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pykina, o džiaugsmas įsigijus naują daiktą darosi vis
trumpesnis. Žmogaus širdis ieško gelmės. Ir nors
dvasingumas suprantamas labai įvairiai, bendrų
sąlyčio taškų vis dėlto esama. „Visa, ko tau reikia,
yra meilė“, – skamba garsios Bitlų dainos žodžiai.
Tačiau kokia yra meilė, kurios tau ir man reikia?
Meilės reikia tikros, o tikra meilė yra ištikima.
Būtent ištikimybę pabrėžia sutuoktiniai, jos viliasi įsimylėję jaunuoliai, dėl neištikimybės rauda
sudužusios širdys. Ištikimybė – viena svarbiausių
Šventojo Rašto temų, Dievo prigimties savybių.
Biblijos Viešpats yra ištikimas. Pažvelkime į Jo
kelią ir eikime juo.
Nukelta į 2 p.

Atgimimas
RAMŪNAS JUKNA

B

uvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas
Jėzų ir kreipėsi į Jį: „Rabi, mes žinome,
kad esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo,
nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų,
kokius Tu darai, jeigu Dievas nebūtų
su juo“. Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų, iš
tiesų sakau tau: jei kas negims iš naujo,
negalės regėti Dievo karalystės“. Nikodemas paklausė: „Bet kaip gali gimti
žmogus, būdamas senas? Argi jis gali
antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir
gimti?“ Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų
sakau tau: jei kas negims iš vandens ir
Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę.
Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė
iš Dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog
pasakiau tau: jums būtina gimti iš
naujo. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir
kurlink nueina. Taip yra su kiekvienu,
kuris gimė iš Dvasios“ (Jn 3, 1–8).
Nukelta į 4 p.
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Dievas yra ištikimas
Atkelta iš 1 p.

Geriausias pasakotojas ir Jo
pasakojimas
Gyvendami technologinio progreso
laikais daugelį dalykų atliekame nepalyginamai greičiau nei anksčiau. Vaikystėje
su mama eidavome į paštą, kad galėtume
paskambinti kitame mieste gyvenantiems
giminaičiams. Nusipirkę „taloną“, namuose
sutartą valandą laukdavome skambučio
iš pašto, kad linija sujungta ir jau galime
kalbėti. Galimybė bendrauti ne iš telefono
būdelės, o iš savo namų, patogiai susirangius
ant sofos, atrodė kaip didelis patogumas
ir privilegija. Šiandien beveik kiekvienas
turime mobilųjį telefoną, kuriuo galime
skambinti iš bet kur ir kur tik nori.
Pamenu, kaip gūdaus sovietmečio metais mūsų miestelyje buvo rodomas animacinis filmas „Na, palauk!“. Visos serijos
išsyk! Kino teatras buvo apgultas, žmonės
grumdėsi ir mušėsi. Nors aš turėjau bilietus, bet į kino salę taip ir neprasibroviau...
Dabar tai prisimenu su graudžia ironija, nes
šiandien vaikai ir suaugusieji neišeidami iš
namų gali žiūrėti kur kas geresnius filmus.
Šiais laikais daug patogumų. Džiugu, kai
nereikia gaišti laiko, nervintis – paspaudei
mygtuką ir ... „rodo“, „daro“, „veikia“. Nuėjus į banką, „Sodrą“, registrą ar dar kokį
„departamentą“, ieškome „žalio mygtuko“,
kurį paspaudus darbuotojas mus pakvies, ir
viskas išsispręs. Mes pripratome prie patogumų, aptarnavimo, greičio ir net tikimės,
kad ateityje bus dar geriau. Tik turime problemėlę su savimi – pasidarėme nekantrūs
ir norime visko iš karto.
Technologijos taip pat paveikė ir mūsų
Šventojo Rašto skaitymą bei santykius su
Dievu. Krikščionys vis dažniau į rankas
paima ne popierinę, bet elektroninę Bibliją.
Ši daugeliu aspektų yra patogesnė: gali greitai atsiversti norimą Biblijos skyrių, eilutę,
surasti žodį ar frazę. Gali susidaryti įspūdis, jog nebūtina į ją gilintis ir studijuoti –
įvedei žodį paieškos langelyje ir jau „žinai“
kelią... Dvasinio pažinimo klausimais visi
esame šio laikmečio vaikai – ieškome paprastų ir greitų atsakymų, vaizdžiai tariant,
„žalių mygtukų“. Tačiau žmogaus, šio ir
ano pasaulio paslapčių vienu paspaudimu
neįminsime, nepadės jokie „stebuklingi“
mygtukai ir receptai.

Biblijos ištraukas norima tema, pavyzdžiui, apie ištikimybę, naudodamiesi
elektroninėmis priemonėmis galime surasti
labai greitai. Jas įsiminti, kartoti ir cituoti –
sveikintinas dalykas, tačiau to nepakanka.
Dievo žodis, Jo apreiškimas, yra ne iš konteksto ištraukta citata, o pasakojimas. Visas
pasakojimas. Tai Dievo Sūnaus atėjimo ir
prisikėlimo įkvėpta Išganymo istorija, kuriai
išgirsti ir sutalpinti mūsų širdyje reikia laiko,
kantrybės, pasišventimo ir net vaizduotės.
Ir nors yra daug gerų šią istoriją pasakojančių pamokslininkų, mokytojų ir rašytojų,
geriausias pasakotojas yra pats šios istorijos
Įkvėpėjas ir Veikėjas – Dievas. Nurimkime
ir paklausykime.

Išganymas ir ištikimybė
Biblija yra užrašyta kaip progresyvus
pasakojimas. Kiekviena Šventojo Rašto
knyga, pasakojimas, skyrius, pastraipa
ir eilutė tarsi skalbiniai „sukabinti“ ant
Išganymo istorijos „virvės“. Mums, skaitytojams, neretai norisi ką nors „nudžiauti“
nuo tos virvės ir „prisimatuoti“ savo ar
kitų poreikiams. Tai ne visai teisinga, nes
kiekvienas biblinis įvykis ar istorija vienaip
ar kitaip papildo, paaiškina ir pratęsia Išganymo pasakojimą, praturtindama Viešpaties paveikslo dėlionę. Todėl visada dera
pasitikrinti, ar suvokiame, kaip konkreti
Biblijos ištrauka susijusi su didžiuoju pasakojimu. Toks nuoseklumo išsaugojimas
labai svarbus mūsų pasitikėjimui Dievu,
kurio veikimas šioje žemėje yra nuoseklus,
nenutrūkstantis ir pergalingas.
Jėzaus apaštalai įkvėptai liudija apie
Dievo ištikimybę Senajame Testamente
ir pranašysčių išsipildymą Jėzui Kristui
mirus ir prisikėlus. Apaštalas Paulius rašo
romiečiams, kad anksčiau parašyti dalykai
yra skirti mums pamokyti, jog ištverme ir
Raštų paguoda turėtume vilties (žr. Rom
15, 4). Kas yra šios paguodos šaltinis? Be
abejo – Viešpats, kuris niekada nemeluoja
(žr. Tit 1, 2), kurio žodis negrįžta tuščias,
bet įvykdo Jo valią (žr. Iz 55, 11). Skaitydami
Senąjį Testamentą pastebime, kad Dievas
yra ištikimas tam, ką sako. Ir nors Jo keliai
aukštesni už žmonių kelius, o mintys už
žmonių mintis (žr. Iz 55, 9) – mes ne iki
galo gerai suvokiame Jo veikimą, Dievo

ištikimybės gija yra tvirta ir nepertraukiama.
Kai užčiuopiame šią giją Šventajame Rašte
ir jos įsitveriame (o ne spaudžiame „žalią
mygtuką“!), širdį užlieja viltis ir pasitikėjimas. Ištikimas yra Tas, kuris jus šaukia, Jis
ir įvykdys! (1 Tes 5, 24).
Nedovanotina būtų atskirti Senąjį ir
Naująjį Testamentus, nes visas Dievo žodis
yra įkvėptas tos pačios Šventosios Dvasios
(2 Pt 1, 20–21; 2 Tim 3, 16). Naujajame
Testamente Dievas nėra „geresnis“, „labiau
mylintis“ nei Senajame. Jis yra tas pats (Mal
3, 6; Hbr 13, 8), tačiau Išganymo planas ir
Išganytojo paveikslas ryškėja palaipsniui.
Ištikimą Dievo meilę maištingiems žmonėms galime įžvelgti jau pirmuose Biblijos
skyriuose. Nepaisant Adomo ir Ievos geismo
(Pr 3, 6), nuodėmės ir kaltės (Pr 3, 6–8),
pasidavimo nuodėmei (Pr 4, 8), visiško
moralinio žmonių sugedimo ir iškrypimo
(Pr 6, 5. 11–12), sąmoningo, organizuoto sukilimo prieš Dievą, Viešpats vis tiek
rūpinasi žmonija ir lieka ištikimas savo
kūriniams. Jis teisia išvarydamas Adomą ir
Ievą iš Edeno, baudžia iškrypusią žmoniją
tvanu ir išsklaido Babelės maištininkus,
tačiau ne viskas taip beviltiška.
Dievas veikia žmonijos labui. Jis supriešina žmogų su žalčiu (Pr 3, 15), įveda
natūralios mirties dėsnį (Pr 3, 19), patraukia
Adomą ir Ievą nuo gyvybės medžio, kad
nuopuolis ir pasmerkimas nebūtų amžinas
(Pr 3, 22–24), sutrumpina į degradavimą
linkusio žmogaus gyvenimo amžių (Pr 6,
3), įveda atmokėjimo ir teisingumo įstatymą
(Pr 9, 5–6), sunaikina bedievišką žmonių
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sąjungą prieš Dievą (Pr 11, 1–8). Dievas
įsiterpia, kad žabotų kerojančią nuodėmę,
stabdytų blogį, neleistų žmonijai susinaikinti. Jis stebisi savo kūrinių sugedimu ir
kaip Tėvas yra susirūpinęs savo paklydusiais vaikais. Viešpats klausia Adomo: Kur
tu esi? Kas tau pasakė, kad tu nuogas? Gal
valgei nuo medžio, nuo kurio tau įsakiau
nevalgyti? (Pr 3, 9. 11); klausia Kaino: Kur
tavo brolis Abelis? Ką padarei? (Pr 4, 9–10).
Dievas gailisi ir sielvartauja dėl to, kas vyksta žemėje (Pr 6, 6), ateina pažiūrėti blogų
žmonių sumanymų (Pr 11, 5), bet baudžia
kiek įmanoma švelniau ir palankiau. Svarbu,
kad šiame Dievui priešiškame Pradžios
knygos pasaulyje (3–11 skyriai) ima ryškėti
„palaimintoji linija“.
Pirmąją užuominą apie tai aptinkame
ištarmėje apie pergalingą moters sėklą (Pr
3, 15). Ir nors pirmagimis Kainas ir jo palikuonys pasuka savo keliu (žr. Jud 1, 11),
nepateisindami Ievos vilčių (Pr 4, 1), Dievas
duoda kitą sūnų vietoje Abelio – Setą (Pr
4, 25). Žmonės pradeda šauktis Viešpaties
vardo (Pr 4, 26), ir ima ryškėti palaimintos
sėklos linija: Setas (Pr 4, 25–26), Henochas,
kuris vaikščiojo su Dievu, ir jo nebeliko (Pr
5, 22–23), Nojaus tėvas Lamechas (Pr 5,
28–29), Nojus (Pr 6, 9), Semas (Pr 9, 26),
galiausiai – Abraomas (Pr 11, 26). Per juos
Dievas grąžina žmones į tikėjimo ir dorybės kelią, nuo kurio nuklydo Kainas ir
jo palikuonys (Pr 4, 17–24). Plonas, bet
nenutrūkstantis vilties siūlas vyniojasi iškart
po nuopuolio ir vingiuoja per tamsiausius
slėnius – Dievas neapleidžia savo kūrinių
ir vis dar jais viliasi. Nors žmogus linkęs
daryti pikta (Pr 8, 21), vis dėlto Viešpats
yra kantrus, ištikimas bei įsipareigojantis
(Pr 9, 16).

Pažadas ir priesaika
Dievo maloningumas dar ryškiau sušvinta Abraomo gyvenime. Nors Dievas
laimina Semo (vyresniojo Nojaus sūnaus)
palikuonis (žr. Pr 9, 26–27), Abraomas
susilaukia ypatingai maloningo pažado:
Viešpats tarė Abromui: „[…] Aš padarysiu
tave didele tauta, tave laiminsiu ir padarysiu
tavo vardą garsų; ir tu būsi palaiminimu. Aš
laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, ir tavyje bus
palaimintos visos žemės giminės.[…] Tavo
palikuonims duosiu šitą šalį“ (Pr 12, 2–3. 7;
13, 15–17; 15, 1. 5. 18–21; 17, 5–8; 18, 18;
22, 17–18). Iš pirmo žvilgsnio šis pažadas
neatrodo labai „dvasinis“, nes yra susijęs
su išoriniais dalykais: gausiais palikuonimis (didele tauta), kilsiančia iš Abraomo,
Kanaano žemės užėmimu, pergale prieš
savo priešus bei įtaka (palaiminimu) visos
žemės tautoms.
Atidus skaitytojas žino siužetą – Dievas
ištikimai laikosi savo žodžio ir įvykdo, ką yra
pažadėjęs. Abraomas tampa didele tauta, o
jo palikuonys užima Pažado žemę. Tačiau
tai tik išorinis šio palaiminimo „apvalkalas“. Tai galime iliustruoti tokiu pavyzdžiu.
Sakykime, kad pas mus atvažiuoja draugas,
ir, norėdami jį pasitikti, turime nuvykti
į geležinkelio stotį. Sužinoję tvarkaraštį
laukiame traukinio. Traukiniui atvykus,
mums šis neberūpi, nes džiaugiamės išvydę
draugą. Juk išties – laukėme ne traukinio,
o draugo!
Panašiai yra ir su Abraomo, dar vadinamo visų „tikinčiųjų tėvu“ (Rom 4, 11;
Gal 3, 7), palaiminimu. Tikroji esmė – ne
fizinė pažado išraiška, bet atstatyti Dievo
ir žmogaus santykiai, draugystė. Abraomas
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buvo pavadintas Dievo draugu (Iz 41, 8;
2 Kron 20, 7; Jok 2, 23), tačiau tokia draugystė nebūtų įmanoma be nuodėmių atleidimo. Pasakyta, kad Abraomas patikėjo
Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu
(Pr 15, 6). Kitaip tariant, Abraomui buvo
ne tik atleistos nuodėmės, bet ir suteikta
teisumo dovana, leidžianti amžinai pasilikti
Dievo akivaizdoje. Nė vienas žmogus negalės
išpirkti savo brolio, nė Dievui duoti išpirką
už jį. Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek
niekad neturėsi, kad galėtum amžinai gyventi
ir nematytum sugedimo (Ps 49, 7–9). Šios
kainos Abraomas nebūtų sumokėjęs, net jei
ant Morijos kalno būtų nužudęs savo sūnų
Izaoką. Jis jos nesumokėjo ir vietoj sūnaus
paaukodamas tankiame krūmokšnyje įsipainiojusį aviną (Pr 22, 12–13). Visa tai buvo
Abraomui paskelbtos Gerosios Naujienos
provaizdžiai apie atperkančią paties Dievo
Sūnaus auką. Abraomas išvydo Jėzaus Kristaus išgelbėjimą ir juo džiaugėsi (Jn 8, 56).
Dievas ne tik laikosi savo pažado „raidės“,
bet ir pranoksta žmogaus lūkesčius savo
Dvasios išmintimi. Viešpaties ištikimybė tobula, maloninga, pranokstanti mūsų
suvokimą!
Biblinė istorija suteikia pagrindą Dievo
Sūnaus atėjimui į šią žemę, atveria Dievo
išgelbėjimo gelmę ir apreiškia paties Dievo
įsitraukimo į Išganymą mastą. Į Abraomo
klausimą, kaip jam žinoti, kad paveldės
Dievo pažadą (Pr 15, 8), Viešpats atsiliepia
anuomet daug pasakančiu sandoros ir savo
gyvybe prisiekiančios (dar tiksliau – už jos
sulaužymą save prakeikiančios) priesaikos
ritualu (Pr 15, 9–17; Jer 34, 18–20). Praeidamas tarp padalintų gyvulių kūnų dalių,
Viešpats prisiekia savimi ir savo gyvybe,
kad bus taip, kaip Jo pasakyta. Taip Jis elgiasi norėdamas stipriau pabrėžti paveldėtojams savo valios nekintamumą (Hbr 6, 17).
Neįmanoma, kad Dievas meluotų, – rašo
Laiško hebrajams autorius, todėl tesubręsta
mumyse tvirtas pasitikėjimas Jo Išgelbėjimu
ir tėviška meile, globa ir rūpesčiu mūsų
kasdienybėje.
Šventojo Rašto liudijimas apie Jo
ištikimybę šventiesiems ir mums, atradusiems prieglobstį skirtoje viltyje, tebūna tvirta paguoda (žr. Hbr 6, 18). Štai
patikimas žodis: jei mes su Juo mirėme, su
Juo ir gyvensime. Jei kenčiame, su Juo ir
valdysime. Jeigu mes Jo išsižadėsime, ir Jis
mūsų išsižadės. Jeigu esame neištikimi, Jis
lieka ištikimas, nes savęs Jis negali išsižadėti
(2 Tim 2, 11–13).
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Atgimimas
Atkelta iš 1 p.

Naktinis Jėzaus pokalbis su žydų vyresniuoju Nikodemu apie dvasinį žmogaus
atgimimą bei Dvasios veikimo principus yra
svarbus ir šiandieninei bažnyčiai. Viešpats
pabrėžia Šventosios Dvasios atliekamą darbą
žmogaus atgimimo akimirką. Atgimimas
neprivalo būti ypatingai jausmingas. Jis taip
pat nėra tik žymesnių ar ryškesnių bažnyčios
asmenų unikalus atsivertimo akcentas. Tai –
paties Dievo atliekama dvasinė žmogaus
širdies transplantacija, kai asmuo yra Dievo
perkeičiamas iš vidaus.

Kodėl svarbu kalbėti apie
atgimimą?
Mes nežinome, ar visi mūsų bendruomenių tikintieji yra atgimę, ar ne. Kristus
pasakė palyginimą apie kviečius ir rauges,
sudygusias tame pačiame lauke. Žemiškieji
darbininkai pasisiūlė išravėti rauges, kad
lauke augtų tik kviečiai, tačiau šeimininkas
nenorėjo padaryti kviečiams žalos (juk per
klaidą galėjo būti išrauti ir jie), tad iki pjūties lauke paliko augti rauges tarp kviečių.
Žmogaus širdis yra slėpininga, pats žmogus
iki galo jos nesupranta, tad mūsų bendruomenėse galime sutikti įvairių žmonių – ir
Kristui pasišventusių, ir tik paviršutiniškai
tikėjimu besidominčių.
Tad žodis apie atgimimą gali paskatinti
tuos, kurie dvejoja savo atsivertimu, prašyti
Dievo šios dovanos, melsti, kad Dievas juos
atnaujintų ir atgimdytų, jog skelbiamas žodis
brandintų tikrą biblinį tikėjimą bei pasišventimą Kristui. Kita vertus, tuos, kurie yra
tikintieji, biblinis pamokymas gali paskatinti
dar labiau branginti šią dangaus dovaną bei
vertinti tai, ką Dievas jau atliko jų širdyse.
Svarbu pažymėti, kad mokymas apie
atgimimą primena mums didžiąją malonės
tiesą, kad išganymas, kuriuo mes džiaugiamės
per Jėzų Kristų, yra Dievo dovana, o ne mūsų
nuopelnas. Kaip gimęs į žemę žmogus mažai
galėtų didžiuotis savo nuopelnais – kad gimė
tam tikroje kultūroje, aplinkoje ir šeimoje,
nes ne jo valia jam taip nutiko, – taip ir Dievo
atgimdyti tikintieji suvokia, kad patiriant atgimimą jų valia ir asmeniniai pasiekimai neturėjo nė menkiausios reikšmės. Vienintelis dalykas, kurį padarė atgailaujantis nusidėjėlis, –
ištarė „taip“ Viešpačiui. Jis atsiprašė Dievo,
priėmė atleidimą per Kristų ir paprašė Jo
malonės naujam gyvenimui.

Misiologine prasme svarbu kalbėti apie
atgimimą dėl mažiausiai dviejų priežasčių. Pirmiausia, Dievas nori atgimdyti ir
perkeisti daugelio žmonių širdis. Didysis
Kristaus paliepimas yra skelbti Gerąją žinią
„visam pasauliui“. Tad Dievas, kaip didysis
Misionierius, nepasitenkina vien tuo, kad
atgimimo dovana ir perkeistu gyvenimu
gali džiaugtis tik tikinčiųjų bendruomenėse
esantys žmonės. Jis nori, kad Evangelijos
žinia nuolat veiktų ir iš esmės pakeistų
daugelio žmonių gyvenimą. Antras svarbus
dalykas, kad tikrasis Evangelijos poveikis
yra Šventosios Dvasios veikimas žmogaus
širdyje, kai žmonių širdys yra atnaujinamos
ir gyvenimai keičiasi ne (vien) dėl išorinio
tikinčiųjų liudijimo, veikimo, drąsinimo
ir tarnavimo, bet ir dėl vidinio Šventosios Dvasios darbo žmogaus širdyje. Tad
Šventojo Rašto tiesa apie atgimimą turėtų pasitarnauti kaip didžiulis įkvėpimas
mums liudyti Evangeliją, nes žinome, kad
Šventoji Dvasia atlieka svarbiausią darbą
žmonių širdyse.

