Public Worship
of God“), bažnyčios nuostatai („Form of
Presbyterian Church Government“), du katekizmai („Westminster Larger Catechism“ ir
„Westminster Shorter Catechism“) ir vienas
naujas tikėjimo išpažinimas („Westminster
Confession of Faith“). Be jų, sudaryta ir
mažesnių dokumentų, pavyzdžiui, „The
Sum of Saving Knowledge“, „Directory of
Family Worship“. Visi dokumentai, sudėti į
vieną rinkinį, iki šiol vadinami „Westminster Standards“ (visų pirma du katekizmai
ir išpažinimas, kaip konfesinis kai kurių
bažnyčių pagrindas). Vien tikėjimo išpažinimui parengti buvo paskirti dveji metai ir
trys mėnesiai (nuo1644 iki 1646).
Visą tikėjimo išpažinimo tekstą parengė kelios darbo grupės, kiekviena atskirai
ruošdama po tam tikrą skyrių ir vėliau pateikdama bendram, labai kruopščiam, netgi
smulkmeniškam aptarimui. Išlikę Asamblėjos
susirinkimų protokolai („Minutes of the
Assembly“) liudija kartais vykus net ir labai
intensyvius debatus. Susirinkimai buvę ne tik
darbiniai, bet ir turėję dvasinių pratybų bei
pamokslų intarpų. Pirmoji išpažinimo redakcija, pavadinimu „Dvasininkų asamblėjos
nuolankus patarimas“ („The Humbly Advice
of the Assembly of Divines“), 1646 metais
buvo pristatyta parlamentui. Parlamentas, ją
apsvarstęs, paprašė pridėti biblines nuorodas
ne tik išpažinimo tekstui, bet ir abiems katekizmams. Išsamiai išnagrinėtą ir šiek tiek
pakeistą Vestminsterio tikėjimo išpažinimą
Anglijos parlamentas oficialiai aprobavo 1648
metais (katekizmai patvirtinti 1647 metų
pabaigoje bei 1648 metų pavasarį). Škotų
bažnyčia išpažinimą patvirtino ir nepakeistą
dar 1647-aisiais, todėl šie metai įprastai ir
laikomi išpažinimo išleidimo metais.
Anglijos parlamento kariai, vedami
Oliverio Cromvelio, iš pilietinio karo audrų
išėjo nugalėtojais. Cromvelis buvo independentas ir, turėdamas „Lord Protector“
titulą, savo veiklos metais (iki pat mirties
1658-aisiais) neleido steigti nacionalinės
presbiterijonų bažnyčios. Be to, 1660 metais
buvo sugrąžinta monarchija, o 1662-aisiais vėl patvirtinta vyskupinė tvarka, tad
Anglijoje Vestminsterio tikėjimo išpažinimui vietos neatsirado. Visai kitaip reikalai
klostėsi Škotijoje, kur šis išpažinimas iškart
pakeitė Škotų išpažinimą ir palaipsniui iki
1690-ųjų buvo patvirtintas parlamento. Per
škotų išeivius jis pasiekė Ameriką ir ten bei
daugelyje kitų pasaulio presbiterijonų baž-

nyčių iki šiol laikomas pagrindiniu tikėjimo
išpažinimo dokumentu.

Vestminsterio tikėjimo
išpažinimo bruožai
Protestantų bažnyčių tikėjimo dokumentai pasižymi įvairia struktūros ir
tikėjimo tiesų išdėstymo forma. Vestminsterio tikėjimo išpažinimas nėra trejybinės
struktūros kaip Apaštalų išpažinimas (su
skirsniais apie Dievą Tėvą, Sūnų ir Dvasią), taip pat neseka ir Liuterio katekizmų
pavyzdžiu (įsakymai, tikėjimo išpažinimas,
malda Tėve mūsų, sakramentai). Šis išpažinimas išsiskiria tuo, kad per 33 skyrius
labai sistemingai aiškina visą protestantų
tikėjimą ir yra panašesnis į senesnius reformuotųjų bažnyčių išpažinimus, tokius
kaip Antrasis šveicariškasis (1566), Nyderlandų (1562) arba Škotų išpažinimas
(1560). Vestminsterio tikėjimo išpažinimo
sudarymo pagrindui buvo pasitelkti ir 1615
metų Airių straipsniai.