Atgimimo būtinybė
Po gražios, nuolankumą ir atvirumą
demonstruojančios įžanginės Nikodemo
kalbos Viešpats tiesiai, be jokių užuolankų
ir atsiprašymų, sako: Jei kas negims iš naujo,
negalės regėti Dievo karalystės. Nemanau,
kad šiuos žodžius būtų galima suprasti kaip
nemandagumą, veikiau kaip atvirą, tiesų
atsakymą atvirai širdžiai. Tiesa yra štai kokia:
siekiantys regėti Dievo karalystę ir norintys
patirti Dievo išganymą turi atgimti iš naujo.
Neatgimę žmonės, netikintys ir nepasišventę
Jėzui Kristui, deja, yra pražuvę. Kas tiki
Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki
Sūnumi – gyvenimo nematys: ant jo pasilieka
Dievo rūstybė (Jn 3, 36).
Viešpats atskleidžia, kad kūnas gali
pagimdyti kūną, o dvasiai gimti reikalinga Dvasia. Dėl nuodėmingos iš Ado-

mo paveldėtos prigimties į pasaulį gimęs kūdikis jau yra dvasiškai miręs, ir,
Dievo akimis žiūrint, jam reikalingas
atgimdymo stebuklas. Mumyse esanti
nuodėmė per Adomo nuopuolį padarė
mus netinkamus Dievo akyse. Kalbu ne
apie tam tikras charakterio ydas ar netyčia
mūsų gyvenime pasitaikančias klaidas.
Evangelija atskleidžia, kad mes esame
visiškai, o ne iš dalies dvasiškai sugedę.
Dvasinė mirtis, kuri grėsė Adomui už jo
neklusnumą Dievo įsakymams, įvyko iš
karto, nors fiziškai Adomas gyveno dar
daugelį metų. Dvasinė realybė yra tokia:
nors mes ir pulsuojame fizine energija,
tačiau Dievo akyse esame dvasiškai mirę.
Viešpats nori pakeisti žmones. Jis myli
pasaulį. Dievui gaila pražuvusių ir dvasiškai
mirusių žmonių, tad Jėzus Kristus ir atėjo
į šį pasaulį dėl šio tikslo – pakeisti esamą
situaciją ir atgimdyti žmonių dvasią. Kaip
gimęs iš kūno turi kūną ir savo gimdytojus,
taip ir gimęs iš Dvasios tampa Dievo vaiku.

Išganymas, kuriuo
mes džiaugiamės per
Jėzų Kristų, yra Dievo
dovana, o ne mūsų
nuopelnas.

Išgirsta tiesa pribloškė senyvą žydų
mokytoją, nes jis buvo religingas žmogus:
gerai žinojo Raštus, išmanė istoriją bei
liturgiją, gyveno griežtą ir teisų gyvenimą. Tačiau Kristus sako, kad Nikodemas
nebuvo tinkamas dangaus karalystei – jam
reikėjo esminio pasikeitimo. Pasirodo,
įmanoma žmogui išmanyti religiją bei
Raštus, teisingai atlikinėti religines pareigas
ir apeigas, netgi intuityviai suvokti, kad
Jėzus yra Dievo siųstasis, tačiau tuo pat
metu būti neatgimusiu asmeniu. Religiniai veiksmai, ritualai nekeičia žmogaus
širdies – ją pakeisti gali tik Dievas. Dievo
akimis žiūrint, neužtenka žmonėms būti
„geriems“, religingiems, pamaldiems, „teisingai“ viską daryti, nes visa tai gali būti
tik asmeninės pastangos įtikti Dievui ir
pelnytis išganymą savo jėgomis. Žmonėms
reikalingas radikalus perkeitimas, kurį gali
atlikti tik Dievas.

Pastoriaus žodis
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Kas mus atgimdo?
Dar prieš šimtmečius iki Kristaus pranašas Ezekielis kalbėjo apie senosios sandoros trūkumus bei poreikį įsteigti naująją
sandorą (sutartį tarp Dievo ir žmogaus): Aš
duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują
dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno
ir duosiu kūno širdį (Ez 36, 26). Dievo žodis
atskleidžia, kad paties žmogaus pastangos,
religiniai ritualai, sakramentai, bažnyčios
lankymas, religinis ar net biblinis išprusimas, gerų darbų darymas ir visa kita negali
perkeisti žmogaus ir padaryti jo tinkamo
Dievo akyse. Tik pats Dievas savo rankomis gali pakeisti žmogų. Nes čia reikalinga
mirusios žmogaus dvasios transplantacija,
kai iš krūtinės išimama akmeninė širdis ir
įdedama minkšta, gyva širdis.
Tad atgimimas yra antgamtinis paties
Dievo darbas žmogaus širdyje, visiškai
nepriklausomas nuo žmogaus valios ar
jėgų. Tai Šventosios Dvasios veiksmas. Ne
veltui Kristus pasitelkia vėjo metaforą, nes
graikų kalboje dvasia ir vėjas yra vienas
ir tas pats žodis – pneuma. Mes negalime
nusakyti, parodyti vėjo pradžios ir pabaigos,
o mieste net sunku nustatyti jo kryptį, nes
pastatų labirintuose skersvėjai įgauna pačias
netikėčiausias kryptis, mes negalime vėjo
kontroliuoti. Tačiau visi neginčijamai matome vėjo pasireiškimus – plevėsuojančias
vėliavas, siūbuojamus medžius, o kartais
ir stipraus vėjo sukeltą chaosą. Lygiai taip
yra ir su Dvasia – negalime jos apčiuopti
jutiminiais receptoriais, neturime gebėjimų
ja manipuliuoti ir jos paveikti, tačiau matome perkeistas žmonių širdis, pakeistus
gyvenimus, tikinčiųjų atliekamus darbus.
Mes galime pamatyti Dvasios pasireiškimo
vaisius.

ir yra susiję su Juo, įgauna naujas vertes ir
reikšmes. Ir tuo pat metu atgimimas skatina atsižadėti religinės veidmainystės, nes
nebereikia savo pastangomis (kurios dažnai
būna padailintos ir pritemptos) pelnytis
Dievo palankumo. Žmonės atsiveria Dievo
malonei ir kaip vaikai šeimoje natūraliai ją
priima. Atgimę žmonės yra įkvėpti drąsiai,
su meile ir pasiaukojimu tarnauti Kristui.

Ką mums daryti?
Šventojo Rašto tiesa apie atgimimą
turėtų įkvėpti ir padrąsinti mus skelbti
Gerąją žinią pasauliui – mus supantiems
žmonėms. Skelbiant šią žinią, ne mes esame
svarbiausi. Ne mes turime spindėti visomis
spektro spalvomis ir priversti kitus žavėtis
mūsų šventumu, išprusimu, pasiekimais
ir t. t. Ne mes keičiame žmones ir jų gyvenimą. Tai Kristaus darbas. Tik veikiant
Šventajai Dievo Dvasiai, Dievas įdeda į
žmonių širdis meilę Dievui ir artimui,
pakeičia jų gyvenimą. Tad turime tik nuolankiai vykdyti Didįjį Paliepimą – skelbti
išganymo žinią (Mt 28, 18–20), melsti, kad
Dievas savo Dvasia prisiliestų prie žmonių
ir pakeistų jų gyvenimą, ir pasitikėti, kad
Jis tai padarys. Ne mes keičiame žmonių
gyvenimus, bet Jis.

Pasitikėkime, kad
kai mes ištikimai
skelbiame Dievo žodį,
jis turi galios perkeisti
žmonių gyvenimus,
juos atgimdant.

Kas įvyksta atgimusio
žmogaus širdyje?
Kaip teigia baptistų pastorius Džonas
Paiperis (John Piper), atgimę žmonės turi
aiškų supratimą, ką Viešpats padarė dėl
jų. Tokie žmonės džiaugiasi bendryste su
Dievu ir turi gilų įsitikinimą (užtikrintumą), kad Dievas yra jų Tėvas. Jis nebėra
baisus tironas, bejausmė kosminė jėga ar
didysis X failas, neįmenamoji mįslė. Dievas
yra Tėvas, kuris myli, rūpinasi ir globoja.
Kaip su žemiškaisiais tėvais vaikus sieja
nepertraukiami ryšiai, taip ir su dangiškuoju
Tėvu jungia dvasiniai saitai. Atgimę žmonės
brangina Dievo asmenį bei Jo žodį labiau
nei bet ką gyvenime. Visa, kas kyla iš Dievo

Galiausiai apaštalas Petras drąsina tikinčiuosius, sakydamas: Jūs esate atgimę
ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios
sėklos gyvu ir amžinai pasiliekančiu Dievo
žodžiu. Mat „kiekvienas kūnas – tartum
žolynas, ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno
žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir jo žiedas nubyra, bet Viešpaties žodis išlieka per amžius.“
Toks yra jums paskelbtas Evangelijos žodis
(1 Pt 1, 23–25). Tad pasitikėkime, kad kai
mes ištikimai skelbiame Dievo žodį, jis turi
galios perkeisti žmonių gyvenimus, juos
atgimdant.
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Mano liudijimas
Norėčiau trumpai pasidalinti savo
atgimimo istorija. Aš augau šeimoje, kurioje nebuvo kalbama apie tikėjimą (visai
kitaip, nei skaitėme Nikodemo istorijoje).
Tad mano religinis išprusimas atspindėjo
sovietmečio pabaigos epochą: neturėjau
jokio supratimo apie krikščionybę ir Dievą,
težinojau keletą ateistinių klišių apie tai, kaip
tikėjimas išnaudoja darbo liaudį, ir kad niekas niekada neįrodė Dievo buvimo. Tačiau
mūsų tautai vos atgavus nepriklausomybę,
aš susidūriau su krikščionybe kino teatre
žiūrėdamas filmą „Jėzus“. Nors su draugu
į šį filmą atėjome tikėdamiesi pramogos ir
ketindami linksmai praleisti laiką, filmas
man padarė didžiulį įspūdį ir pakeitė mano
požiūrį į tikėjimą bei Kristaus asmenį. Tai
buvo svarbus pokytis mano gyvenime, nes
pradėjau melstis Dievui ir bendrauti su
Juo. Tačiau ilgainiui mano gyvenimas vėl
bėgo įprasta vaga: gyvenau kaip anksčiau,
nors savo širdyje jaučiau priekaištus dėl
neteisingų poelgių, išgyvenau jausmą, kad
vienu metu einu dviem skirtingais keliais.
Suvokiau, kad man reikia padaryti sprendimą: priimti Kristų, tapti krikščionimi ir
Dievo žodžio mokymą priimti, kaip sakoma,
už gryną pinigą arba Evangelijos pasakojimą užmiršti ir gyventi taip, tarytum Dievo
nebūtų. Visgi ryžausi pasirinkti pirmąjį
kelią. Atvykęs į evangelinės bažnyčios susirinkimą meldžiausi su pastoriumi, ir mano
gyvenimas buvo perkeistas. Širdyje įvyko
esminiai pokyčiai – Dievas tapo artimas,
suprantamas, Jo žodis tapo mielas ir įtraukiantis. Tai pakeitė mano gyvenimo kryptį.

Malda
Kviečiu drauge pasimelsti:
Dieve, prašau atleisk man už
mano nuodėmes ir neteisumą. Atleisk už nuodėmes, kurias padariau savo širdyje mąstydamas pikta. Atleisk už netinkamus žodžius
bei nuodėmingus darbus, kuriuos
padariau. Dėkoju Tau už Jėzų Kristų, kuris ant kryžiaus atidavė savo
gyvybę už mane. Prašau, savo
Šventąja Dvasia atnaujink mane,
sukurk manyje naują širdį, kad
gebėčiau mylėti Tave ir mane supančius žmones. Prašau per Jėzų
Kristų. Amen.
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Naujienos

Seminaras apie

jaunąją kartą

K

ovo 11 d. Kėdainiuose vyko seminaras-forumas „Veskime jaunuomenę Kristaus mokinystės
keliu“. Mintis surengti tokį forumą kilo prieš
dvejus metus Jaunimo stovyklą organizavusiems tarnautojams. Seminarą-forumą vedė
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Kelly Hargan – ilgametis Josiah Ventures
Latvijoje vadovas. Jame susirinko apie 90
dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų.
Seminaras-forumas buvo skirtas pastoriams, vaikų, paauglių, jaunimo tarnautojams. Taip pat jaunuolių tėvams. Buvo
gvildenama tema, kaip visiems drauge statyti
ant to paties pamato ir kartu išmokti vesti
jaunuolius krikščioniškos brandos link.
Vėliau Kelly Hargan drauge su žmona
ir keliais komandos nariais dalinosi savo
patirtimi. Pasakojimai atskleidė, kaip jaunuolius vesti link Kristaus šeimoje, kaip

pasiekti jaunuomenę už bažnyčios ribų,
kaip patarnauti stovyklose, ir kaip jiems
pavyksta įgalinti jaunus žmones tapti Kristaus mokiniais, kurie bus gabūs kitus vesti
mokinystės keliu.
Seminaras baigtas dviem diskusijomis:
forumu ir kūrybinėmis dirbtuvėmis. Forume mėginta aptarti stovyklų, tarnysčių,
misijų organizavimą Bendrijos mastu, o
kūrybinėse dirbtuvėse apžvelgti tarnystės
jaunuoliams ypatumai, kertinės vertybės
patarnaujant jaunuomenei bei užduoti
klausimai svečiams.

Koncerto

„Velykų belaukiant“
atgarsiai

RŪTA TUMULIENĖ

L

aukdama didžios mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo
šventės, Šiaulių „Tiesos žodžio“
bažnyčia savo miestui jau septintus metus
dovanoja koncertą. Šį kartą, kovo 19 d. Polifonijoje savo programą apie žmogaus gyvenimo ratą pristatė dainų ir giesmių autorius
bei atlikėjas Arūnas Raudonius su žmona
Lina ir aktorė, skaitovė, dokumentinių filmų
„Pakūta, mano meile“, „Padovanok svajonei
sparnus“, „Trokštu gyventi“, „Malonė“, „Vaiko
širdis“, „Misionierius“, „Sugrįžimas“ kūrėja,
2015-ųjų Metų klaipėdietės titulą pelniusi

režisierė Dalia Kanclerytė bei vienintelis
praktikuojantis mimas Lietuvoje – Aleksas
Mažonas.
Koncerto programoje viešpatavo
žodis, judesys, veiksmas ir muzika. Režisierė skaitė eiles, ištraukas iš Šventojo
Rašto, dalinosi savo liudijimu, mimas
vaidino miniatiūras apie žmogaus gyvenimą, o Arūnas Raudonius su žmona
Lina dainavo ir giedojo apie gyvenimą,
mus supantį pasaulį ir išganymo Kelią.
žiūrovų širdys tarsi pavasariniai žiedai galėjo
lėtai skleistis Dievo artumoje, Jo akivaizdoje.

Turėjome puikią galimybę nurimti, stabtelėti, įsižiūrėti ir įsiklausyti, kad pamatytume
ir išgirstume tai, ko mums labiausiai reikia.
Bažnyčios pastorė Anželika Krikštaponienė dėkojo, kad atlikėjų iš Vakarų Lietuvos talentai žaižaravo Viešpaties rankose
visomis gyvenimo spalvomis: ir liūdesys, ir
džiaugsmas, ir viltis, ir suklupimas. Didžioji
Velykų savaitė, kaip ir mūsų gyvenimas, turi
ir triumfo valandą, ir šiltą draugų vakarą,
ir kančios akimirkas, ir vaiskų prisikėlimo
džiaugsmą. Pastorė linkėjo ir toliau skleisti
meilę kitiems, tikėti ir nesustoti darant gera.
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Kalėjimų departamento

padėka Nerijui
Čekavičiui

2016 m. kovo 18 d. Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos už
tarnystę kalėjimuose išreiškė padėką Nerijui Čekavičiui. Spausdiname Alytaus pataisos namų Psichologinės tarnybos viršininkės Vilmantės Gintaraitės
padėkos laišką. Dėkojame Viešpačiui už Jo malonę
ir ištikimus bei vaisingus tarnus. Dėkojame ir visiems, tarnaujantiems kalėjimuose!

Naujienos
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kamputyje savo gyvenamajame kambaryje. Jiems tenka atlaikyti
ir kitų nuteistųjų patyčias ir pašaipas: „Tau jau „stogas nuvažiavo“,
jei pradėjai tikėti“ ir pan.
Žmogui, ypač neseniai įtikėjusiam, reikia galimybės pabendrauti su bendraminčiais, išgirsti nešančius tikėjimo žodį žmones
iš laisvės, reikia kartu pasimelsti ir pagiedoti, reikia žmogiškos
šilumos ir supratimo, reikia pasijusti tiesiog žmogumi.
Nerijus sugebėjo suburti bendruomenę, kuri neužsidarė savyje,
bet nuolat apie save praneša kitiems: periodiškai organizuojami
dideli renginiai – koncertai, į kuriuos ateiti gali visi norintys pataisos namuose bausmę atliekantys ir dirbantys asmenys. Masiniai
renginiai vyksta didelėje salėje-klube, talpinančiame 400 žmonių,
tad iš 1200 čia bausmę atliekančių žmonių ten apsilankyti gali net
trečdalis. Nerijaus kvietimu pataisos namus aplankė šlovinimo
grupės iš Vilniaus bažnyčios „Kristaus paliepimas“, Marijampolės
bažnyčios „Gyvenimo šviesa“, Alytaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“,
Naujosios Akmenės reabilitacijos centro „Prieglobstis“ ir netgi iki
šios dienos menamą įspūdį palikęs Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo
žodis“ choras „Maranata“. Visi susidomėjusieji kviečiami į atvirus
susirinkimus, vykstančius kas 2–3 mėnesius, o tie, kas suprato,
jog be šios šviesos jau nebegalės gyventi, lankosi nuolatiniuose
susirinkimuose, vykstančiuose 2 kartus per savaitę metodiniame
psichologinės reabilitacijos centro kabinete. Čia su Nerijumi ir kartu
su juo atvykstančiais svečiais jie žiūri ir analizuoja krikščioniškus
filmus, dalyvauja Biblijos studijos grupėse, meldžiasi, diskutuoja,
analizuoja, dalijasi savo išgyvenimais ar tiesiog atsipalaiduoja,
pabūna savimi, be kaukių, be apsimetinėjimo.
Nerijaus pastangomis susirinkimuose viešėjo ir svečių iš
užsienio: organizacijos CBSI atstovė Lietuvoje Marietta Smith,
pastorius Martinas Menzas iš Vokietijos. Taip pat jau daugiau
nei 10 buvusių Alytaus pataisos namų nuteistųjų gyvena naują,

Nerijus Čekavičius (kairėje) su žmona Zita ir Alvydu
Stankevičiumi tarnauja gausiai susirinkusiems kaliniams

J

au 13 m. dirbu ten, kur tamsos yra daug. Gal todėl aš,
kaip ir mane supantys žmonės, labai vertiname šviesą, jei
tik pavyksta išvysti jos blyksnį tamsioje kasdienybėje. O
mūsų kasdienybė – pataisos namai, kuriuose bausmę atlieka ne
pirmą kartą teisti, sunkiomis ligomis sergantys asmenys, praradę
artimuosius ir kalėjimuose praleidę didžiąją gyvenimo dalį... Kai
kurie jų paskendę priklausomybės ligų liūne ir susiruošę net čia
baigti savo dienas. Tačiau yra šviesos ir čia – ją atneša žmonės, kurie
tiki, tikisi ir aukojasi.
Su Nerijumi susipažinome 2009-aisiais, Alfa kursų metu.
Tuo metu pataisos namuose lankėsi ir su nuteistaisiais bendravo
daug šviesių, tikinčių ir tikėjimą skleidžiančių žmonių. Bet kursai
baigėsi, žmonės užsiėmė kitais darbais ir projektais, o Nerijus ir jo
komanda liko. Vėliau sužinojau, jog mūsų koplytėlėje jis ir anksčiau būdavo dažnas svečias, tiesiog nesusipynė mūsų keliai. Dėl
jo Alfa kursų skleidžiama tikėjimo šviesa neužgeso, bet išsivystė
į nuolatinius susitikimus, pritraukiančius nemažą būrį tikėjimo
šviesos ieškančių žmonių.
Nerijus suprato, kad nuteistiesiems neužtenka kas savaitę
vykstančių pamaldų koplytėlėje ar Biblijos skaitymo susigūžus

su kriminaline praeitimi nieko bendra neturintį gyvenimą ir taip
savo pavyzdžiu įkvepia naujus ir sutvirtina abejojančius žmones.
Džiaugiuosi, kad nuolat atsiranda žmonių, kurie palaiko Nerijaus tarnystę ir padeda jam vesti užsiėmimus. Dauguma jų, kaip
sužinojau, yra „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės nariai. Anksčiau
neteko asmeniškai susidurti su šia krikščionių bendruomene, o
visuomenėje sklandė įvairių nuomonių (ji buvo vadinama ir sekta,
ir naujos krikščionybės pakraipos bažnyčia), ir man atrodė, kad
dauguma šią bendruomenę lankančių tikinčiųjų turėtų būti gan
Nukelta į 8 p.
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Naujienos iš svetur
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D. Kameronas: „Velykos – tai
gyvenimo pergalė prieš mirtį“

A

nglijos Ministras Pirmininkas
Deividas Kameronas įrašė vaizdo
kreipimąsi, kuriame bendrapiliečius sveikina su Velykomis ir pabrėžia, kad Britanija, – krikščioniška šalis, praneša 316NEWS.
Dviejų minučių trukmės vaizdo įraše
D. Kameronas pabrėžė, kad Anglija visada buvo
krikščioniška šalis. „Velykos – tai laikas krikščionims, kai Jėzui prisikėlus švenčiama galutinė

gyvenimo pergalė prieš mirtį, – sakė premjeras. –
Tai laikas mums visiems pagalvoti, koks vaidmuo
mūsų gyvenime tenka krikščionybei.“
Vėliau Deividas Kameronas kalbėjo apie
bažnyčios vaidmenį britų gyvenime: „Bažnyčia nėra tiesiog gražūs seni pastatai. Tai gyva,
aktyvi jėga, galinti atlikti didžius darbus mūsų
šalyje. Kai žmonės tampa benamiais, bažnyčia
siūlo karštą maistą ir gyvenamąją vietą. Kai

žmonės skolingi, kai jie kenčia, gedi – bažnyčia visada ten. Žinau tai iš savo gyvenimo
patirties – sunkiausiu metu bažnyčia gali tapti
paguoda,“ – sakė Kameronas.
Ministras Pirmininkas taip pat pridūrė,
kad Biblija atlieka lemiamą vaidmenį britų charakteriui. Anot jo, visoje Britanijoje
krikščionys ne tiesiog kalba „apie artimo
meilę“, jie šiuo tikėjimu gyvena mokyklose,
kalėjimuose, visuomenės grupėse: „Būtent dėl
visų šių priežasčių su pasididžiavimu turime
sakyti, kad mes – krikščioniška šalis. Taip, mes
tauta, kuri apkabina, sveikina ir priima visus,
nepriklausomai nuo jų tikėjimo“, – pareiškė
Anglijos vadovas ir baigdamas visus pasveikino su artėjančia Velykų švente.

Kalėjimų
Karalienė Elžbieta II:
departamento padėka Kristus yra Karalius,
Nerijui Čekavičiui
kuriam tarnauju
Atkelta iš 7 p.

fanatiški, nuo realybės atitrūkę žmonės. Tačiau, pabendravusi su
Nerijumi, supratau, kad jie – tiesiog giliai tikintys žmonės, savo
gyvenimo vedliu pasirinkę Jėzų, stiprybės, meilės ir džiaugsmo
besisemiantys iš tikėjimo. Įsitikinau, kad „Tikėjimo žodis“ ne ardo,
o jungia šeimas, jas puoselėja, o tikėjimas tikrai netrukdo užsiimti
„žemiškais“ reikalais, pvz., remontuoti automobilius, o kartu ir
padėti darbo ieškantiems į laisvę išėjusiems ir į gyvenimą kabintis
bandantiems, anksčiau suklupusiems asmenims.
Dėl didelio darbo krūvio mes, pataisos namų darbuotojai,
dažnai nerandame laiko tiesiog pasikalbėti su nuteistuoju, išklausyti jo bėdų ar diskutuoti tikėjimo klausimais. Mes bėgame,
lekiame, pildome dokumentus ir kartais tarsi nebematome paties
svarbiausio – žmogaus. Todėl tokioje aplinkoje ir tokioje situacijoje
atsidūrusiam žmogui galimybė porą kartų per savaitę pasikalbėti,
išsisakyti, išgirsti, pagiedoti, atsipalaiduoti ar tiesiog drąsiai ir nebijant pašaipų ištarti „Aš tikiu. Padėk man, Jėzau“, ir yra ta šviesa,
kuri neleidžia paklysti tamsoje...
Visas Alytaus pataisos namų darbuotojų kolektyvas ir direktorius dėkingi Nerijui už jo pasiaukojantį darbą, skiriamą
laisvalaikį, inovatyvumą, energiją ir neblėstantį optimizmą, kuris
įkvepia darbui ir aplinkinius žmones. Tikimės, kad jis ras jėgų bei
energijos toliau prisidėti prie nuteistųjų resocializacijos, tikėjimo
sklaidos, kas neabejotinai padės jiems tapti garbingais visuomenės
nariais. Tokia iniciatyva yra laukiama ir sveikintina. Kiekvienas
pas mus atvykęs žmogus atneša ir blyksnį šviesos, kuri patraukia
vis daugiau jos pasiilgusiųjų.
Alytaus pataisos namų Psichologinės tarnybos viršininkė
Vilmantė Gintaraitė

K

aralienė Elžbieta
II savo naujoje
knygoje, kuri
bus išleista jos 90-mečio išvakarėse, rašo, kad jos gyvenime pagrindinį vaidmenį
užima Kristus, ir vadina jį
savo Karaliumi, kuriam ji
tarnauja, – skelbia „Christian Post“.
Knyga „Tarnaujanti Karalienė ir Karalius, kuriam ji tarnauja",
bus išleista šių metų balandį, prieš pat Karalienės Elžbietos II 90-ąjį
gimtadienį. Tai maža, gražiai iliustruota knyga, kurioje surinkti
karalienės pasisakymai apie jos pasitikėjimą Kristumi, apie tikėjimo
poveikį jos asmeniniam gyvenimui ir tarnavimui šaliai.
Pratarmėje Karalienė rašo: „Aš buvau ir vis dar esu jums dėkinga už jūsų maldas ir Dievui už jo ištikimą meilę.“ Ji pažymėjo,
kad pokyčių, kuriuos pastebėjo per savo karaliavimą, mastai ir
tempai buvo „tikrai nuostabūs“, būta ir pergalių, ir tragedijų, o
dabar pasaulis išgyvena „baisias, beprecedentinio masto, kančias.“
Karalienė Elžbieta II niekada neslėpė savo tikėjimo, ji dažnai
kalba apie Kristų savo viešuose pareiškimuose.
Knygos bendraautorius, Londono šiuolaikinės krikščionybės
instituto direktorius Markas Greene sakė, kad kai jis pasidalijo
knygos idėja su draugais, paaiškėjo, kad Karalienės tikėjimas
domina absoliučiai visus, įskaitant jos „kirpėją žydą“.
„Visą savo suaugusio žmogaus gyvenimą Karalienė tarnavo
mums savo nuostabiai nuosekliu charakteriu, rūpesčiu kitais ir
aiškia priklausomybe nuo Kristaus“, – pabrėžė Markas Greene.

Naujienos iš svetur
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Italijos Prezidento
apdovanojimas

prof. Dainorai Pociūtei
AGNĖ GRINEVIČIŪTĖ

Varginga humanitarikos
padėtis posovietinėje
Lietuvoje

Prestižinė stažuotė
Florencijoje
Pramokusi italų kalbos, mokslininkė
nuo 2003 m. ėmė ieškoti galimybių padirbėti Italijos archyvuose ir bibliotekose.
Stažuotes Pizos ir Udinės universitetuose,
Harvardo universiteto Renesanso tyrimų
centre Florencijoje, darbą Romos, Sienos
ir kituose archyvuose parėmė ir finansavo
Italijos ambasada Lietuvoje. Prof. D. Pociūtė-Abukevičienė laimėjo Italijos mokslo

menta Reformationis Lithuanicae) serijos
rengimą. 2011 ir 2015 m. išėję tomai yra
Lietuvos ir Italijos reformacinės minties
sąsajų pavyzdžiai. Šie darbai, publikuoti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis,
yra sulaukę didelio reformacijos istorikų
dėmesio Italijoje bei Vokietijoje“, – pasakoja pašnekovė. Ji mano, kad lituanistinį
išsilavinimą naudojant tarpdalykiniuose
istoriniuose, religijotyriniuose tyrimuose
atsiveria kitokia Europos perspektyva.

Italijos įtaka mūsų šaliai

Italijos Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella antrojo laipsnio
Italijos žvaigždės ordinu už kultūrinių ir akademinių mainų skatinimą
tarp dviejų šalių apdovanojo Vilniaus universiteto Senato pirmininkę,
Filologijos fakulteto profesorę Dainorą Pociūtę-Abukevičienę. Tai pirmasis tokio aukšto rango įvertinimas VU mokslininkui.

„Buvau nustebinta ir laiminga. Italija
man brangi šalis. Pradėdama joje istorinius
ir kultūrinius tyrimus negalvojau apie jokius
įvertinimus, vedė smalsumas. Gauti apdovanojimą iš Italijos Prezidento man didelė
garbė“, – netikėtu įvertinimu džiaugiasi
prof. D. Pociūtė-Abukevičienė.
Filologijos fakulteto profesorė tyrinėja
ankstyvuosius naujuosius laikus, renesanso
minties ir kultūros bei religijos procesus,
taigi ji dirba su vis dar tebeintriguojančiu
XVI amžiumi ir jo dokumentais. Tačiau
prieš daugiau nei dvidešimt metų rašydama
disertaciją mokslininkė pajuto šaltinių trūkumą: posovietinė Lietuvos humanitarinių
mokslų tyrimų situacija buvo gana varginga,
sistemiški užsienio archyvų tyrimai neatliekami, istoriniai dokumentai ir archyvai,
kurie yra labai išblaškyti, mokslininkams
buvo sunkiai pasiekiami dėl finansinių
priežasčių.
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tyrimų tarybos skelbtus konkursus, vėliau
konkursą stažuotei Harvardo universiteto
Renesanso tyrimų centre Florencijoje. Šis
Harvardo universiteto padalinys laikomas
prestižiškiausia pasaulyje renesanso tyrimų
institucija. Stažuotę šiame centre dėl didelės
konkurencijos, deja, galima laimėti tik kartą
gyvenime. Profesorė kol kas yra pirmoji
Lietuvos atstovė, kuriai pasisekė.
Po intensyvaus penkerių metų darbo su itališkais šaltiniais 2008 m. pasirodė monografija „Maištininkų katedros.
Ankstyvoji reformacija ir lietuvių–italų
evangelikų ryšiai“, kurioje tyrėja apibendrino savo atradimus ir įžvalgas. „Šiuos
tyrimus plėtoju toliau. Inicijavau kritinės
„Lietuvos reformacijos paminklų“ (Monu-

Daugelis Europos šalių XV–XVII a.
patyrė stiprų „italizacijos“ poveikį. Italija
viduramžiais ir ankstyvaisiais laikais buvo
Vakarų bažnyčios centras. „Todėl dalis kultūrinių ryšių nulemti šios bendros konfesinės
priklausomybės ir bažnytinės provincijos
santykių su jos hierarchinėmis viršūnėmis
Italijoje ir Vatikane. Kitas kultūrinio bendradarbiavimo laukas – politiniai ir diplomatiniai santykiai. Juos stiprino ir XV–XVI a.
Lietuvoje išplitusi LDK didikų kilmės iš
romėnų ir italų teorija. Ji buvo labai svarbi
ginant ir įtvirtinant lietuvių tapatybę, nepaisant to, kad Vakarų Europa ir Italija labai
ilgai lietuvius laikė viena iš slavų tautų. Tiek
Bažnyčios, tiek pasaulietinės dvarų kultūros
plėtra nulėmė italų meno ir architektūros
įsišaknijimą Lietuvoje“, – esmines Lietuvos
ir Italijos kultūrinių, politinių ryšių gijas
vardija mokslininkė.
Profesorė neabejoja, kad Italijos diplomatai ir jėzuitai daug nuveikė įtvirtindami
kontreformacinę kultūrą, tad, galima sakyti,
buvo suklestėjusios Lietuvos baroko kultūros
bendraautoriai.
LDK subrendo ir buvo realizuotos ne tik
„oficialiosios“ politinės ir religinės Italijos
renesanso kultūros formos, bet ir radikalios,
heterodoksinės, ar net slaptosios, oficialiai
laikytos eretiškomis itališkosios kultūros ir
minties apraiškos. Prie jų galima priskirti
antitrinitorizmo suklestėjimą XVI–XVII a.
Rytų ir Vidurio Europoje.
„Italai ir lietuviai turi daug kultūrinių
bendrumų, o dėmesys Lietuvai, nors esame
nedidelė šalis, pastebimas ir šiandieninėje
Italijoje. Joje visada buvo ir yra lietuvių
kultūra ar istorija besidominčių ar ją tyrinėjančių žmonių. Esu sutikusi gerų istorikų,
kurie, net ir nemokėdami mūsų kalbos, iš
įvairių šaltinių labai gerai pažįsta kai kuriuos
Lietuvos istorijos, kaip bendro istorinio
konteksto, epizodus“, – apibendrina prof.
D. Pociūtė-Abukevičienė.
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Jauniems

Raktas į

laisvę

Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (445)

JOHN STOTT

Laisvė kam...
Mes jau išsiaiškinom, nuo ko Kristus
mus išlaisvina (negatyvusis laisvės aspektas).
Tačiau kiekvieną kartą svarstant apie laisvę,
svarbu pagalvoti ir apie tai, kam mes esame
išlaisvinami (pozityvusis aspektas).
Dabar norėčiau aptarti teiginį, kad tikroji
laisvė yra laisvė būti savimi – tokiais, kokius
Dievas mus sukūrė ir kokius nori matyti.
Pradėkime nuo paties Dievo. Dievas yra
vienintelė būtybė, kuri džiaugiasi tobula
laisve. Jūs galite ginčyti, kad Jo laisvė nėra
tobula. Iš tiesų ji nėra absoliuti ta prasme, kad
Jis negali daryti absoliučiai bet ką. Pačiame
Šventajame Rašte išvardyti keli dalykai, kurių
Dievas „negali“ padaryti. Jis negali meluoti.
Jis negali padaryti nuodėmės. Jis negali gundyti ir būti gundomas. Taigi Jo laisvė nėra

Nr. 4 (446) 2016 m. balandžio 9 d.

absoliuti. Tačiau ji tobula, nes Dievas yra
laisvas daryti, ką nori. Dievas negali atlikti
tik to, kas priverstų Jį išsižadėti savo žodžių
ar prieštarauti sau pačiam (žr. 2 Tim 2, 13).
Jis visada ir visiškai išlieka savimi. Dieve nėra
nieko despotiška, nieko kaprizinga, nieko
impulsyvaus. Jis visada toks pat. Jis niekada
nesikeičia. Jis stabilus ir nepajudinamas. Ir
Jis atranda savąją laisvę iš tikrųjų būdamas
savimi – Dievu. Jei Jis paprieštarautų sau,
Jis sunaikintų pats save ir nebebūtų Dievas.
Tačiau Jis išlieka savimi ir niekada nenuklysta
nuo šio kurso. Kas ištiktų visatą, jei Dievas
bent akimirksniui taptų kuo nors kitu?
Dabar pereikime nuo Dievo Kūrėjo
prie visų Jo kūrinių, ir pamatysime veikiant
tą patį principą. Absoliuti laisvė, neribota
laisvė tėra iliuzija, negalimybė. Kiekvienos
būtybės laisvę riboja jos pačios prigimtis.
Štai akivaizdus pavyzdys – žuvis. Dievas
sukūrė žuvis taip, kad jos gyventų ir daugintųsi vandenyje. Jų žiaunos pritaikytos
absorbuoti deguonį iš vandens. Šie padarai
gali būti savimi tik toje terpėje, kur atranda
savo „žuviškumą“, savo tapatumą, savo laisvę. Atkreipkite dėmesį – vanduo apriboja
žuvį, tačiau tame apribojime ir yra laisvė.
Jos laisvė yra išlikti savimi tuose rėmuose,
į kuriuos ją įspraudė Kūrėjas. Tarkime, jūs
turite namuose senovišką, tikriausiai karalienės Viktorijos laikais sukurtą sferinį

akvariumą auksinei žuvelei. Ir, tarkime, jūsų
mažoji žuvelė vis plaukioja aplinkui savo
palaimintame inde, kol jai visa tai nusibosta,
ir ji nusprendžia išsivaduoti iššokdama
lauk. Jeigu jai pavyks nukristi į tvenkinį
jūsų sode, laisvės iš tiesų bus daugiau. Ji
išliks vandeny ir kartu turės daugiau vietos
paplaukioti. Tačiau jeigu žuvelė nukris ant
asfalto ar kilimo, jos pretenzijos į laisvę
baigsis mirtimi. Žuvys gali atrasti savo laisvę
tik toje aplinkoje, kuriai jos yra sukurtos.
Dabar pereikime prie žmonių. Jei žuvys
sukurtos vandeniui, kam sukurti žmonės?
Biblinis atsakymas neabejotinai būtų toks:
jeigu žuvys sukurtos vandeniui, žmonės sukurti meilei – tam, kad mylėtų Dievą ir savo
artimą. Meilė yra toji terpė, kurioje žmonės
atranda savo išskirtinį žmogiškumą. XVI a.
Romos katalikų poetas Robertas Southwellas
rašė: „Aš gyvenu ne ten, kur kvėpuoju, o
ten, kur myliu.“ Jis sąmoningai atkartojo
Augustino epigramą, kurioje sakoma, jog
siela gyvena ne tada, kai egzistuoja, o tada,
kai myli. Autentiška žmogiška egzistencija
neįmanoma be meilės.
Taip mes susiduriame su stulbinančiu
žmogišku paradoksu. Paprastai jį suformuluočiau taip: tikroji laisvė yra laisvė būti
savimi – tokiu, kokį mane Dievas sukūrė
ir nori matyti. Tačiau Dievas sukūrė mane
tam, kad mylėčiau, o mylėti, vadinasi, duoti,

Šiek tiek apie

meilę

DEBRA K. FILETA

Sielos draugas neegzistuoja
Jei lauki vienintelės, tobulos antrosios savo sielos pusės, laukti
gali tekti ilgai.
Kartą gavau elektroninį laišką nuo jauno vyro, kuris buvo
nusivylęs santykiais. Neseniai jis pakvietė merginą į pasimatymą
ir buvo atstumtas. Mergina paaiškino, kad ji laukia savo sielos
draugo. Akivaizdu, kad ji nemanė, jog tai galėtų būti jis.
Nuoširdžiai užjaučiu šį jaunuolį, nes būti atstumtam visuomet
skaudu, nesvarbu, koks dvasingas ar šventas būtų tas atstūmimas. Aš
sutikau daugiau, nei galima įsivaizduoti, jaunų vyrų ir moterų, slampinėjančių aplink ir laukiančių savo sielos draugo. Tarsi vieną dieną
kažkas stebuklingai pasibels į tavo duris, ir... štai – čia tavo sielos draugas.

Mitas apie sielos draugą
Manau, kad idėja apie sielos draugą mūsų visuomenei padarė
kur kas daugiau žalos nei naudos. Visų pirma ši sąvoka kilusi iš
senovės mitų. Pasakojama, kad dievai, bausdami žmones už jų
išdidumą, padalino juos pusiau. Nuo tada žmonės nuolat ieško
savo sielos draugo, norėdami vėl pajusti pilnatvę. Senovės mitologija
teigia, kad, sutikus savo sielos draugą, nieko nebereikia sakyti – tu
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aukotis. Taigi, kad būčiau savimi, aš turiu
paneigti save, paaukoti save dėl meilės Dievui ir kitiems žmonėms. Kad būčiau laisvas,
turiu tarnauti. Kad gyvenčiau, turiu mirti
savo egocentrizmui. Kad atrasčiau save,
turiu prarasti save meilėje. Kažkur skaičiau,
kaip gražiai apie tai pasakė Mikelandželas:
„Kai esu jūsų, pagaliau esu visiškai savimi.“
Vadinasi, aš nesu savimi, kol nepriklausau
jums (Dievui ir kitiems žmonėms).
Taigi laisvė yra tikra priešingybė tam,
kuo ją laiko daugelis žmonių. Prisimenu
vieną suomių studentą, kuris Helsinkio
universitete man pasakė: „Jeigu galėčiau
išsivaduoti nuo atsakomybės prieš Dievą
ir kitus žmones, galėčiau gyventi sau. Tada
būčiau laisvas.“ Tačiau tikroji laisvė yra visai
kas kita, tai išsivadavimas iš įsigilinimo į
savo kvailą mažytį „aš“, kad galėtume laisvai
mylėti Dievą ir savo artimą.
Apie šį fundamentalų laisvės paradoksą
kalbėjo pats Jėzus. Jis pasakė: Kas nori išgelbėti
savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo
gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją
išgelbės (Mk 8, 35). Anksčiau aš maniau, kad
šioje vietoje Jis kalba apie kankinius, tiesioginį, fizinį išgelbėjimą bei gyvybės praradimą. Tačiau graikiškas žodis, kuris verčiamas
„gyvybė“, yra psychē, ir daugelyje kontekstų
jį geriausia versti „aš“. Arba jį galima pakeisti
paprasčiausiais sangrąžiniais įvardžiais „save“

ar „sau“. Šiuolaikine kalba Jėzaus epigramą
būtų galima atkartoti taip: Jei nori išlaikyti
save ir gyventi sau bei nenori atsižadėti savęs,
tu prarasi save. Bet jei esi pasirengęs prarasti
save, išdalyti save, mylėdamas Dievą ir sau
artimus žmones, tada, kai būsi visiškai ap-

tiesiog jauti, kad tai jis. Štai iš kur ši mintis, kad mes esame „nepilni“ žmonės, laukiantys ir ieškantys savo antrosios pusės, kuri
suteiks mums pilnatvę.
Nežinau, ką manote jūs, bet man tai neatrodo labai sveika.
Ši sąvoka ne tik kilusi iš pasakų, bet dar ir visiškai nebibliška. Tai jausmus ir energiją, kurie traukia vieną žmogų prie kito,
išaukštinanti idėja. Tai pavojinga mintis, kuri apkvailina ir verčia
tikėti, kad meilė ir santuoka yra grįstos emocine ekstaze. Dar
blogiau – ji verčia tikėti, kad, kol nesutinki savo gyvenimo meilės,
esi „nepilnas“.