Išsamus ir tikslus
Evangelinis tikėjimas išpažinime pristatomas glaustai, bet sykiu ir išsamiai;
paliečiamos visos svarbiausios teologijos
temos, net ir bažnyčios etiniai bei praktiniai
klausimai, tokie kaip santuoka ir skyrybos.
Išpažinime nekomentuojama Dešimt Dievo
įsakymų, nes tai kruopščiai daroma Didžiajame Vestminsterio katekizme (101–148 kl.).
Dauguma protestantų bažnyčių išpažinimų parašyta vieno autoriaus ir/arba nedidelės
redakcinės grupės. Vestminsterio tikėjimo
išpažinimas ypatingas tuo, kad yra sudarytas
labai gausaus rengėjų kolektyvo. Dėl to jis,
viena vertus, atspindi daugelio išgrynintą
nuomonę, kita vertus, nėra toks asmeniškas
ir „šiltas“ kaip, pavyzdžiui, Heidelbergo katekizmas. Kadangi šio dokumento rengimas
užtruko ne vienus metus, buvo preciziškai
nugludintas kiekvienas sakinys ir pasiekta
labai tikslių formuluočių. Būrio teologų intensyvaus darbo rezultatas – unikalus tekstas.
P. Schaffo žodžiais tariant, „Išpažinimo doktrinos suformuluotos neįprastai kruopščiai,
logiškai, tiksliai, aiškiai ir apdairiai, atsižvelgiant į įvairius aspektus bei galimas sąsajas.“

Platus sutarimas
Norint tinkamai įvertinti Asamblėjos pasiekimus, reikia turėti omenyje, kad
1640–1660 metų laikotarpiu Anglijoje
susidarė labai palankios sąlygos religinei
įvairovei plisti. Kelis dešimtmečius beveik
nebuvo spaudos cenzūros; išleista tais laikais
neįprastai daug teologinių ir dvasinių veika-
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lų; buvo spausdinama daugybė laikraščių,
traktatų ir pamfletų; kūrėsi nepriklausomos
bendruomenės ir sektos – viskas dygo tarsi
grybai po lietaus, ypač Londone. Neatsitiktinis ir O. Cromvelio šūkis: „Sąžinės laisvė!“
Asamblėjai per šią naują religinę „tankynę“ teko prasiskinti kelią, kurio gale buvo
galima pasididžiuoti: kai Biblija ir protestantų tradicija pareikalauja tvirtų pozicijų, jos
ir suformuluojamos. Dėl to Vestminsterio
tikėjimo išpažinime rastume ne vieną labai
drąsų, netgi aštrų teiginį. Vis dėlto sudarytojai labai atsargiai neigia tam tikrų mokymų
teisingumą, todėl tik keli jų vienareikšmiškai
atmetami, pavyzdžiui, transsubstanciacija
(29, 6), Dievo išrinkimas dėl Jo numatymo
(3, 2) ar tam tikros tikėjimo interpretacijos
(11, 1). Visai nesmerkiami anabaptistai, kaip
buvo daroma kai kuriuose ankstesniuose
protestantų išpažinimuose. Stebina ir tai,
kad daug klausimų buvo palikti neatsakyti,
t. y. nebuvo sprendžiami galutinai, nes siekta,
kad tekstui pritartų didžioji dauguma visos
Asamblėjos dalyvių. Galiausiai Asamblėja
stengėsi sudaryti tokį išpažinimą, kuris
padėtų tvirtą teologinį pagrindą visai Britanijos „Sandraugos“ bažnyčiai. Todėl buvo
pasiekta gana plataus reformatų susitarimo,
palikusio erdvės ir tam tikram pliuralizmui.

Ne tik presbiterijonams
Vestminsterio tikėjimo išpažinimas –
sistemingas ir konkretus bei sykiu atviras
įvairioms reformuoto tikėjimo pozicijoms.
Šie išpažinimo bruožai tikriausiai ir lėmė
tai, kad jis vėliau buvo labiausiai modifikuojamas, pritaikant kitiems konfesiniams ir
kultūriniams kontekstams. Antai Amerikos
presbiterijonai 1788 metais pakeitė išpažinimo 23, 3 straipsnį, kalbantį apie santykį tarp
bažnyčios ir pilietinės valdžios (valstybė neturi teisės kištis į religinius reikalus ar bausti
dėl religijos). 1658 metais kongregacionistinės
Anglijos bažnyčios pagal šį išpažinimą sudarė
„Savojos pareiškimą“ (Savoy Declaration).
1677/88 ir 1689 metais Anglijos baptistai
pagal Vestminsterio tikėjimo išpažinimą
sudarė „Antrąjį Londono baptistų išpažinimą“ (Second London Baptist Confession),
žinoma, padarydami tam tikrus pakeitimus
kai kuriuose skyriuose: apie Bažnyčios ir
valstybės santykį, apie Bažnyčią ir apie krikštą. Vestminsterio tikėjimo išpažinimą labai
palankiai vertino ir pamokslininkas Č. H.
Sperdženas – jo žodžiais tariant, „tai puiki
Šventojo Rašto mokymų išraiška.“
Parengta pagal Lietuvos evangelikų
reformatų bažnyčios Sinodo kuratoriaus
Holger Lahayne įžangą knygojeVestminsterio
tikėjimo išpažinimas, 2016.
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Paskutinis puslapis

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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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 – Sveikatos g. 3 /Veisiejų g. 29 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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Gilužio g. 15, 06202
Vilnius,
tel. (8-5) 240 63 24,
El. paštas: ganytojas.btz@gmail.com
Seniavos pl. 8A, 46386
Kaunas,
tel. (8-37) 39 07 90,
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