Amžinybė yra daugiau nei jausmai
Kiek laiko prireiks, kad suprastume, jog jausmai nėra patikimi? Jie gali mus nukreipti tinkama linkme, tačiau jie niekuomet
neturėtų būti vienintelis pagrindas, ant kurio statome santykius.
Nes jausmai atsiranda ir išblėsta. Žmonės, grindžiantys savo
santykius jausmais, supras, kad „liūčiai užėjus“, jų meilė tuoj
pat ištirpsta.
Visame pasaulyje yra jaunų krikščionių vaikinų ir merginų,
laukiančių to stebuklingo momento, kai jie akis į akį susitiks
su asmeniu, kuris privers jų širdis plakti smarkiau, ir jų sielos
giliai susijungs. Laukiančių to, kuris užpildys jų sielą ir atneš
jiems pilnatvę.
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leistas, kai atrodys, jog praradai viską, įvyks
stebuklas, ir tu atrasi save.
Versta iš: "Why I Am A Christian"
(IVP, 2003)
http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-411.htm

Deja, tokio žmogaus, kuris užpildytų tavo sielą ir suteiktų
tau pilnatvę, nėra, nes, kaip sako Dievo žodis, tik Dievas gali
užpildyti mūsų sielos tuštumą. Sveiki santykiai prasideda tik
tai supratus. Jie paremti teigiama sąveika, tikru bendravimu ir
emociniu gavimo–davimo ryšiu su kitu žmogumi, kas ir atspindi
santykių sveikumą ir visapusiškumą. Tokie santykiai paremti
tikėjimu, jų šaknys – geri pasirinkimai, o pagrindas – sunkus
darbas ir be galo didelė malonė.
Nesupraskite manęs neteisingai – sveiki santykiai visuomet
bus gausiai lydimi sveikų jausmų, aistros ir romantikos, tačiau
jie nebūtinai prasidės nuo tokių emocijų.

Tikroji meilė
Jei lauki, kol sutiksi žmogų, kuris magiškai suvirpins tavo sielą,
kurį galėsi pavadinti sielos draugu ar tuo vieninteliu, yra nemaža
tikimybė, kad teks laukti labai labai ilgai. Verčiau padaryk sau
paslaugą ir imk bendrauti su žmonėmis, kuriuos Dievas siunčia
į tavo gyvenimą. Pažink save ir tuomet stenkis pažinti priešingos
lyties žmones, kurie turi savybių, kurių tu ieškotum savo būsimo
draugo charakteryje.
Iš http://www.relevantmagazine.com
vertė M. K.
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Tarp mūsų, vyrų, kalbant...
GEORGE DAVIDIUK

Mes gundomi skirtingai. Tik Dievas tai žino. Dvidešimtmetis gundomas
įvaizdžiu, trisdešimtmetis – pripažinimu, keturiasdešimtmetis – pinigais, penkiasdešimtmetis – valdžia. Norėčiau su jumis pažvelgti į 101
psalmę, kurioje rašoma: Vaikščiosiu tobula širdimi savo namuose. Kur sudėtingiausia būti krikščioniu? Sunkumai prasideda ten, kur gyvename.

A

š gimiau pastoriaus šeimoje. Mano tėvas buvo puikus
pamokslininkas ir pastorius,
Dievo žmogus. Tačiau kai buvau mažas
berniukas, tėvą mačiau ne kaip pastorių,
o kaip savo tėvą, mamos vyrą. Kartais, kai
mano mama išvesdavo jį iš kantrybės, tėvas
pakeldavo balsą – man būdavo įdomu, kuo
viskas baigsis. Vėliau aš pats dešimt metų
tarnavau pastoriumi. Tačiau namuose taip
pat nesu švenčiausias žmogus. Kartais žmona ką nors pasako arba padaro, kas mane
išmuša iš vėžių – mano vaikai tai gerai žino.
Kur sunkiausia būti teisiam ir vaikščioti
be ydos prieš Dievą? Savo pačių namuose.
Aš turiu du sūnus ir dukterį. Su sūnumis
(23-erių ir 21-erių) mūsų santykiai puikūs.
Jie geri krikščionys, dvasiškai subrendę.
Dukrai dabar 17 metų. Nors ji protinga,
bet turi mano charakterį, o tai reiškia, kad
mano charakteris konfliktuoja su moteriška
mano charakterio versija.
Aš labai emocionalus. Bet moterys dar
emocionalesnės. Savo dukrą vadinu „dramų
karaliene“ arba „artiste“. Kai mudu nesutariame, ji nenustoja manęs gerbti kaip tėvo,
bet ir nenusileidžia. Aš taip pat nenoriu
nusileisti. Mūsų balsų tonas pakyla, kol
žmona ima mus raminti. Po pusvalandžio
jaučiu, kad kažkas negerai. Viešpats sako:
„Parodei blogą pavyzdį. Eik ir susitaikyk su
ja. Susitvarkyk santykius.“ Tačiau aš nenoriu
to daryti. Aš – tėvas. Aš – vyras. Aš – teisus.
Viešpats sako: „Nusižemink“. Tačiau
visų vyrų, – nesvarbu, ar jis amerikietis, rusas, ukrainietis, ar kinas – problema vienoda.
Mūsų vyriškas išdidumas mums kužda:
„Kodėl aš turėčiau nusižeminti? Juk tada
šeima pradės lipti man ant galvos.“ Taigi,
mes nenusižeminame. Mes galvojame, kad
jei nusižeminsime, vaikai mūsų nebegerbs.
Visgi teisingas yra priešingas požiūris. Kai
jūs nusižeminate, nusilenkiate prie kito
žmogaus, su kuriuo konfliktuojate, širdies,
konfliktas griūva... Aš nesakau, kad turite

sutikti su tuo, kam nepritariate. Svarbu ne
tai, ar jūs sutinkate, svarbiau išlaikyti krikščioniškus santykius ir nebūti išdidiems.
Jeigu nebūsite išdidūs, Šventoji Dvasia galės
veikti jūsų vaikų gyvenime ir išmokys juos
to, ko jūs negalite išmokyti.
Kiek kartų apie savo vaikus sakome:
„Pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina.“ Tai
tiesa. Aš žinau, kad esu teisus, tačiau kodėl
vaikai manęs neklauso? Todėl, kad mūsų išdidumas juos moko būti tokius pat išdidžius.
Nusižemink, ir Šventoji Dvasia darbuosis
per tave ir pradės keisti aplinkybes. Nedemonstruokite savo „vyriško autoriteto“.
Nekedenkime kaip gaidžiai savo plunksnų.
Taigi, aš priėjau prie savo dukros ir pasakiau: „Larisa, aš pakėliau balsą. Atleisk
man. Bet aš vis tiek manau, kad tavo nuomonė yra tavo, o aš pasilieku prie saviškės.
Tačiau tai padariau neteisingai. Atleisk savo
tėčiui. Tėtis tave myli.“ Ji apkabino mane
ir pasakė: „Tėti, aš tave myliu.“ Vėliau man
parašė: „Tu taip panašus į Jėzų, kai ateini
ir prašai mano atleidimo.“ Dabar ji gerbia
mane labiau, nes paprašiau jos atleidimo.

Vaikščiosiu tobula širdimi
savo namuose (Ps 101, 2)
Mes esame pavyzdys. Vaikai mus mėgdžioja. Kaip sakoma, „obuolys nuo obels
netoli rieda“. Ar tai tiesa? Jie bus į mus panašūs ir gerais, ir blogais dalykais. Žmogui
būdinga stebėti kitus ir elgtis kaip jie.
Moterys turi didelę įtaką mūsų šeimoms. Bet žinote, kas įvyko vakarietiškoje
kultūroje? Mes, tėvai, atsisakėme atsakomybės mokyti savo vaikus Biblijos ir užkrovėme tai žmonoms. Mes uždirbame pinigus,
parnešame namo ir sakome savo žmonoms:
„Tu mokyk vaikus.“ Tačiau Senajame Testamente žmonos nemokino berniukų, tai
buvo tėvo užduotis. Biblija sako: „Tėvai,
paimkite savo sūnus. Kai vaikščiosite su
jais, sėdėsite su jais, kai gulsitės miegoti,
mokykite juos Dievo įstatymų.“

Savo savastį berniukas gauna iš tėvo,
jis priima vyro įvaizdį. Jeigu tėvas elgiasi
neteisingai, berniukas seks jo pavyzdžiu.
Aš buvau labai palaimintas, nes mano tėvas
gyveno su Viešpačiu. Nuo pat savo vaikystės
matydavau jį besimeldžiantį. Jis su manimi
meldėsi kiekvieną rytą, nuo pirmos klasės iki
paskutinės. Mano tėvas buvo žemo ūgio, kai
aš baigiau mokyklą, jis žvelgdavo į mane iš
apačios ir sakydavo: „Pasimelskime.“ Ir mes
meldėmės. Mokydamasis vyresnėse klasėse niekada nevartojau narkotikų, niekada
nesusitepiau seksualinėmis nuodėmėmis,
amoralumu, niekada nedariau didelių nuodėmių, nes tėvas rodė man tokį pavyzdį. Aš
grįždavau po pamokų namo, užeidavau į
miegamąjį ir matydavau, kad tėvas klūpi ir
meldžiasi už šeimą, už bažnyčią. Aš jausdavau Dievo buvimą toje vietoje!

Mūsų pareiga aprūpinti
savo vaikus maistu,
drabužiais, suteikti
jiems būstą, kur jie
išsimiegos. Tačiau yra
didesnė atsakomybė –
išmokyti juos Dievo
kelių.

Mūsų pareiga aprūpinti savo vaikus
maistu, drabužiais, suteikti jiems būstą,
kur jie išsimiegos. Tačiau yra didesnė atsakomybė – išmokyti juos Dievo kelių. Jeigu
tu – tėvas, privalai melstis su savo vaikais.
Aš meldžiausi kiekvieną dieną, kai jie lankė
mokyklą. Jeigu išeinate į darbą dar prieš
tai, kai vaikai atsikelia, melskitės su jais
vakare. Vaikai seks jūsų pavyzdžiu. Gerai,
kai mama meldžiasi, tačiau kai meldžiasi
tėvas, tame yra jėga. Biblija sako, kad jūs,
tėvai, esate kunigai.
Prisipažinsiu, daugybę kartų norėjau
pasiduoti tinguliui. Tada žmona prieidavo
prie manęs ir sakydavo: „Džordžai, vaikai eina miegoti. Ar tu su jais meldeisi?“
„Šiandien aš nenoriu melstis, tu pasimelsk
su jais“, – atsakydavau aš. O žmona man
prieštaraudavo: „Tu tik pamokslauji...“ „Gerai gerai, einu“, – tuoj pat sutikdavau aš.
Daugybę kartų neturėjau nuotaikos melstis
su vaikais, tačiau man pasidarydavo gėda
nuo žmonos žodžių ir aš tai padarydavau.
Kai meldžiatės su savo vaikais, tegul
malda nebūna per ilga ar nuobodi. Tegul ji
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būna trumpa, turininga, įdomi. Perskaitykite kelias Biblijos eilutes, melskitės, tačiau
darykite tai nuolat. Mano vaikai niekada
nesiskundė: „Tėti, mes per ilgai meldžiamės.“ Jie niekada manęs neklausė, ar reikia
melstis. Tai tapo mūsų šeimos gyvenimo
dalimi. Todėl būkite pastovūs, gyvenkite
savo namuose melsdamiesi, skaitydami
Dievo žodį kartu su žmona ir vaikais.

Į tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu
(Ps 101, 3)
Ar žinote, apie ką šioje eilutėje kalba
psalmininkas? Jis kalba apie pagundymą,
kuris ateina per akis. Tai gali būti pagundymas žiūrėti į nuogą moterį. Būkime sąžiningi
ir atviri. Jėzus perspėjo ne moteris – jos
negundomos akimis, kaip vyrai. Bet kai
vyras mato gundančią moterį, jis mąsto,
kaip praleisti su ja laiką. Biblijoje sakoma:
„Nesvetimauk.“ Fariziejai sakydavo, kad
kol tu su ja nepermiegojai, tu nesvetimavai.
Tačiau Jėzus sakė, kad jeigu jūs pažiūrėsite į
moterį gašliai (arba geidulingai) savo širdyje,
jūs svetimausite (pgl. Mt 5, 27–28).
Kaip man elgtis? Žiūrėk į ką nors kita.
Bilis Gremas sakė: „Jūs negalite uždrausti
paukšteliui nutūpti jums ant galvos, tačiau
galite jam neleisti ant savo galvos susukti
lizdo.“
Akimis gundomas kiekvienas, netgi
pagyvenę vyrai. Todėl turime save pagauti
ir sau pasakyti: „Žiūrėk moteriai į akis arba
pažiūrėk į šalį.“ Todėl ir sakoma: „Į tai, kas
nedora, aš nežiūrėsiu.“ Jobas sako: <...> tai
ugnis, naikinanti viską, kuri išrautų visas
mano gėrybes (Job 31, 12). Kas vyksta, kai
Dievo tarnas įpuola į seksualinę nuodėmę

arba amoralumą? Tai viską sudegina. Žmonės neprisimena jo gerų darbų, tačiau kalba:
„Kaip jis galėjo eiti su šia paleistuve?“ Tai
ugnis, kuri niekada nesako: „Gana.“
Taip atsitinka ir su pornografija. „Aš
tik šiek tiek pažiūrėsiu, na, dar šiek tiek“, –
galvoja vyras. Tačiau negali sustoti...
Tėvai, jeigu savo vaikams perkate kompiuterį mokyklinėms užduotims atlikti,
nepalikite jo vaiko miegamajame už uždarų durų. Statykite jį darbo kabinete arba
prieškambaryje, kad visi matytų. Tai jiems
padės. Kartais vaikai ištisas valandas sėdi
prie kompiuterio, žiūrėdami bjauriausią
pornografiją. Berniukai tai daro dažniau,
negu mergaitės. Kuo daugiau jie žiūri, tuo
daugiau nori.
Taip pat ir su televizoriumi. Jeigu turite
kabelinę televiziją, paaugliai žiūrės viską.
Jūs atsakingi už vaikus, nes kai jūsų nebus
namie arba kai jūs miegosite, jie susiras tai,
kas jiems įdomu.
Į tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu. Ši kova
tęsiasi visą gyvenimą. Nuolat patirsite pagundymus nuodėmiauti akimis, mintimis,
kūnu. Turime atgailauti už tai prieš Dievą ir
padėti vienas kitam. Kažkas pasakė, kad visi
vyrai vienodi. Netgi patiems švenčiausiems,
mylintiems Dievą, reikalinga apsauga. Mes
turime padėti vienas kitam, turėti gerą draugą, kuriam galėtume išpažinti nuodėmes.
Šiandien Amerikoje yra bažnyčių, į
kurias ateina vyrukai, pilnomis kišenėmis
narkotikų. Jie ieško vaikų, kurie netarnauja
Dievui, ir siūlo: „Ar nori pabandyti?..“ Jie
parduoda narkotikus bažnyčios teritorijoje!
Deja, tai tiesa. Mes negalime sustabdyti
amoralių santykių, negalime uždrausti
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kompiuterio, televizijos, negalime priversti
išversti kišenių. Ką daryti? MELSKITĖS
UŽ SAVO VAIKUS. Laikykite ranką ant
dvasinio jų pulso. Kai vaikai labai maži,
juos stebėti lengviau, tačiau kai jiems 12–14
metų, jūs negalėsite būti su jais visą laiką
visur – mokykloje, transporte, būrelyje.
Ką daryti? Melskitės: „Viešpatie, aplankyk
mano sūnų, mano dukrą.“

Kas slaptai savo artimą šmeižia,
tą nutildysiu (Ps 101, 5)
Jėzus fariziejams pasakė: „Nežudyk.“
Tačiau tas, kuris nekenčia savo brolio, jį
nužudo savo širdyje. Ką darome, kai ko nors
nekenčiame? Mes kritikuojame, pristatome
jį iš blogosios pusės. Ir tai – nuodėmė. Patarlėse minimi šeši dalykai, kurių Dievas
nekenčia (Pat 6, 16). Vienas iš jų – žmogus,
sėjantis nesutarimus tarp brolių, kad supriešintų vieną brolį prieš kitą. Mes pjauname
tai, ką sėjame. Jeigu jūs žmones laiminate,
palaiminimas jums grįš. Jeigu keikiate, žinokite, kad tai kris ant jūsų galvos. Sustabdykite savo seserį ar brolį, kai jis apkalbinės,
sakydami: „Geriau palaiminkime šį žmogų.
Pasakykime apie jį gera, nes mes visi kalti.“

Kas žiūri iš aukšto ir turi
išdidžią širdį, to neapkęsiu
(Ps 101, 5)
Kas iš jūsų mėgsta išdidžius žmones?
Niekas. „O, pažiūrėk, ką aš turiu. Ar žinote,
kas aš? Tai mano namas, mano mašina,
viskas mano... O tu patylėk.“ Toks santykis
mums nepatinka. O ką apie mus galvoja
žmonės, kai patys sakome tokius žodžius?
Išdidumą lengva pamatyti kituose, bet jį
sunku pastebėti savyje.
Kiekvienas pamokslininkas, sekmadieninės mokyklos mokytojas ir visi, kurie
daro kažką dėl Viešpaties, gali pasididžiuoti.
Jeigu esame paklusnūs Dievui, Jis mus laimina. Šlovintojas puikiai, nuostabiai tarnauja
giedodamas. Tuomet iškyla problema: mes
už tai atiduodame šlovę Dievui arba žmogui?
„O, tai buvo nuostabiausia giesmė. Tu giedi
geriausiai.“ Mums tai malonu, norime girdėti
daugiau pagyrimo žodžių. Bet nors mes dar
nematome, Dievas pastebės, kad jūs išdidus...
Jis patrauks savo laiminančią ranką – kitą
kartą giedosite kaip užkimęs gaidys.
Tai esu išgyvenęs ir aš kaip pamokslininkas. Kai pamatau, kad pasididžiavau ir
pats galiu „susitvarkyti“, be Jėzaus malonės
pasakyti gerą pamokslą, Viešpats mane pažemina. Tuomet lieka tik atgailauti ir pripažinti
Nukelta į 14 p.
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Atkelta iš 13 p.

savo silpnumą. Geriau sakykime: „Viešpatie,
viskas, ką turiu, ką Tu man suteikei, yra Tavo.
Tu man svarbesnis už visus palaiminimus.“
Išdidumas eina sunaikinimo priekyje
(Pat 16, 18). Jau kalbėjome, kad sunku atsiprašyti. Viena iš didžiausių vyrų problemų –
nusidedame liežuviu, skaudiname žmones
savo elgesiu. Kas tie žmonės? Dažniausiai
skaudiname žmoną ir vaikus. Argi ne tiesa?
Kiek iš mūsų šiomis dienomis prašėme
atleidimo už savo nuodėmę?
Aš nesakau, kad jūs visada su viskuo
sutiktumėte. Tarkime, jūs norite nudažyti
sienas mėlyna spalva, o jūsų žmona – žalia.
Spalva – ne problema. Problema, kai jūs įžeidžiate vienas kitą. Jūs galite pasakyti: „Apie
spalvą pakalbėkime vėliau, tačiau jeigu tave
įžeidžiau, atleisk man.“ „Taip, aš taip pat tave
įžeidžiau, atleisk.“ Aš žinau, kad vyrams tai
padaryti labai sunku. Taip yra ir man. Mano
santykiai su vaikais ir žmona artimi ne todėl,
kad jų niekada neįžeidžiau, bet todėl, kad
nuolat eidavau pas juos, prašydavau atleidimo, prieš juos nusižemindavau. Dievas
nusižeminusiems teikia malonę, o išdidžiųjų
maldų Jis net negirdi. Biblijoje rašoma: Vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip
su silpnesniu indu (1 Pt 3, 7). Kitaip Dievas
neklausys jūsų maldų...

Mano akys žvelgia į krašto
ištikimuosius, kad jie gyventų
su manimi (Ps 101, 6)
Natūralu, kad vyrai mėgsta leisti laiką
vyrų draugijoje. Tačiau problemos prasideda
tada, kai susirandame blogų draugų.
Vaikinai, rinkitės draugus išmintingai.
Jūsų mokykloje yra vaikinų, kurie įtrauks
jus į įvairiausias nuodėmes. Jie parodys
jums „Playboy“, pornografiją, narkotikus,
internetą. Nepakliūkite tokių žmonių įtakon.
Mokykloje, koledže, statybose, banke, gamykloje – visur reikia bendrauti su žmonėmis.
Jeigu esate išmintingas žmogus, galite jiems
liudyti, daryti gerą įtaką. Tačiau kaip dažnai
vyksta priešingai! Užuot liudiję netikintiems,
pasiduodame jų įtakai. Jūs pradedate kalbėti
kaip jie, keiktis, vartoti blogus žodžius. Ir po
to mąstote: kaip tai galėjo nutikti?
Draugai jus kviečia lankytis nederamose vietose, ir jūs sutinkate, nes nenorite
pasirodyti silpnas. Taigi, jūs su draugais
„atsidūrėte“ bare ar striptizo klube. Nesvar-

bu, ar nuėjote tik kartą ar penkis, dešimt
kartų... Vyrai, žinokite, kad tai neteisinga.
Nors žinojote, kad jums ten ne vieta, tačiau
ėjote, nes kažkas jus ten nusivedė. Jeigu jus
ten nusivedė „krikščionis“, jis nėra tikras
jūsų draugas. Jums reikia pasakyti: „Aš
negaliu ten eiti.“ „Kodėl?“ „Todėl, kad savo
gyvenimą atidaviau Kristui.“
Kai dar mokiausi aštuntoje klasėje, mano

Mano santykiai su
vaikais ir žmona
artimi ne todėl, kad jų
niekada neįžeidžiau,
bet todėl, kad
nuolat eidavau pas
juos, prašydavau
atleidimo, prieš juos
nusižemindavau.
Dievas
nusižeminusiems
teikia malonę, o
išdidžiųjų maldų Jis net
negirdi.

bendraklasiai manęs paklausė: „Džordžai, ar
eisi į šokius?“ „Ne, neisiu.“ „Kodėl?“ Pagalvojau, kad jeigu pasakysiu, kad esu krikščionis, jie mane išjuoks, todėl pamelavau:
„Aš pasitempiau koją.“ Aš apgaudinėjau,
nes man buvo gėda. Gėdinausi prisipažinti,
kad esu krikščionis, ir todėl neisiu į šokius.
Aš neišnaudojau galimybės paliudyti jiems
apie Viešpatį. Tačiau kai dirbau juvelyrinėje
parduotuvėje Niujorke, viena mergina man
pasiūlė ateiti savaitgalį pas ją į svečius. Ji
norėjo, kad su ja permiegočiau. Aš pasakiau:
„Ne.“ Ji paklausė: „Tu vedęs?“ Atsakiau: „Ne.“
„Turi draugę?“ Aš atsakiau: „Ne.“ „Tu ką,
„žydras“?“ „Ne, aš ne „žydras“?“ Tada mergina paklausė: „Ar aš negraži?“ „Tai ne dėl
to“, – atsakiau. „Tai kodėl „ne“?“ „Todėl, kad
atidaviau savo širdį Jėzui Kristui ir iki savo
vestuvių noriu būti tyras.“ Jos akys išsiplėtė.
Ar pasakysite savo draugui: „Aš neisiu
ten. Aš negaliu daryti to, kas bjauru mano
Viešpačiui“? Prisiminkime Danielių, Me-

šachą, Šedrachą ir Abednegą. Jie buvo vieninteliai, kurie neatsiklaupė prieš statulą ir
jos nepagarbino. Visi nusilenkė, tačiau ne jie.
Jiems šaukė: „Būkite protingi...“. Tačiau jie
pasakė: „Mes tarnaujame gyvajam Dievui.“
Mano tėvas – Dievo vyras, ir kai man
buvo keturiolika metų, jis pasišaukė mane
ir pasakė: „Sūnau, žinau, kad tau dabar sunkus amžius. Tu daug galvoji apie merginas.
Noriu papasakoti, kas man nutiko.“ Ir jis
man papasakojo istoriją, kurią išgirdęs aš
išsižiojau. Mano tėvas... buvo gundomas.
To negali būti! Aš maniau, kad tik tokie
berniukai, kaip aš, gali būti gundomi.
Ši istorija mane lydėjo visą mano jaunystę. Jeigu mano tėvas liko tyras, aš taip
pat noriu būti tyras. Kai mano sūnums buvo
keturiolika, jiems papasakojau senelio istoriją. Jų akys išsiplėtė. Vienas mano sūnus
ketina netrukus vesti. Jis gražus, atletiškai
sudėtas, ketverius metus studijavo koledže. Kai jis praeina, matau, kaip moterys
į jį žiūri. Tačiau jis išliko tyras. Kodėl? Ar
mes kažkokie ypatingi? Ne. Mes tiesiog
apsisprendėme. Tėvas padeda sūnui, senelis – anūkui. Aleliuja! Pradėk nuo savęs.
Nesakyk: „Tegul mokytojai moko, tegul
gatvėje sužino.“ Ne, ne ir dar sykį ne! Tai
tavo darbas, tėve. Mes vyrai ar ne? Taip.
Susiraskite gerų draugų, susiraskite gerų
vyrų, kurie neves jūsų į barus ar striptizo
klubus, į nuodėmės vietas. Pasakykite, kas
jūsų draugas, ir aš pasakysiu, kas jūs.

Anksti išnaikinsiu krašto
nedorėlius, kad pašalinčiau
piktadarius iš Viešpaties
miesto (Ps 101, 8)
Nesielkite nesąžiningai versle. Ar žinote,
kad Sovietų Sąjungoje beveik visi apgaudinėjo? Ir net šiandien 70 proc. verslininkų
elgiasi nesąžiningai. Jie teigia, kad kitaip
negalima imtis verslo. O Viešpats sako: „Nekenčiu melo!“ Vienas iš Dešimties įsakymų
skelbia: „Melagingai neliudyk.“ Ar žinote,
kas brangiausia, – tai jūsų geras, nesuterštas
vardas. Geras vardas svarbiau už sidabrą ir
auksą. Tegul jis būna garbingas, kad jūsų
sūnūs sektų jumis ir imtų iš jūsų pavyzdį
tarnaudami Viešpačiui, bendraudami su
žmona, kaimynais ir asmeniniame gyvenime.
Te Viešpats palaimina jus visus, Dievo
vyrus, kad jūs melsdamiesi keltumėte tyras
rankas į dangų be pykčio ir abejonių! Tokia
malda neliks be atsako.
Iš http://bogoblog.ru/tag/george-davidiuk/
Vertė Jūratė Budko
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Floristės Žanos
patarimai
Žana Damauskienė – kūrybinga asmenybė. Daugiau nei 10 metų ji
dirbo floriste gėlių parduotuvėje, o šiuo metu užsiima platesne veikla –
rūpinasi apželdinimu: planuoja, kuria, tvarko kraštovaizdį.

K

ai atsiranda su floristika susijusių įdomių pasiūlymų, ji
mielai imasi tokių darbų – šiandien ji daro dideles puokštes, kuriose būna ne 50 ar 100, bet 800 ir daugiau žiedų.
„Kartais tenka dirbti dideliuose, reprezentaciniuose renginiuose – tai
man patinka, – sako Žana. – Aš padedu floristui Mantui Petruškevičiui
paruošti didelius, šventinius užsakymus – jis tiesiog pasikviečia mane
padėti. Manto puokštės yra prabangios, išskirtinės, jis naudoja labai
daug žiedų. Turbūt kiekvieno floristo svajonė padirbėti su tokiais
dideliais kiekiais gėlių. Juk kuo daugiau gėlių, tuo gražiau. (Gaila,
kad neturiu profesionalių nuotraukų iš tokių renginių.)
Kartais su landšafto dizainere Renata
Mikailionyte darome ne tik puokštes, bet
floristiškai apipavidaliname ir tam tikras
interjero detales, pavyzdžiui, šviestuvus ar
pan. Kartais tenka ruošti, apipavidalinti ir
reklaminius stendus – neseniai Nacionalinėje
galerijoje buvo aviacijai skirta paroda, kur su
Renata iš neskintų gėlių sukūrėme Vilniaus
oro uosto stendą. O prieš porą metų Vilniaus
PC „Panoramoje“ buvo rengiamos Brazilijos dienos – tad darėme vėliavą iš augalų.
Brazilijos vėliava gana spalvinga: ją sudaro
balta, žalia, mėlyna, geltona spalvos. Mes
panaudojome ir vaisius, ir daržoves (agurkus,
citrinas), ir, žinoma, gėles. Buvo labai įdomu.“
Paklausta, kaip gimė troškimas dirbti
su gėlėmis, Žana svarsto, kad greičiausiai
šis noras gimė dar vaikystėje. Ji pasakoja:
„Šalia mūsų mokyklos buvo labai graži gėlių
parduotuvė. Nepraeidavau pro šalį, užeidavau pasigrožėti, kartais nusipirkti gėlių.

Kūryba
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Tuomet, sovietmečiu, net neleidau sau pasvajoti, kad galėčiau
būti gėlininke, nes gėlininkų ir gėlių parduotuvių tuo metu buvo
mažai... Manau, kad kūrybiškumą įdiegė tėvai – mano mama buvo
siuvėja, ji neskubėdavo pirkti naujų daiktų, mieliau pati ką nors

gražaus pasiūdavo, ką nors gardaus pagamindavo... Manau, kad
įtakos turi ir vieta, kur augi. O augau aš Vilniuje, labai gražioje vietoje, – Antakalnyje, netoli kapinių. Man gražios net tos Antakalnio
kapinės – jos kitokios nei kitur.
Vėliau gimė troškimas mokytis floristikos. Norėjau ne tik baigti
kursus, bet rimtai pasimokyti, tapti gera specialiste. Man keista, kai gėlių
pardavėjai net gėlių pavadinimų nežino... Gaila, kad tokių atvejų gan
dažnai pasitaiko... Visų pirma reikia gėles pažinti: žinoti, kaip augalas
vadinasi (lietuviškai ir lotyniškai), kaip ir kur jis auga, kada jį reikia
persodinti, ar jis mėgta būti persodinamas, kaip jis laikosi... Žinoma,
gėlių gyvenimas nėra toks gilus kaip žmonių, bet reikia domėtis...“
Nors Žana su šeima gyvena sodyboje, tačiau laiko kūrybai čia
lieka nedaug. „Didelių želdynų mūsų sodyboje nėra. Paprastai mano
gėlynai skirti kokiems nors augalams atgaivinti arba tikslingai užauginti
(tarkim, vestuvėms ar kokiam kitam renginiui). Tad mano gėlyne
augalai ilgai neužsibūna... Grįžus namo norisi su vaikais dviračiais
pasivažinėti ar su arkliais pajodinėti, tad aplinkai puoselėti nebėra
laiko (šiuo metu Damauskų šeima prižiūri 13 žirgų – red. past.).
Žinoma, kadangi gyvenu kaime, tad bijūnų, irisų, vilkdalgių,
įvairių smilgų tikrai turiu... Dažniau renkuosi daugiamečius augalus,
tinkančius kaimui, vienkiemiui, kas nereikalauja daug priežiūros.
Man patinka įvairios gėlės, bet ne visos tinka... Nors kartais vis
tiek nusiperku ir tų, kurios nelabai tinka, bet man labai patinka...“

Netrukus švęsime Motinos dieną, tad ta proga paprašėme Žanos patarti, kaip pradžiuginti mamas.
Puokštės Mamos dienai:
Puokštė visuomet atspindi metų laiką.
Kai kuriu puokštes, siekiu, kad jos būtų ne
tik dekoratyvios, bet noriu „įtraukti“ ir dalelę
gamtos. Jei puokštę kuriu pavasarį, norisi
įdėti ir sprogstančių šakelių, vasarą visuomet
norisi ir mūsų soduose, pievose, gėlynuose augančių gėlių, – dabar labai madingi
bijūnai, taip pat pritaikome ir kraujažoles,
įvairias smilgas. Rudenį puokštes galima
paįvairinti kaštonais, gilėmis, šakomis su
uogomis – šermukšnių, ožekšnių šakomis.
Nuostabus augalas yra putinas: prie vieno
amarilio ar kardelio pridedi putino šakelę,
ir gaunasi nuostabi kompozicija.

NARCIZAI: Nors kai kas sako, kad
netinka narcizus derinti prie rožių, bet iš
tiesų narcizai tinka su įvairiomis gėlėmis,
tik reikia teisingai paruošti pjūvius, keisti
vandenį. Aš narcizus komponuočiau su
kitomis pavasarinėmis gėlėmis: tulpėmis,
jacintais, paukštpienėmis, burbuliais, anemonais. Graži puokštė ir iš vienų narcizų

JACINTAI: Jų žiedai labai gražūs, bet jie
aštriai kvepia. Nors moterys juos mėgsta...
Pastebėjau, kad Motinos dienos proga labiau
perkamos žydinčios gėlės vazonėliuose –
moterys mėgsta, kad gėlės džiugintų ilgėliau.
Jos rūpinasi, prižiūri gėles vazonėliuose,
o vėliau persodina. Jacintus galima net ir
užsiauginti: nusipirkti dar nežydinčius, bet
paauginti, kol pražys.

ROŽĖS: Kadangi šiuo metu labai daug
visokiausių dekoratyvių augalų, tai kompozicijos tik iš gėlių atrodo nuobodžios. Penkių
rožių puokštė jau nebeįdomi, bet tas penkias
rožes galima pateikti kitaip... Pavyzdžiui,
Motinos dienai galima nupirkti vieną rožę (aš,
žinoma, rinkčiausi didelę, išsiskleidusią rožę),
prie jos pridėti gamtoje natūraliai augančių
augalų. Gegužės pradžioje jau, manau, žydės
raktažolės. Tad priskynus laukinių raktažolių
(jos užauga iki 20 cm ir labai kvepia) ir šalia
jų pridėjus rožės žiedą (nebūtinai centre,
galima ir šone), surišus šias gėlytes kaspinėliu,
turėsime tikrai gražią, mielą puokštę.

TULPĖS: Visada gražu, kai tulpių puokštėje daug. Trys tulpės atrodo liūdniau, bet jeigu
prie jų pridėsime kiek anksčiau nukirptų ir
jau išsprogusių obels, kriaušės ar vyšnios arba
kaukazietiškos slyvaitės šakelių, turėsime gražią
puokštę. Ją galima įdomiai supakuoti. Tarkim,
ant A4 formato popieriaus atsispausdinti išdidintą mamos nuotrauką, pridėti šiuo metu
populiaraus šilkinio popieriaus ir susukti gėles –
bus tikrai originaliai supakuota puokštė. Galbūt
fotoaparatu „pagavote“ mielą, šiltą akimirką, kai
žmogus nė nežinojo, kad yra fotografuojamas,
tad panaudoję tą nuotrauką puokštei įpakuoti
tikrai maloniai jį nustebinsite...

Kūryba
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Pavasarinių augalų vazonėliai:
Mamai galima dovanoti ne tik gėlių puokštę, bet ir gražiame
inde padaigintų pavasarinių augaliukų – tai taip pat bus puiki
dovana. Prieš Motinos dieną jau bus galima įsigyti daugybės rūšių
vazoninių augalų.
Ruošiantis Motinos dienai pagalvokite, koks mamos namų
interjeras, parinkite gražų indą ar tiesiog krepšelį ir į jį susodinkite
kelis svogūninius augalus (tulpes, jacintus, narcizus). Galima į didesnę taurę su akmenukais įsodinti kokį sukulentą ar kaktusiuką...
Galima į taurę su trupučiu vandens „pamerkti“ jacintą, nukračius
žemes nuo svogūnėlio... Galima į tą taurę pakarpyti beržo šakelių
su žirginėliais ar suraityti šakas tame indelyje, kad jacintas gerai
stovėtų... Galima priberti kokių akmenukų ar pridėti kokių augalų
nuplautų šaknų...
Labai svarbu parinkti tinkamą indą – keramikinį vazoną, kuris
derėtų prie kitų tuose namuose esančių vazonų. Vazonas nebūtinai
turi būti baltas, tai gali būti net stiklinis indas. Stiklas paprastai
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būna neutralus – prie visko dera, o vėliau jį galima panaudoti ir
kitur. Vazoninė gėlių kompozicija ilgiau džiugins ir puoš namus
nei skintų gėlių puokštė.

Gėlių paruošimas:
Tulpes, kitas pavasarines gėles paruošti puokštei labai paprasta: sudedame augalus ir aštriu peiliu lygiai nupjovę (kaip
salotas) merkiame į nedidelį kiekį (maždaug 5 cm) šalto vandens.
Svogūniniams augalams nereikia daug vandens. Jei tulpėms
pripilsime daugiau vandens, jos greičiau išaugs, labiau ištįs.
Vanduo, į kurį merkiama, turi būti šaltas. Jei vaza skaidri, tam,
kad puokštė atrodytų estetiškai, vandenį reiktų keisti kasdien,
išvalant ir pačią vazą.
Rožę pjauti reikia kuo įstrižiau: pjūvis gali būti 5 cm ar net iki
10 cm. Kuo įstrižesnis pjūvis, tuo gėlė daugiau vandens pasisavins.
Vanduo rožėms gali būti šiltas, o kai rožė po truputėlį ima vysti,
galima ją merkti ir į karštesnį vandenį.

Štai tokią paprastą kompoziciją Žana siūlo pasidaryti patiems:
Pasirinkau:
gebenę (arba kitaip hederą), nes ji turi daug žalumo,
baltą narcizą su oranžiniu arba gelsvu viduriuku,
žemaūgę geltoną tulpę (tulpė dar pražys ir šiek tiek paaugs),
oranžinę paukštpienę (būna ir baltai žydinčių).
Tada svogūnėlius reikia išimti, padėti sausai
į dėžutę, o rudenį, maždaug spalio mėnesį,
pasodinti lauke.
Gėlės svogūnėlis gali sukrauti žiedą
ir būdamas be žemės. Pats svogūnėlis prikaupia pakankamai reikalingų medžiagų.
Šaknų aš nekarpiau – tiesiog gražiai susukau
ir įdėjau...

Man puokštėje pakanka kelių spalvų.
Puikiai tiktų ir jacintas. Mėlynas jacintas
labai derėtų su oranžine paukštpiene.
Kadangi svogūninių augalų vegetacinis
periodas yra ganėtinai trumpas, vėliau,
nunykus žiedams ir lapams, šioje kompozicijoje svogūninius augalus galima pakeisti
sanpaulijomis, miniatiūrinėmis kalankėmis.

Visus augaliukus sodinau vieną šalia
kito. Nei gebenė neturi labai didelės šaknų
sistemos, nei kitos mūsų pasirinktos gėlės.
Komponuojant puokštė neturėtų būti vienoje plokštumoje, reikia šiek tiek skirtingų
aukščių augalų.
Dar galima pasodinti smulkiažiedį
amarilį – jis bus aukštesnis už paukštpienę.
Viskas priklauso nuo to, kokią kompoziciją darome. Šįkart ji tarsi vegetatyvinė –
perkelta iš lauko gėlyno į mūsų vazoną. Todėl ji gali būti įvairesnė, natūralesnė – tarsi
patys augalai čia netyčia užaugo.
Parengė Sonata Aleksandravičienė ir
Žaneta Lazauskaitė
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Mano išgyvenimai su

Šventąja Dvasia

Šventoji Dvasia yra man be galo brangi, per Ją Dievas man nuolat rodo
savo tobulą meilę, teikia išmintį, guodžia, ragina veikti arba sustabdo,
kai veikiu savo iniciatyva. Ji – kasdienė mano Palydovė, be kurios neįsivaizduoju savo gyvenimo, kurios Artumo ilgiuosi kasdien, nes Šventajai Dvasiai aplankius ragauju Dangaus Maną, amžiną Meilę – tos akimirkos yra neįkainojamos ir nepamirštamos.

M

ano kalboje nėra tokių žodžių,
kurie tinkamai Tave pagirtų,
mano Viešpatie! – dažnai pagaunu save meldžiantis tokia malda... Iš tiesų
Dievas yra neįtikėtinai nuostabus Asmuo,
kuris visiškai pakeitė mano gyvenimą ir
tebekeičia jį šiandien. Iš nevilties, vienatvės,
neapykantos, skausmo, slegiančių prisiminimų, kupinų vaikystės žaizdų, Jis perkėlė
mane į Viltį, Ramybę, beribę, begalinę, neaprėpiamą Meilę, Jo Artumą, Susitaikymą
ir išgydė praeityje patirtas žaizdas.
Mano sąmoningo tikėjimo kelias dar
labai trumpas – Jėzumi kaip savo Gelbėtoju
patikėjau kiek daugiau nei prieš 4 metus,
2011 m. lapkritį. Būdama maža aš taip pat
tikėjau Dievu: su mama sekmadieniais eidavome į bažnyčią, vakarais melsdavausi
atsiklaupusi priešais paveikslėlį, vaizduojantį
Kūdikėlį ir angelą. Pamenu vieną įvykį,
kurio metu, tikiu, įsikišo Dievas.
Kartą, kai man buvo apie 10 metų, su
drauge stovėjome bendrabučio, kuriame
gyvenome, koridoriuje prie taksofono ir
laukėme eilės paskambinti. Tuo metu juo
skambino du gerokai apgirtę vyrai. Stovėdama ten aš aiškiai išgirdau vidinį balsą:
„Apsisuk ir greitai bėk iš čia.“ Tuoj pat sureagavau ir paraginau draugę eiti drauge,
tačiau ji neklausė. Aš apsisukau ir išėjau.
Man nuėjus vos kelis metrus, draugė visgi apsigalvojo ir pasisuko eiti paskui. Tą
akimirką vienas iš girtų vyrų į sieną, prie
kurios mes prieš kelias sekundes stovėjome, paleido alaus butelį. Butelis smarkiai
pokštelėjęs į sieną sudužo. Ir tai įvyko vos
per žingsnį nuo mano draugės. Ji su siaubu
akyse atbėgo prie manęs. Tuomet suvokiau,
kad mane Kažkas apsaugojo nuo nelaimės,
nes jei būtume likusios stovėti, butelis būtų
pataikęs tiesiai į mane. Ir šiandien vis dar
pamąstau, ar tai buvo Šventoji Dvasia.

Po šio įvykio praėjus 20 metų, kai gyvenimas susiklostė ne taip, kaip svajojau
ir tikėjausi, pirmą kartą suklupau atgailos
maldai. Iki tol viduje tvyrojusį nerimą, neviltį ir tuštumą meldžiantis pakeitė ramybė.
Tai buvo vos juntamas Šventosios Dvasios
aplankymas – nelauktas, netikėtas, bet labai
trokštamas, po kurio vis drąsiau pradėjau
gręžtis į Gyvąjį Dievą. Po savaitės pradėjus
lankyti bažnyčią, kaskart užliedavo apvalanti Šventosios Dvasios banga – verkdavau
kiekvieną sekmadienį, vos prasidėjus šlovinimui, atgailaudama dėl savo nuodėmių ir
prašydama Dievo atleidimo. Praėjus keliems
mėnesiams, staiga aiškiai suvokiau, kad visos
mano nuodėmės atleistos, jų nebėra. Porą
mėnesių skraidžiau iš nuostabos ir netikėtai mane užplūdusio džiaugsmo. Pamenu,
kad vis klausdavau Viešpaties, negalėdama
suprasti, kaip Jis galėjo man atleisti visa, ką
padariau, jei net aš pati nesugebu sau atleisti.
Juk mano nuodėmės TOKIOS didelės ir
sunkios. Tai buvo ilgo kelio į atleidimą sau
pradžia...
Panašiai tuo laiku vieną sekmadienį,
šlovinimo metu, mane aplankiusi Šventoji
Dvasia tarsi pakėlė virš žemės. Žinoma,
kūnas stovėjo ant žemės, bet aiškiai jutau,
kaip mano dvasia skrajoja kažkur virš pasaulio, buvau apsvaigusi, bet svaigulys buvo
malonus ir be krislelio nuodėmės – ne taip,
kaip būdavo vartojant alkoholį. Tai buvo
pirmasis antgamtinis išgyvenimas, kurio
negalėjau paaiškinti, bet buvo taip gera,
kad nenorėjau atsimerkti ir suvokti, kad tai
baigėsi. Vėliau sekė keli mėnesiai sunkaus
sausros etapo, kai ilgėjausi patirtų Dvasios
artumo akimirkų ir troškau naujų patyrimų.
Manyje vyko arši kova dėl pasirinkimų:
paragavusi Dievo meilės norėjau toliau eiti
su Juo, tačiau čia pat žvalgiausi į pasaulį,
bijodama netekti draugų, kolegų, tėvų meilės

ir pripažinimo, nes suvokiau, kad negaliu
džiaugtis ir vienu, ir kitu. Ši kova baigėsi
labai skaudžiai, tačiau dabar suprantu, kad
mano tikėjimo kelyje tai buvo lūžio taškas,
po kurio aš tvirtai apsisprendžiau nebepasikliauti savo jėgomis, bet mokytis pasitikėti
Viešpačiu ir viską pavesti Jam.
Tą vasarą pastojau. Nuo kolegos. Buvo
labai gėda, skaudu, pykau ant savęs, kad nuvyliau Dievą, tikėjimo namiškius ir šeimos
narius, tačiau ir tuomet Šventoji Dvasia
manęs neapleido – Ji guodė, ramino, padėjo
vėl pakilti iš nevilties ir skausmo. Toliau
sekė daugybė įvykių, per kuriuos eidama
aiškiai pamačiau savo baimes, bejėgiškumą,
tačiau, mano didelei nuostabai ir neapsakomam džiaugsmui, Dievas pridengė visus
mano silpnumus, apgynė mane nuo priešų,
apsaugojo nuo audrų, kurios taikėsi mane
nunešti. Kasdien mokydamasi viską atiduoti
į Dievo rankas, vis labiau mokausi viltis Juo,
pasikliauti Jo gailestingumu, teisingumu ir
rūpesčiu. Ir Jis niekada nenuvilia.
Šventoji Dvasia – nepamainoma pagalbininkė skaitant Šventąjį Raštą. Skaitant
Šventojo Rašto tiesas, Ji atveria nuodėmes,
parodo netobulumus ir klaidas. Pamenu, kai
pirmaisiais mėnesiais po įtikėjimo pirmąkart
perskaičiau Evangelijos pagal Joną 8 skyrių,
kuriame buvo rašoma apie moterį, pagautą
svetimaujant. Labai aiškiai supratau, kad aš
buvau ta svetimaujanti moteris, dėl savo
nuodėmių verta mirties. Šventoji Dvasia
apkaltino dėl nuodėmių. Verkiau, atsiprašinėjau Dievo, bet, perskaičiusi, kaip Jėzus
reagavo į jos nuodėmingumą, supratau, kad
Jėzus manęs nesmerkia, Jis man atleidžia.
Apėmė sunkiai paaiškinamas jausmas –
tai buvo atgaila, sumišusi su džiaugsmu ir
dėkingumu Dievui, nes Jis, nepaisydamas
mano nuodėmingumo, per Jėzų Kristų priima ir myli mane.
Kitas jaudinantis išgyvenimas aplankė,
perskaičius Laiško efeziečiams 4 skyriaus
30 eilutę, kur apaštalas Paulius įspėja tikinčiuosius neliūdinti Šventosios Dvasios.
Šias eilutes skaičiau, kai laukiausi sūnaus.
Tuomet užplūdo gili atgaila dėl to, kad
aš, būdama Dievo Šventykla, nusidėjau
svetimaudama ir taip nuliūdinau Šventąją
Dvasią. Aiškiai suvokiau, kokia jautri, švelni
ir mylinti yra Šventoji Dvasia, o aš savo
veiksmais Ją įskaudinau. Skaitydama Bibliją
patyriau ir daugiau panašių išgyvenimų –
Šventoji Dvasia per Raštą mokė išminties,
apreiškė Dievo meilę, apkaltino dėl mano
neteisingų pasirinkimų ir įtikino, kad man
iš tiesų atleista.
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Per 4-erius tikėjimo metus Šventoji Dvasia mane išgydė nuo daugybės dvasinių ligų,
kurios ir buvo daugelio nuodėmių priežastis.
Ypatingai stiprų išgydymą patyriau praėjusį
pavasarį, maldos už ligonius ir kenčiančius
metu. Man viešai prakalbus apie vaikystėje
patirtą seksualinę prievartą ir žurnale moterims parašius straipsnį apie daugybę metų
slegiančią naštą, grįžo seni prisiminimai, vėl
visu svoriu užgulė skausmo, nevisavertiškumo, apleistumo našta, kurios nepanešiau. Tą
sekmadienį, kai pastoriai meldėsi už ligonius,
išėjau į priekį ir maldos už mane metu labai
aiškiai dvasinėmis akimis pamačiau prieš
mane stovintį aukštą Šventą Asmenį, nuo
kurio iš gėdos dengiausi rankomis veidą ir
karčiai raudojau. Išgyvenant širdyje begalinį
skausmą, nuo šio Asmens pradėjo lietis meilė
ir ramybė, atėjo suvokimas, kad Jis labai mane
brangina ir myli, kad man nereikia gėdytis
to, kas buvo, nes Jis visa tai nuplovė. Po šios
maldos praėjo pusmetis ir šiandien aš galiu
tvirtai pasakyti, kad esu išgydyta ir išlaisvinta
iš daugybę metų mane kausčiusių praeities
skausmų ir nuodėmių. Ne tik iš mano, bet
ir iš tų žmonių, kurie nederamai su manimi
elgėsi, nuodėmių. Visa tai apvalyta! Amen!
Šventoji Dvasia yra labai dosni – Ji teikia
nuostabias dovanas. Nuo pat sąmoningo
tikėjimo pradžios visąlaik prašau Dievo

trijų man svarbiausių dalykų: meilės, išminties ir kantrybės. Šių dalykų labiausiai
trokštu ir suprantu, kad Dievo akyse tai yra
didžiausi turtai. Ir Jis kasdien manyje šiuos
turtus augina.
Tačiau Dievas ir toliau stebina nuostabiomis staigmenomis! Kadangi aplink mane
esantys tikintieji meldėsi kitomis kalbomis,
man būdavo apmaudu, kad aš negaliu taip
melstis. Ne todėl, kad kas nors man dėl to
priekaištautų, bet jaučiausi tarsi žemesnė
už kitus tikinčiuosius. Labai norėjau gauti
kitų kalbų dovaną. Kelerius metus prašiau
Dievo šios dovanos. Buvo ir agoniškų maldų, ir skaudžių nusivylimų, negavus jokio
atsakymo, bet štai 2014 metais, per pačias Šv.
Kalėdas, Jis įteikė man šią nuostabią dovaną!
Tą vakarą po pamaldų su vaikais buvau
namuose. Buvo truputį liūdna, kad šventę
sutinku ne su tikinčiais draugais. Nutariau
per skaipą su šventėmis pasveikinti vieną
sesę Kristuje – Aureliją. Mums susirašinėjant
prakalbome apie kitų kalbų dovaną (buvau
jai užsiminusi, kad nesimeldžiu kalbomis,
bet labai norėčiau). Ji pateikė man labai
gražų palyginimą: ant stalo padėta man
skirta Dievo dovana – tereikia imti ją ir
išpakuoti. Ji pasiūlė už mane pasimelsti dėl
šios dovanos. Draugei rašant, pradėjau jausti, kaip mane užlieja Šventoji Dvasia – tarsi
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karšta srovė lietųsi per mano vidų! Viskas
buvo taip nežemiška, bet tuo pačiu taip gera,
sava ir trokštama. Tik spėjau jai parašyti,
prašydama jau dabar pradėti melstis už
mane, nubėgau į savo kambarį įsijungti
šlovinimo giesmių. Šventosios Dvasios pripildyta troškau tik vieno – melstis, melstis,
melstis, tačiau lietuviškai melstis buvo be
galo sunku – vos vertėsi liežuvis, tikrąja šio
žodžio prasme (jis buvo tarsi medinis!),
skaudėjo žandikaulį, bet ištarti kita kalba
žodžių vis dar nepavyko. Tą vakarą šlovinau
ir meldžiausi gal 6 valandas – visas kambarys
buvo pripildytas Šventosios Dvasios, o aš
panirau į Dievo meilę ir Jo artumą. Galiausiai, kai užmigdžiusi vaikus likau vienumoje
su Dievu ir suklupau toliau melstis, pasipylė
žodžiai nesuprantama kalba. Malda taip
stipriai liejosi, jog protu negalėjau nieko
suvokti – pati iš savęs juokiausi, o jaučiausi
taip, lyg apskritai gyvenime nebūčiau meldusis. Karšta malda kita kalba liejosi kelias
valandas, kol galiausiai paryčiais užmigau...
Esu be galo dėkinga draugei už padrąsinimą,
nors turbūt kiekvienai Dievo dovanai turi
ateiti tinkamas laikas, nes viskas priklauso
ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet
nuo gailestingojo Dievo (Rom 9, 16). Svarbu
laukti Jo ir nuolat kreipti žvilgsnį į Jį – šito
vis dar tenka mokytis.
Aprašydama savo išgyvenimus, nenoriu
kam sukelti nuoskaudos ar pavydo, kad jūs
nepatyrėte ko nors panašaus ar Dievo Dvasia
jums yra miglotas Asmuo. Patikėkite, ir aš
labai dažnai taip jaučiuosi. Šiame neilgame
kelyje su Dievu tikrai būta daug klaidų,
mokantis išgirsti ir atpažinti Šventosios
Dvasios šnabždėjimą, bet Dievas yra be
galo gailestingas ir mylintis – Jis dovanojo
daug brandžių bendrakeleivių, kurie padeda
suprasti Jo kalbą. Vienas tų žmonių yra
mano brangi draugė Jūratė, kuri daugybę
kartų buvo Šventosios Dvasios lūpomis,
kalbančiomis man gydančius žodžius, liejančiomis išmintį ir meilę, mokančiomis
kantrybės ir padedančiomis augti, kol pati
gebėsiu pažinti Dievo Dvasios kalbą.
Tai tik keli išgyventi patyrimai su Šventąja Dvasia. Ji lydi kasdien, padeda suprasti
Šventąjį Raštą, augina manyje meilę, nuolankumą, išmintį, kantrybę, moko gyventi dievotą gyvenimą, nuolat stebina savo
netikėtu dvelksmu, gydo mano žaizdas ir
ligas. Ji – pati brangiausia mano bendrakeleivė tikėjimo kelyje, ir viskas dėl Kristaus
aukos. Šlovė mūsų Viešpačiui už Jo beribį
gailestingumą ir meilę! Amen!
Tarnystės mokyklos studentė
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Kaip skaudžios patirties lobiai

praturtina kitus

Neįgalų žmogų pamatęs sveikas žmogus dažnai sutrinka, nežino, kaip
elgtis, kaip su juo bendrauti. Mintyse kyla daug klausimų. Ir vis dėlto
gyvenimas yra labai spalvingas... Apie tai kalbamės su Solveiga Zvicevičiene, kuriai pačiai teko atsakyti į skausmingus, su neįgalumu susijusius klausimus.
Solveiga yra dviejų vaikų mama, etnomuzikologė, specialioji pedagogė, Edukologijos universiteto lektorė ir doktorantė. Be to, ji veda muzikos ir šokio judesio terapijos užsiėmimus įvairių sutrikimų turintiems
vaikams. Į mokslus ji ėmė gilintis, susidūrusi su išmėginimais, kurie,
ačiū Dievui, jos nepalaužė, bet atvirkščiai – padėjo jai naujai pažvelgti
į „kitokius“ šalia esančius žmones ir jiems patarnauti.

S

olveiga, jūs esate etnomuzikologė. Kokią įtaką menas daro jūsų
asmenybei?

Mano mama – teatro režisierė, tad meno
kalba man labai artima. Nuo mažens augau meniškoje aplinkoje: šokau, dainavau,
vaidinau, deklamavau poeziją, vesdavau
įvairius renginius. Mama sakė, kad augau ir
brendau scenoje, tarp dekoracijų, užsklandų,
pasipuošusi personažų kostiumais ir mokėjau daugybę vaidmenų... Buvau „ekstra“
pagalba, jeigu prieš renginį ar renginio metu
kas nors kam nors nutiktų. Mane traukė
ši aplinka, motyvavo gilintis į meno kalbą
bei praturtino vaikystę ir jaunystę. Dabar
matau, jog ši patirtis padeda ir šiandieninėje
mano veikloje.
Laikui bėgant, klausantis liaudies dainų
ir pasakojimų, pastebėjau, kad mane labiau
traukia mūsų tautos menas. Baigusi mokyklą,
perskaičiau skelbimą, kad renkama grupė
į Povilo Mataičio vadovaujamą Lietuvos
liaudies teatrą, tad išskubėjau iš savo gimtojo
miestelio – Ventos (Akmenės raj.) į Vilnių,
išlaikiau stojamuosius egzaminus ir įstojau
į šio teatro parengiamąją trupę.
Kadangi troškau toliau mokytis, kitais
metais įstojau į Muzikos konservatoriją (dabar
Lietuvos muzikos ir teatro akademija), etnomuzikologijos specialybę. Tai buvo vieni gražiausių mano jaunystės metų: puikios studijos,
nuostabūs dėstytojai, ekspedicijos su radijo
imtuvais rankose, dainos rugių laukuose ar
pasišokimai ant aslų bei galimybė prisiliesti
prie kultūros paveldo. Mūsų tautos žilagalvių
senolių paprastumas ir nuoširdumas mane
labai jaudino ir žadino norą dalintis tuo, ką
mūsų kultūra per daugelį metų išsaugojo.

Dar besimokydama ištekėjau, o baigusi
studijas susilaukiau dukters Meilės. Po dvejų metų gimė sūnus Nojus. Gimus sūnui,
mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojom.
Prasidėjo sudėtinga gyvenimo mokykla,
pateikusi daug išmėginimų. Įgijau nemažai
vertingos patirties, kuri lėmė tolesnį mano
gyvenimo kelią.
Kokių pokyčių jums atnešė motinystės
iššūkiai?
Dėl gimdymo traumos pasaulis berniuką
pasitiko nesvetingai. Savo mažylį išvydau tik
po trijų dienų – pamačiau ne žavų kūdikėlį,
bet išvargusį, pamėlusį, ištinusį senučiuką su
daugybe problemų... Mes tapome nuolatiniai
poliklinikų ir ligoninių „gyventojai“. Vaikui
augant, pradėjo ryškėti tam tikri jo elgesio
ypatumai, kurie kėlė man nerimą. Netrukus
jam buvo diagnozuotas neišgydomas autizmo
spektro sutrikimas. Ši diagnozė man prilygo
vaiko netekčiai... Žemė slydo iš po kojų... Dingo
svajonės, troškimai, profesinės ambicijos –
dirbti ar iš viso ko nors siekti gyvenime. Atrodė, jog kažkas Aukštybėse suklydo ar priėmė
neteisingą sprendimą, nes prieš akis mačiau
mažą žmogutį, kuriam kiekvieną akimirką
reikėjo manęs, ir reikėjo manęs visos. Tuomet
per daug negalvodama nusprendžiau visus
darbus atidėti į šalį ir rūpintis tik vaiku.
Buvo sunkus laikas tiek man, tiek mūsų
šeimai. Pamenu, slėpdavausi nuo draugų,
vengdavau pokalbių negalios tema... Būdavo
taip, kad suspaudusi vaiką į glėbį bėgdavau
nuo visų, kad niekas nematytų mūsų „kliaudų“. O po to raudodavau ir vis klausdavau:
Kodėl? Už ką? Ką padariau ne taip?.. Jaučiausi labai sužeista ir nelaiminga.

Tačiau kartą, mąstydama apie sūnų,
suvokiau, kad nėra viskas taip blogai. Juk
vaikai yra dovanos – dovanos iš Dangaus, tik
manoji yra kitaip įpakuota. Tad man reikia
labai daug išminties, kantrybės ir meilės,
kad galėčiau priimti šią dovaną atvira, o ne
sužeista širdimi ir ją „išpakuoti“.
Lioviausi uždavinėti klausimus, kurie
gramzdino į neviltį ir į kuriuos negausiu atsakymų, atleidau medikams už gimdymo traumos padarinius, susigrąžinau mane mylinčius
artimuosius ir draugus, sudariau „darbo komandą“ ir mokiausi priimti šį ypatingą savo
vaiką – tokį, koks jis yra. Juk jis – dovana, už
kurią turiu nuolat dėkoti Dievui.
Taigi, pakeitusi požiūrį į savo sūnų bei
nustojusi savęs ir jo gailėti, išsikėliau tikslą –
paruošti vaiką gyvenimui. Pradžia buvo sunki, tačiau mažais žingsneliais mes judėjome
pirmyn, o tai įkvėpė mane ieškoti įvairių
būdų darbui su vaiku, kurti. Per trejus metus
jo raidoje įvyko daug pokyčių, jis pradėjo
daugiau bendrauti. Tai visus labai džiugino. O atlikus priešmokyklinį įvertinimą,
įvairiapusiškai ištyrus vaiką ir rezultatus
palyginus su pirminiais rezultatais, išvydome
stebuklingus pokyčius! Tai buvo, kaip sakė
gydytojai, tarsi dviejų skirtingų vaikų istorijos, kurios neturi nieko bendro. Medikų
nuostabai ir mūsų šeimos laimei, autizmo
spektro diagnozė sūnui buvo panaikinta.
Noriu pabrėžti, kad tai – ne mano nuopelnas, o išmintingų gydytojų, supratingų
darželio auklėtojų, palaikančių artimųjų,
draugų ir didelės Dievo malonės rezultatas.
Iš „nurašyto“ vaiko, kuriam buvo prognozuojama ne itin pozityvi ateitis (negalės mokytis,
nemokės komunikuoti, pasirūpinti savimi
ir pan.), išaugo sveikas, stiprus, žingeidus
(pirmaisiais mokslo metais baigė iš karto
dvi klases) ir muzikuojantis (baigė muzikos mokyklą ir dabar groja mušamaisiais)
jaunuolis, kuris šįmet jau yra abiturientas.
Turėdama specialiosios pedagogikos
magistro laipsnį ir studijuodama doktorantūroje, atsakingai galiu teigti, kad medicinos
ir specialiosios pedagogikos specialistai neprognozuoja tokios šlovingos šio sutrikimo
pabaigos. Tikiu, kad tai – Dievo dovana.
Solveiga, tas laikas jums, kaip mamai,
auginančiai ypatingą vaiką, turbūt buvo
be galo sunkus. Kas jums padėjo ištverti?
Tas laikas pareikalavo daug vidinių resursų, pastangų, maldų ir tikėjimo. Tačiau
net ir tada, kai būdavo sunkiausia ar atrodydavo, kad visos situacijos atsisukusios prieš
mane, savo širdyje žinojau, jog visgi esu ne
viena – Tas, kuris gyvena Aukštybėse ir mano
širdyje, niekada manęs nepaliks, kad ir kas
nutiktų. Nors tuo metu kartais ištardavau
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Didelė pagalba Solveigai buvo sutuoktinis Marius, kuris dalinosi našta, rūpinosi šeima ir
sudarė sąlygas mamai visą laiką skirti sūnui. Šie išmėginimai šeimai buvo nelengvi, bet
neišgąsdino, nors statistika teigia, jog kas penkta šeima, gimus vaikui su negalia, skiriasi.
Solveiga ir Marius kartu jau 25 metus.
tik vieną žodį – „Gelbėk“. Žinojau, kad Jis
pasirengęs ir neš mane per visus sunkumus.
Pagrindinė mano atrama buvo Viešpats.
Žinoma, tie išmėginimai keitė ir mane.
Aš daug ko išmokau, todėl norėčiau tuo
pasidalinti ir su kitais. Išmokau ne tik ištverti sunkumus, bet ir suprasti kito, ne tik
savo, skausmą, nesmerkti „užstrigusių“ ar
nusivylusių, paguosti nuliūdusį, padrąsinti
prislėgtą bei stengtis jiems pagelbėti tuo, kuo
galiu. Turiu „savo gelbėjimo planą“, vadinu
jį savo misija. Man artima negalios tema, tad
siekiu prisidėti prie šį kelią einančių tėvų ir
vaikučių gyvenimo gerovės. Manau, kad
perėjusi sunkumus atradau savo pašaukimą.
Kaip ši patirtis pasitarnauja kitiems?
Ar randate savo kelią tikslo link?
Mąstydama apie gyvenimo tikslą, suvokiu,
kad tai neapsiriboja vien asmenine gerove ir
gyvenimo kokybe. Tai yra kur kas daugiau…
Kaip rašo Rikas Vorenas (Rick Warren),
gyvenimo tikslas nėra sąžinės ramybė ar laimė,
jis yra kur kas didesnis nei šeima, karjera ar
net pačios didžiausios svajonės bei ambicijos.
Kiekvienas gimėme ir buvome pašaukti Dievo,
tad susitelkę tik į save ar į savo problemą,
niekada neatrasime savojo kelio. Stengiuosi
daryti tai, kas mano širdžiai artima, kas mane
įkvepia ir veda į priekį. Tai nėra nei geriau, nei
blogiau, nei kažkaip ypatinga – tai tiesiog mano
kelias, bent tuo aš tikiu.
Jau 14 metų savanoriškai konsultuoju
ypatinguosius vaikučius auginančius tėvus,
parengiau dvi metodikas, kurias galima
taikyti praktiškai tiek ugdymo, tiek terapijos
procesuose. Šiuo metu baigiu rengti sociali-

nių mokslų daktaro disertaciją, kurioje pateikiu mokslinius tyrimus autizmo tema. Be
to, praktiškai dirbu muzikos ir šokio judesio
terapijos specialiste su vaikučiais, turinčiais
specialiųjų poreikių, dalyvauju projektuose,
kurie padeda vaikučiams socializuotis.
Ypač džiaugiuosi šiemet našlaičiams
skirtu projektu, kuriame dalyvaudama galiu
ne tik priglausti ar sušildyti, bet ir profesionaliai pagelbėti meilės ir dėmesio stokojantiems
mažyliams. Puikių socializacijos rezultatų
buvo pasiekta integravus vieno reabilitacijos
centro vaikučius į Valstybinio dainų ir šokio
ansamblio „Lietuva“ kolektyvą – buvo gera
matyti vaikų akyse džiaugsmą, matyti juos
atsipalaidavusius, atliekančius šokio žingsnius, dainuojančius dainas ir laisvai improvizuojančius muzikos instrumentais. Tai, kas
mums atrodo savaime suprantama, šiems
vaikučiams yra didelis iššūkis. Kiekvienam iš
jų būti patalpoje su kitu žmogumi ir drauge
atlikti veiksenas reikia nemažai pastangų,
o šiame projekte mūsų buvo gausus būrys.
Mano moksliniai laipsniai ir darbai nėra
labai reikšmingi, palyginus juos su besikeičiančiu vaikų gyvenimu. Daugeliu atvejų
galima rašyti atskiras mokslines studijas, nes
pokyčiai yra realūs – tiek aš, tiek vaiko tėvai
ir kiti specialistai matome pozityvių rezultatų
ar bent jau stebime pajudėjimą iš „taško A“.
Tai labai džiugina ir sužadina padėką Dievui.
Solveiga, kaip pasikeitė jūsų pačios
požiūris į kitokį vaiką?
Suprantu, kad kur kas lengviau yra kalbėti
apie vaiką, kuris atitinka „standartus“, kuriuo
lengva didžiuotis, į kurį tiek ugdytojai, tiek
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tėveliai deda daug vilčių. Tačiau tiek visuomenėje, tiek kasdienybėje susiduriame ir
su vaikais, kurie „netelpa į mūsų nubrėžtus
rėmus“ ir numatytus standartus. Kas jie –
maištautojai, neklaužados, nesusipratėliai,
o gal turintys vienokių ar kitokių raidos bei
socialinės integracijos problemų? Tai yra
ypatingi vaikai, kuriems reikalinga platesnė
mūsų širdis, didesnis dėmesys ir kantrybė,
daugiau atjautos, supratimo ir noro juos priimti tokius, kokie jie yra. Kitaip, kabindami
įvairias etiketes, mes, suaugusieji, juos atskiriame, taip ir nesuteikdami jiems daugiau
laiko ar galimybių būti savimi. Bet juk ir mes
turime ypatingųjų savybių, kurios laikui bėgant keičiasi. Juk dėl mūsų keistumų niekas
mūsų „neišbrokuoja“, neatskiria ir „nesiunčia
į remontą“ pasitaisyti, kad galėtų priimti. Taip
yra ir su vaikais. Daug lemia mūsų išankstinės
nuostatos ir požiūris į konkretų vaiką: noriu jį
pakeisti, „pritempti“ jį prie norimo įvaizdžio
ar tiesiog mylėti ir padėti jam atsiskleisti? Čia
ir yra atskaitos taškas.
Pirmiausia pabandykime jiems leisti būti
tokiems, kokie jie yra. Taip, jie kitokie, šiek tiek
saviti, turintys savo stipriųjų pusių ir silpnybių. Leiskime jiems būti savimi ir, pasitelkę
šių vaikų ypatingąsias savybes kaip teigiamą
resursą, ieškokime rakto į tų vaikų širdis. Taip
jie galės atsiverti ir atsiskleisti. Mūsų požiūris ir
vertybinės nuostatos čia labai svarbios.
Koks krikščioniškas požiūris į negalią?
Ką apie tai kalba Šventasis Raštas?
Tu esi, kas esi, ne veltui,
Tu – didingo plano dalis.
Pavadintas vaiku paties Dievo brangiu
Neprilygstamas, tobulas kūrinys.
Tu atrodai šitaip ne veltui –
Mūsų Dievas nedaro klaidos.
Kokį Jis panorėjo tave sukurti –
nuo pat motinos įsčių esi būtent toks.
Šie Raselo Kelferio eilėraščio posmai –
tarsi vainikas ir simbolinis priminimas, kad
Dievas nedaro klaidų. Vaikai, apie kuriuos
kalbame, taip pat yra didingo plano dalis,
o ne neišbaigtas ar netobulas kūrinys. Juk
pranašo Izaijo knygoje parašyta: Rūpinausi
tavimi dar tada, kai nebuvai gimęs (Iz 44, 2 ).
Tad šių vaikų gimimas nėra klaida, gamtos
užgaida ar nesusipratimas. Rikas Vorenas
knygoje „Gyvenimas dėl tikslo“ (2006) rašo,
kad Aukščiausiasis numatė kiekvieno žmogaus odos ir plaukų spalvą, kūną – tokį,
kokio norėjo, Jis nulėmė įgimtus talentus bei
asmenybės išskirtinumą ir nepaliko vietos
atsitiktinumui. Būtent Dievas išrinko du asmenis, turinčius reikiamą genetinį fondą, kad
sukurtų Jo numatytą žmogų. 139 psalmėje
Nukelta į 22 p.
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Kaip skaudžios patirties lobiai

praturtina kitus
Atkelta iš 21 p.

rašoma: Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas
nuo Tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai
buvau tveriamas žemės gelmėse (Ps 139, 15).
Ir ypatingiems vaikams Dievas turi
tikslą. Tai susiję ir su artimiausia jų aplinka. Galėčiau tai patvirtinti iš savo patirties:
tikriausiai niekada nebūčiau taip stipriai
susidomėjusi specialiųjų poreikių turinčiais
vaikais bei jų gyvenimo kokybės gerinimu,
jei ne mano asmeninė patirtis, pakoregavusi
mano profesijos pasirinkimą ir įžiebusi begalinį norą suprasti bei padėti šiems vaikams.
Labai gražią mintį yra išsakęs šv. Augustinas: Dievas sukūrė pasaulį estetiškai.
Gražiam audiniui reikalingi įvairių, net
kontrastingų spalvų siūlai. Dievo planas –
sukurti įvairumu pasižymintį pasaulį. Jei
nesugebėsime to pamatyti, negalią turintis
asmuo šiame kontekste atrodys kaip nevykęs
ir netobulas kūrinys.
Koks biblinis požiūris į negalią? Biblijoje negalia buvo vertinama prieštaringai.
Senajame Testamente būdingas požiūris, kad
žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, ir
vyravo įsitikinimas, kad fizinė ar proto negalia
yra piktosios dvasios veikimo ženklas. Hebrajai ligos priežastį suvokdavo kaip santarvės
tarp Dievo ir Jo tautos praradimą. Žmogaus
neištikimybė buvo baudžiama, įvykdomas
teisingumas. Aprašyta, kad neištikimą Dievui
žmogų gali ištikti beprotybė (prisiminkime
karaliaus Sauliaus istoriją). Taigi toks religinis
požiūris suformavo dvi išvadas: 1) ligas ir
nuodėmę sieja ryšys; 2) Dievas gydo.
Tačiau Senajame Testamente išsakomas
ir didelis susirūpinimas vargšais, negalią
turinčiais, ligoniais, dažnai primenama,
kad jiems būtina padėti. Kunigų knygoje
skaitome: Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties
aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes Aš
esu Viešpats (Kun 19, 14).
Naujajame Testamente Jėzus nutraukė
negalios ir asmeninės kaltės ryšį. Jėzus atėjo
tam, kad gydytų, atstatytų Dievo ir žmonių
santykius. Evangelijose rašoma, kad žmonės
nešdavo pas Jį sergančius ir įvairių kentėjimų
bei ligų suimtuosius: raupsuotus, paralyžiuotus, aklus, nebylius, demonų apsėstus
ir nakvišas. Bendraudamas su neįgaliaisiais,
Jėzus tarsi griauna to meto visuomenėje
susiformavusį mentalitetą ir kartu kviečia
kurti naują socialinę sistemą. Tai šiek tiek

Meno terapija – puikus būdas, leidžiantis
Solveigai patarnauti kitokiems vaikams
išmuša visuomenę iš pusiausvyros, tačiau
Jėzus aiškiai sako, kad Dievas mato visus
negalią turinčius ligonius ir yra jiems neabejingas. Dėl krikščionybės įtakos keitėsi
socialinis žmonių mąstymas, atsirado naujos
atmetimo ir socialinės integracijos formos.
Dabar jau viskas priklauso nuo asmeninės
atsakomybės ir požiūrio: ar mes sugebėsime
pamatyti „kitokiame“ žmoguje žmogų, kuris
taip pat nori džiaugtis, ar suprasime, kad
kenčiančiam dažnai reikalinga ne užuojauta,
bet meile grįstas lygiavertiškas santykis? Ar
mes galėsime pakelti tą, kuris netelpa į mums
„patogų“ socialinį kontekstą, ir paėmę jį už
rankos padėsime rasti jam gyvenime kelią?
Mums tiesiog reikia prisiminti, kad ir dėl jų
buvo paaukota auka ant Kryžiaus.
Solveiga, papasakokite apie menų terapiją vaikams.
Menų terapija šiandienos kultūroje yra
menų terapeuto – šokio, muzikos, dailės,
dramos terapeuto bendradarbiavimas su
klientu, naudojant meną ir sukuriant tarpusavio ryšius būtent kliento sveikatingumo
ir gyvenimo kokybės stiprinimui.
Meno terapijos paslauga gali būti skiriama dėl emocinių ir elgesio problemų, vystymosi ir komunikacijos sutrikimų, fizinės
ar intelekto negalios, socialinės atskirties,
mokymosi sunkumų ar įvairių kitų biopsi-

chosocialinės (fizinės, psichinės, socialinės)
sveikatos problemų.
Norėčiau pabrėžti, kad menų terapijos
tikslas nėra meniniai gebėjimai ir įgūdžiai,
nereikalaujama išankstinio pasirengimo,
muzikalumo, lankstumo ar ypatingų dalykų
žinojimo. Norint dalyvauti procese, nereikia
būti menininku ar baigti meno mokyklą.
Menas – įrankis, kuris padeda siekti sveikatingumo tikslų, bet ne meninių ir estetinių
rezultatų. Menų terapeutui daug svarbesnis
yra procesas nei rezultatas, kliento pastangos
drauge su specialistu keisti savo gyvenimo kokybę pozityvesne linkme, priimant
kliento ugdymosi tempą, jo meninį skonį,
jo asmenines problemas. Meninis rezultatas
fiksuojamas tik dėl diagnostikos.
Siekdama mūsų kultūros paveldo puoselėjimo, savo darbe pasitelkiu ir etninio
meno veiksenas – adaptuoju jas, integruodama įvairius uždavinius ugdytiniams. Menų
terapeutas turi pasitelkti asmeniui aktualią
meno raišką. Pavyzdžiui: jei vaikas visada barškina pirštukais ar niūniuoja – mes
rinksimės muzikos terapiją; jei matai, kad
vaikelis trepsi, o gal yra labai susikaustęs ar
neturi kūno suvokimo – rinksimės šokio
judesio terapijos metodus; jei jis visuomet
ką nors „keverzoja“, piešia – ieškosime
dailės terapeuto. Pats klientas „sufleruoja“
meno raišką, kurią pasitelkus galėtume su
juo užmegzti ryšį, komunikuoti, atstatyti
jo psichoemocinę sveikatą, o tuomet siekti
atliepti jo individualiuosius ar specialiuosius
poreikius ugdymo ar terapijos procese.
Ko palinkėtumėte tėvams, auginantiems vaikučius su negalia?
Tėveliams palinkėčiau didelės Dievo
malonės „išgyventi“ pirmąjį šoką, pakelti
akis į Dangų, atrasti savo širdyje ramybę
ir žemę po kojomis. Linkiu atrasti rankas,
kurios padėtų nešti tą naštą, petį, į kurį jie
galėtų atsiremti, širdį, kuriai galėtų atsiverti,
ir ausis, kurios išklausytų.
Šiame į save orientuotame pasaulyje
mums reikia išmokti pamatyti šalia esantį...
O gyvenimo pamokos duodamos ne veltui.
Tai labai brangiai kainuojantys mokslai,
kuriuos turime prasmingai panaudoti. Tiesiog priimkime gyvenimo iššūkius, nors jie
ir skaudūs ar sunkūs, tačiau jie savo laiku
padės išsitiesti ir, įgijus tam tikros patirties,
padėti kitiems.
Dėkoju už nuoširdų pokalbį ir padrąsinančius žodžius. Mieli tėveliai, jei turite
klausimų, kreipkitės į Solveigą Zvicevičienę, telefonas redakcijai žinomas.
Kalbino Ignė Lembutytė
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Dievas iš tiesų man kalbėjo
AILEEN CHALLIES

A

š noriu girdėti Dievo balsą.
Noriu, kad Jis kalbėtų man asmeniškai, ir noriu žinoti, kad
tai tikrai Jis. Ar prašau per daug?
Ne, tiesą sakant Dievas džiaugiasi bendraudamas su savo vaikais. Mūsų Tėvas
kalba mums aiškiai ir asmeniškai. Jis tikrai
mums kalba.
Džonas Paiperis apie susitikimą su Dievu
ankstyvą rytmetį pasakoja: „Noriu papasakoti apie nuostabią patirtį vieną ankstyvą
pirmadienio rytą. Man kalbėjo Dievas. Nėra
jokių abejonių, kad tai buvo Jis. Žodžius savo
galvoje girdėjau labai aiškiai. Girdėjau angliškus žodžius, kurie atskleidė autentišką tiesą.
Nė menkiausias abejonės šešėlis netemdo
mano įsitikinimo, kad Dievas vis dar kalba.
Tai nutiko man meldžiantis ir mąstant. Dievas tarė: „Ateik ir pažiūrėk, ką Aš
padariau.“ Tuo metu nė kiek nedvejojau,
kad tai buvo paties Dievo žodžiai. Būtent
tądien, 2007 metais, Dievas kalbėjo man su
valdžia ir neabejotinais įrodymais. Stabtelėjau ir įsiklausiau. Buvo taip saldu. Atrodė,
kad laikas nesvarbus. Dievas buvo šalia: aš
atsidūriau Jo akiratyje, ir Jis norėjo man
kažką pasakyti. Kai Dievas prisiartina, laikas
sustoja, niekur nebeskubi.“
Toliau Dž. Paiperis pasakoja: „Dievas
kalbėjo apie savo darbus, jėgą, valdžią ir
suverenumą. Pagalvokite apie tai ir žavėkitės.
Gerbkite tai ir drebėkite. Dievas, kuris stebi
tautas, – taip, kaip piemenys stebi gyvulių
bandas, biržos makleriai stebi akcijų biržos
pokyčius ar statybos vadovai stebi vykdomas statybas, – tas pats Dievas kalba ir XXI
amžiuje. Aš girdėjau Jo balsą. Jis kalbėjo
man asmeniškai.“
Kaip tai paveikė šį žinomą pamokslininką? Kaip šokas, patirtas išgirdus Dievo

ištartus žodžius, jį paveikė? Štai čia laukia
didžiausias siurprizas: „Tai sustiprino mano
meilę Biblijai, užrašytam paties Dievo žodžiui, – sako Džonas Paiperis. – Nes būtent
skaitydamas Bibliją aš ir išgirdau šiuos Dievo
žodžius. Skaitydamas Bibliją tokią patirtį išgyvenu beveik kasdien. Visatos Dievas kalba
man ir tau per kiekvieną Biblijos puslapį!
Mes girdime Jo žodžius... Nuostabiausia yra
tai, kad Jo žodžiai prieinami visiems. Jei norite išgirsti tuos žodžius, kuriuos išgirdau aš,
būdamas šiaurės Minesotoje, perskaitykite
66 psalmės 5–7 eilutes: Ateikite ir matykite
Dievo darbus! Jis baisių dalykų padarė tarp
žmonių! Jis pavertė jūrą sausuma, per upę
pėsčius pervedė. Tad džiaukimės Juo! Jis viešpatauja savo galybe per amžius. Jo akys stebi
tautas – maištininkai tegul nesididžiuoja!
Kokia brangi yra Biblija! Brangus kiekvienas Dievo žodis. Per Bibliją Dievas kalba
ir XXI amžiuje. Biblija yra Jo balsas. Taip
Jis autoritetingai, su valdžia perduoda tiesą.
Biblija atskleidžia neapsakomą Dievo grožį,
atveria giliausias mūsų širdies paslaptis. Niekas niekada nepasieks taip giliai, nepakels
taip aukštai ir nenuneš taip toli kaip Dievo
balsas, kurį girdime skaitydami Bibliją.
Didis stebuklas, kad Dievas šiandien
kalba per Bibliją su dar didesne jėga, šlove,
užtikrintumu, saldumu, viltimi, pamokymu, kad Kristų skelbianti tiesa skamba su
didesne keičiančia jėga nei kieno nors kito
skelbiamos tiesos.
Džonas Paiperis išgirdo Dievo žodį ir
išgyveno susitikimą su Viešpačiu skaitydamas Bibliją. Ar tai buvo asmeniška? O gal tai
paskatino jį ieškoti gyvybės kur nors kitur?
Ne, tai tik sustiprino jo ryšį ir bendravimą su
Dievu. Tai sustiprino jo pasitikėjimą Biblijos
jėga ir grožiu. Tai patenkino jo norą bendrauti
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su Dievu ir sužadino troškimą daugiau pažinti ir patirti Dievą, skaitant Jo žodį.
Daugybė žmonių ilgisi asmeniško bendravimo su Dievu. Jie nori išgirsti gyvą
balsą, šnabždesį tyloje ar pamatyti ženklą.
Jie nori ko nors asmeniško. Bet nesupranta,
kad per Bibliją Dievas labai asmeniškai kreipiasi į juos. Tiesą sakant, tai pats giliausias
bendravimas, kokį tik galime patirti šiame
gyvenime. Kodėl? Todėl, kad tai dieviškai
apšviesta tiesa, kuri keičia iš vidaus. Šventoji Dvasia paima visai žmonijai skirtus
tiesą liudijančius žodžius ir pritaiko juos
asmeniškai mums. Ji atneša viltį, kai esame
atsidūrę, atrodytų, beviltiškoje situacijoje,
sustiprina, kai esame silpni, pradžiugina,
kai liūdime, sudraudžia, kai esame perdaug
savimi patenkinti. Šventosios Dvasios įkvėptas tikintysis žino ir patiria, kad Biblija yra
gyvas ir veikiantis Dievo žodis: Dievo žodis
yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį
dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat
sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų
smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus (Hbr 4, 12). Tai pats asmeniškiausias
bendravimas, koks gali būti.

Šventoji Dvasia paima
visai žmonijai skirtus
tiesą liudijančius
žodžius ir pritaiko juos
asmeniškai mums.

Ar priimate Bibliją kaip Dievo žodį jums?
Ar džiaugiatės ja? Perskaitykite 19 ir 119 psalmes, 2 laiško Timotiejui 3 skyriaus 14–17
eilutes ir 4 skyriaus 1–2 eilutes. Perskaitykite Laiško hebrajams 4 skyriaus 12 eilutę ir
žavėkitės tuo, ką Biblija pasakoja apie save.
Biblija patvirtina savo unikalumą, dieviškumą,
būtinumą, vertę, aiškumą ir efektyvumą.
Džonas Paiperis sako: „Šventasis Rašto
yra veiksmingas, o tai reiškia, kad mums
nereikia ieškoti jokio specialaus apreiškimo.“ Biblijos pakanka, ir tai reiškia, kad
mes galime būti patenkinti Dievo balsu,
girdimu skaitant Dievo žodį. Mums nebereikia siekti nieko daugiau. Biblijos pakanka, kad gyventume Dievui patinkantį
gyvenimą, turėdami tikrai artimą ryšį su
Dievu. Biblija nėra abstrakti ar tolima. Per
ją Dievas asmeniškai bendrauja su mumis. Neturėtume manyti, kad rasime gilesnį bendravimą su Dievu kur nors kitur.
Nukelta į 24 p.
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Apie misiją Austrijoje
Mindaugas Sakalauskas daugelį metų tarnavo „Tikėjimo žodžio“ bendrijoje pamokslaudamas Dievo
žodį, buvo Jonavos bažnyčios pastorius. Neseniai
drauge su šeima išvyko gyventi ir tarnauti Dievui į
Austriją. Apie tai, kaip sekasi įsikurti naujoje šalyje,
kalbamės su pačiu Mindaugu.
Mindaugai, kaip gimė mintis išvykti misijoms į Austriją?
Į Austriją išvykau prieš pusantrų metų. Kiek vėliau, prieš metus,
čia atvyko ir mano šeima.
Išvykti į Austriją nebuvo mano / mūsų idėja. Šiaip niekada
nemąsčiau apie išvykimą iš Lietuvos. Tačiau prieš keliolika metų
išgyvenau Dievo aplankymą, kurio metu Jis prakalbo apie ketinimą
ateityje panaudoti mane statydinant bažnyčią Austrijoje. Ir tik visai
neseniai, šiek tiek daugiau nei prieš porą metų, suvokiau, kad tas
laikas atėjo – reikia žengti žingsnį šio pašaukimo įgyvendinimo
link. Todėl ir išvykome su šeima į Austriją.
Gal galėtum plačiau papasakoti, kokia misijos organizacija
Austrijoje jus pakvietė? Kaip gavote pasiūlymą tarnauti? Iš kur
ši misija sužinojo apie Tave?
Misija, kurios savanoriu esu ir kuriai tarpininkaujant atvykome
į Austriją ir čia žengėme pirmuosius įsikūrimo žingsnius, vadinasi
Kontaktmission. Ši misijų organizacija įsikūrė 1979 m. Austrijoje,
tačiau šiandien šio „medelio“ šakos gana plačiai išsikerojusios ir
siekia per trisdešimt šalių penkiuose žemynuose. Todėl Austrija yra
tik vienas iš daugelio jos tarnystės laukų. Ne vienas Kontaktmission
misionierius tarnauja ir Lietuvoje – būtent per juos ir sužinojau
apie šią misiją ir kreipiausi, išsakydamas troškimą prisidėti prie
tarnystės Austrijoje. Kadangi Kontaktmission siekis – padėti iš
Dievo misionierišką pašaukimą gavusiems žmonėms jį įgyvendinti,
ji noriai atvėrė mums duris. Jei įdomu, daugiau informacijos apie
šią misiją galima rasti internete www.kontaktmission.de.
Ką šiuo metu veiki? Kaip pavyko įsikurti šeimai?
Šis laikas – vis dar įsikūrimo laikas. Tikrovėje jis trunka kur kas
ilgiau ir sudėtingiau, nei iš šalies gali atrodyti. Juk viską pradedi nuo
pradžių – kaip sakoma, „nuo nulio“: nauja visuomenė, kita tvarka,
svetima kalba, nauji santykiai, nauja bendruomenė, naujas darbas.
Visa tenka kurti, imti statyti nuo pradžių. Vienas iš misijos vadovų

yra paminėjęs, jog etatiniams misionieriams, vykstantiems į svečią
šalį, yra suteikiami dveji metai išmokti kalbai, „prigyti“ naujoje
aplinkoje, o mums, neetatiniams, tam reikia maždaug ketverių metų.
Ne vienas lietuvaitis klausia: „Ar jau tarnauji, pamokslauji Austrijoje?“ Į šiuos klausimus atsakau: „Ir taip, ir ne.“ Viskas priklauso
nuo to, ką vadiname tarnavimu, kaip jį suprantame. Jei tarnavimas
suprantamas vien kaip pamokslavimas, tuomet – netarnauju. Tačiau
nesijaučiu netarnaująs Dievui. Bendrauju su Viešpačiu, meldžiuosi už
supančius žmones, būnu su šeima, padėdamas šeimos nariams įveikti
iššūkius, patiriamus naujoje aplinkoje, dirbu, kad galėtume apskritai
išlikti šioje šalyje, gilinu vokiečių kalbos žinias. Tam tikra prasme – kloju
pamatus, kurių kol kas išoriškai nelabai matyti. Bet tai nereiškia, kad
niekas nevyksta, kad namas nėra statomas... Tikiu, kad ateis laikas tiek
sienoms, tiek stogui. Bet kaip Koheletas sako: „Viskam savo laikas.“
Kaip įsivaizduoji tolimesnę tarnystę šioje šalyje?
Dievas žino. O mes klausiame Jo maldoje ir laukiame, kur ir
kaip Jis norės mus panaudoti. Juk jei Jis siuntė, vadinasi, yra kažką
konkretaus ir numatęs. Po truputį ryškėja galimos būsimos tarnystės
kontūrai, tačiau apie tai dar kiek ankstoka kalbėti. Jei Dievas duos,
galėtume apie tai šnektelėti gal po kokių penkerių metų...
Linkime sėkmės jūsų šeimai einant pašaukimo keliu.

Dievas iš tiesų man kalbėjo
Atkelta iš 23 p.

Bent jau šiapus dangaus tikrai nieko gilesnio
nerasime.
Dž. Paiperis meta iššūkį: „Šiuolaikiniam
žmogui labai svarbu patirti Dievą, klausantis
gyvo ir keičiančio Jo žodžio. Kažkas negerai, jei žodžiai išgirsti kur nors kitur, mūsų
nuomone, yra stipresni ir veiksmingesni nei

įkvėptas Dievo žodis. Drauge su psalmės
autoriumi raudokime: Palenk mano širdį
prie liudijimų savo (Ps 119, 36). Atverk man
akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau
(Ps 119, 18).“
Viešpatie, apšviesk mūsų širdies akis,
kad pažintume pašaukimo viltį, palikimą ir

Kalbino Sonata Aleksandravičienė

meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtume
pripildyti visos Dievo pilnatvės (Ef 1, 18; 3,
19). Dieve, neleisk mums apkursti Tavo
žodžiui ir likti abejingiems, neleisk, kad mus
labiau jaudintų mažiau reikšmingi dalykai.
Viskas, ko ieškote už Biblijos ribų, nebus taip gerai, nei tai, ką jūs rasite Biblijoje.
Tai nebus taip aišku, teisinga, tyra. Biblijos
pakanka. Nereikia nieko daugiau.
Iš http://www.challies.com/articles/god-actually-spoke-to-me
vertė Raimonda Jašinauskienė
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Apie aukas, aukojimą ir altruizmo geną
Šios mintys bus aktualios tiems, kas lankosi pamaldose ir yra pastebėjęs vieną liturginį pamaldų elementą – aukų rinkimą. Kiekvienoje
bažnyčioje laikomasi savų tradicijų, tačiau esmė lieka ta pati – žmonės
raginami aukoti pinigines aukas maldos namams. Pinigai kelia daug
klausimų ne tik pašaliečiams, bet ir ištikimiems lankytojams bei bendruomenių nariams. Man pačiam iškilusius klausimus uždaviau vienam
bičiuliui, kurio kelios mintys ir aukojimo būdai įkvėpė mane pežiūrėti
savo elgseną paaukojimų srityje. Nors bičiulis panoro išlikti nežinomas,
tikiu, kad šis mūsų pokalbis bus įdomus bei aktualus ir kitiems.

Šį kartą kiek susiaurinkime pokalbį
ir pakalbėkime tik apie pinigų aukojimą.
Manau, kad tai susieta. Jei aš nematau
prasmės kasdien kam nors pagelbėti, neturiu
kasdieninės nuostatos padėti, nemanau, kad
būsiu uolus aukodamas pinigus. Jei žmogus
nesistengia kitam padėti, esu įsitikinęs, kad
ir pinigų jis neaukos. Viskas prasideda nuo
intencijos padėti, o pinigai tėra viena iš pagalbos priemonių, ir dažniausiai ne pagrindinė.
Koks tavo požiūris į paramos projektus, kai parama renkama sms žinutėmis?
Gal taip žmonėms paprasčiau nuraminti
sąžinę – nusiuntei žinutę ir ramu? Ar pats
aukoji tokiu būdu?
Vieną kitą kartą gal ir esu nusiuntęs žinutę...

P

rieš kelis mėnesius žiniasklaidoje pasirodė kelios žinutės, kad
lietuviai – viena iš mažiausiai
aukojančių šalių Europoje, bet, žinant,
kiek vyksta įvairių paramos akcijų ir kitų
projektų (pvz., „Maisto bankas“, aukos
vėžiu sergantiems ir pan.), atrodo, kad
aukojama tikrai nemažai. Kaip, tavo manymu, aukoja lietuviai?
Sutikčiau, kad mes, lietuviai, aukojame
nedaug (ypač lyginant su didžiosiomis šalimis)
ir nepastoviai. Vyksta vos vienas kitas didesnis
projektas. Rimčiausiai man atrodo „Maisto
bankas“, nes tai pastovus projektas, pastovi
veikla, turinti rimtą organizaciją, orientuota
į ilgalaikę perspektyvą. Jie turi įvairių šaltinių, įvairių paramos modelių. Būtent tokios
organizacijos kelia šalies rėmimo koeficientą.
Bet prisiminkime Caritą, Maltiečių
ordino sriubą...
Keli projektai yra matomi ir žinomi,
bet ne tiek daug. Tai viso labo kelios gera
darančios krikščioniškos ar į pasaulį per
krikščionišką prizmę žiūrinčios organizacijos. Nežinau, kas įkvėpė „Maisto banko“

įkūrėjus, bet nenustebčiau, jei ir ten būtų
krikščioniška kibirkštis.
Genetikos profesorius D. Serapinas
vienoje iš savo paskaitų apie žmogaus genomo slėpinį pasakojo, jog atrastas altruizmo genas, t. y. kai kurie žmonės aukoja
ir aukojasi todėl, kad jie tiesiog tokie yra.
Man ši mintis priimtina. Sakyčiau, kad
visi turi tokį geną. Jei tikime, kad mus sukūrė
Dievas, tai, manau, Jis nuo pat pradžių, iš karto
mus tokius sukūrė – altruistus, žiūrinčius
kitų, ne savo naudos. Mes tik iš sugedimo
pradedame žiūrėti į save ir nenaudoti to geno.
Kuo pasyvesnis tas genas, tuo didesnis
egoizmas, nes egoizmo genas dar neatrastas. Egoizmas – altruizmo nebuvimas…
Žiūrint iš kitos pusės – iš kasdienio,
buitinio gyvenimo, kyla klausimas, kiek
apskritai žmogus žmogui linkęs padėti –
ne tik kaimynas kaimynui ar giminaičiui iš
pareigos, bet kiek sąmoningai pasirenkame
taip elgtis. Tai parodo, kokie mes altruistai.
Pinigai yra tik viena aukojimo išraiška, tad
jų aukojimas neparodo viso vaizdo.

Kodėl?
Aš aukoju kitur – nesijaučiu įpareigotas
visiems aukoti. Tokie projektai yra trumpalaikiai, iškeliantys tam tikrą problematiką.
Tai yra puikus būdas atkreipti dėmesį, visuomenei atverti tam tikrus nematomus
skaudulius. Juk kitaip net nepagalvotum,
kad yra žmonių, susiduriančių su specifinėmis problemomis, ir kad tu taip pat gali
jiems padėti. Žmonės nėra pikti, jie, kaip
sakei, turi altruizmo geną, bet kaip tauta
mes aukojame mažai. Reikalingi tie, kurie
aktyviai žadintų mumyse tą altruizmo geną.
Deja, didžiosios (pagrindinės) sumos yra
suaukojamos aukojant nuolatos, o ne momentinio projektėlio metu. Pastovumas
atneša kur kas didesnės naudos.
Gal mes tiesiog neturime aukojimo /
paramos kultūros?
Ar mus kas nors to mokė? Daug protestantiškų šalių turi aukojimo kultūrą. Tai
siejama su žodžiu „misija“, bažnyčios ėjimu
į pasaulį ir noru padaryti pasaulį vieta, kurioje gera gyventi. Dievas sukūrė pasaulį, tu
jį taip pat kuri ir gerini. Iš to taško gimsta
kapitalistinės idėjos: tu taupai, o sutaupęs
darai gera. Ne tik puoselėji savo namus ar
gerini buitį, bet darai gera aplinkiniams.
Aukojimo kultūra klausia, kaip sukauptomis
lėšomis daryti gera kaimynui, vargstančiam
ar konkrečiai misijai. Tai taip pat yra misija –
remti, daryti gera, tam naudojant pinigus.
Kodėl svarbu aukoti bažnyčioje?
Aš sakyčiau, kad bažnyčią svarbu remti.
Tik man kyla klausimas – ar galime dėti lygybės ženklą tarp žodžių „remti“ ir „aukoti“?
Nukelta į 26 p.
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Apie aukas, aukojimą ir altruizmo geną
Atkelta iš 25 p.

Turi minty, kad sakant „remiu“ – daugiau akcentuojama „remiu KITĄ“, bet „aukoju AŠ“? Skiriasi vektoriai: ar svarbus
aš – aukojuosi, mano auka, man skauda,
ar visgi svarbesnis kitas – remiu ką nors
kitą, noriu jį paremti, kad jam būtų geriau?
Puikus pastebėjimas. Kiekvienas rėmimas tuo pačiu yra ir auka. Tad svarbu atsakyti
į klausimą, ar aš noriu remti bažnyčią ir tą
darbą, kurį ji atlieka. Jei pasitiki, kad darbai,
kuriuos atlieka bažnyčia, yra geri, tuomet šis
klausimas tampa retoriniu.
Bet tada svarbu, kad bažnyčia darytų
tuos gerus darbus...
Taip, čia ratas užsidaro, nes ir tu pats
esi bažnyčios dalis, pats darai tuos darbus
ir tiki jų svarba.
Kiek reikia aukoti?
Nežinau. Šventajame Rašte tiksliai nepasakyta. Paminėta, kad reikia aukoti viską.
Senajame Testamente – šiek tik mažiau.
Ar galėtum atskleisti, kokią sumą
tu pats aukoji per mėnesį? Kaip atrodo
tavo aukos?
Bažnyčiai esu įsipareigojęs remti ją 10
proc. savo pajamų, taip pat dar 10 proc. sudaro visos kitos aukos: remiu 4–5 žmones, kurie
visą laiką tarnauja misijose – tai jaunimo,
studentų organizacijos. Viena iš pirmųjų
organizacijų, kurią rėmiau, buvo Campus
Cruside for Christ. Net 10 eurų auka yra
reikšminga, žinant, kad 10 eurų vertė Lietuvoje skiriasi nuo, tarkim, 10 eurų Albanijoje.
Be to, dar būna vienas kitas projektas, kurį
remiu be pastovaus įsipareigojimo. Kartais
auka svarbi dėl kito aspekto – tai palaikymo
ir pritarimo ženklas.
Emocinis, moralinis palaikymas?
Taip, aukodamas aš tarsi pasakau: „Aš
tikiu tuo, ką tu darai, palaikau ir pritariu
tau.“ Ši emocinė parama gal net stipresnė
nei suma, kurią aukoju. Parama nėra tik
finansinė. Pastebėjau, jog organizacijos,
ieškančios pastovaus rėmimo, paprastai,
be finansinės pagalbos, prašo ir maldos. Jie
dėkoja už paramą, bet tuo pačiu klausia, ar
galime už juos pamelsti. Kiti netgi sako, kad
didelė parama būtų tiesiog jūsų maldos –
nebūtina aukoti pinigų.
Ar aukoji spontaniškai?
Taip, pasitaiko ir tokių atvejų, bet man
prasmingesnės pastovios aukos. Vis dėlto jei
žmogus yra atviras ir turi nuostatą padėti, yra

jautrus, tai parems kitą ir neplanavęs, norės
palaikyti, padrąsinti, galbūt to net nenumatęs, neapskaičiavęs. Mikroaukas bažnyčioje
pamaldų metu aš vadinčiau spontaniškomis.
Ką turi omenyje, sakydamas mikroaukos?
Lygindamas pastovias 10 proc. aukas
(dešimtinę) su tuo, kiek ištraukiu iš piniginės
per pamaldas, sakyčiau, jog tai tėra mikroaukos. Nes matematika paprasta: daugiausiai
paramos organizacijos gauna iš pastovių
aukojimų. Jei žmonės aukotų tik susirinkimo metu, be jokio įsipareigojimo, Bažnyčia
tiesiog neišsilaikytų.

Matematika paprasta:
daugiausiai paramos
organizacijos gauna
iš pastovių aukojimų.
Jei žmonės aukotų tik
susirinkimo metu, be
jokio įsipareigojimo,
Bažnyčia tiesiog
neišsilaikytų.

Bet kodėl tada renkame aukas sekmadienį?
Pamaldų metu bažnyčiose raginama
aukoti, nes pamaldose lankosi ne tik nariai –
taip kiekvienas turi teisę ir progą remti. Aukoti dešimtines yra įsipareigoję tik nariai –
taip jie patvirtina: „Taip, aš esu šios bendruomenės dalis.“ Be to, pinigų aukojimas yra ne
tik paramos išraiška, bet ir padėkos forma.
Tai – vienas iš būdų pasakyti AČIŪ. Net jei
žiūrėtume į Senojo Testamento dešimtinių
principą, matome, kad tai būdavo padėkos
Dievui išraiška: kai Dievas dovanodavo
pergalę prieš priešus, tikintysis atiduodavo dešimtąją dalį viso pelno kaip padėką
Dievui. Naujojo Testamento laiku dėkokime
Dievui visu 100 proc. Žinoma, esmė – ne
procentai, bet požiūris į tai, ką gauni: ar
tai tu pats užsidirbai, to nusipelnei, ar visgi
sakai: „Ačiū tau, Dieve, kad davei“? Verta
pamąstyti, ar į gyvenimą žvelgiu atsakingai,
ar mąstau, kaip patarnauti kitiems, ar visgi
sustoju tik ties savimi...

Ką patartum žmonėms, kurie nedaug
uždirba? Kaip tada aukoti?
Matau dvi situacijas: kai gyvenime
ateina sunkmetis, ištinka krizė, sveikatos
problemos (tai nutinka visiems, nepriklausimai nuo uždarbio), tokiu atveju, sakyčiau,
nematau nurodymo ką nors remti: juk nėra
įsakymo bet kokiu atveju ką nors remti, nes,
jei neremsi, neva eisi į pragarą. Suprantama, kad jei žmogus neišgali, jei išgyvena
nepriteklių, tai pateisinama. Bet svarbu,
kad išliktų pati nuostata aukoti. Antras dalykas, siekiant išvengti vargo, reikėtų turėti
finansinio raštingumo pagrindus. To dabar
moko net mokyklose.
Na ir trys trumpi klausimai pabaigai:
kas, tavo nuomone, geriau: stacionari aukų
dėžutė ar aukų krepšeliai, paduodami
žmonėms pamaldų metu?
Aš už visiems prieinamą dėžutę.
Ar aukoji gatvėje išmaldos prašantiems vargšams?
Kartais. Neseniai kalbėjau su bičiuliu,
kuris priminė, kad esame raginami aukoti
ir neteisti. Jei žmogus vargsta, reikia stengtis
sumažinti jo vargą. Supratau, kad neaukoju
vargšui tuomet, kai pradžioje jį nuteisiu, kai iš
anksto nusprendžiu, kad jis su mano pinigais
pasielgs neteisingai: juos pragers ar pan. Taip
aš iškart jį nuteisiu ir dėl to neaukoju. Tai
mūsų nuodėmingumo pasekmės.
Pamenu, viename straipsnyje skaičiau
apžvalgą apie pokario metus Kaune. Ten
buvo paminėta moteris, kuri visada turėdavo
keletą smulkių monetų, kad sutikusi vargšą
galėtų jam paaukoti. Ji nebuvo turtinga, bet
mažas pinigėlis rodė plačią jos širdį. Nemanau, kad visus turi remti pinigais – kartais
gal geriau pabendrauti, nupirkti maisto ar
pan. Vidinė nuostata visada padiktuos teisingą paramos būdą. Svarbu atsakyti tik į
pagrindinį klausimą: norime padėti ar ne?
Pasisakai už spontanišką auką ar už
pastovią auką?
Žinoma, už pastovią, nes tai rodo, kad
nuolatos mąstai apie rėmimą. Nuolatinis rėmimas yra efektyvesnis visais atžvilgiais, net
žiūrint iš gaunančiojo paramą pozicijos. Stipri
organizacija yra tokia, kuri nuolatos turi įplaukiančių pajamų. Šeima taip pat yra organizacija,
ir visose srityse mums reikia pastovumo.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Ričardas Pagojus
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Krikščioniškas požiūris į
senatvę ir senėjimą (IV)
RICHARD IR JUDITH HAYS

N

aujojo Testamento atsakas į
mirties problemą ryžtingas ir
tvirtas – Dievas nugalės mirties
jėgą, prikeldamas kūną Paskutiniąją dieną.
Jėzaus prisikėlimas – tai ir pirmieji galutinio
prisikėlimo vaisiai, ir eschatologinio prisikėlimo, kai prisikels visi, priklausantys Kristui,
požymis (1 Kor 15, 20–28). Taigi krikščionys
senatvę sutinka remdamiesi prisikėlimo viltimi. Prisikėlimas formuoja mūsų supratimą
apie senėjimą mažiausiai dviem būdais.
Pirma, prisikėlimo doktrina patvirtina
nepajudinamą Dievo ištikimybę kūriniams ir
Dievo sprendimą išpirkti tai, ką Jis sukūrė. Dėl
šios priežasties gnostikų idėja niekinti kūną
labai tolima krikščioniškajai pasaulėžiūrai.
Kaip rašo Paulius, krikščionys kartu su visa
kūrinija dejuoja, laukdami atpirkimo: Juk
mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol dejuoja
ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji,
bet ir mes patys, turintys pirmuosius Dvasios
vaisius – ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo (Rom
8, 22–23). Įsidėmėkite, kad turintys Dvasią
laukia ne išpirkimo iš savo kūno, o savo kūno
atpirkimo. Šis fundamentalus krikščionybės
mokslo elementas pagimdė daug įvairių tradicijų, kurios skatina gerbti fizinį kūną ir rūpintis
juo tiek gyvenant, tiek mirštant. Mes tikime,
kad kūnas bus ne sunaikintas, bet pakeistas
prisikėlimo metu. Todėl gyvenimas kūne ir
senatvėje turi didelę reikšmę.
Antra, kadangi Jėzaus prisikėlimas skelbia Dievo triumfą prieš mirties jėgą, esame
laisvi nuo baimės, daugiau nesukaustyti ir
nekontroliuojami senatvės ir mirties baimės.
Ši gera naujiena jaudinančiai išdėstyta Laiške
hebrajams: Kadangi vaikų kraujas ir kūnas
bendri, tai ir Jis lygiomis juos prisiėmė, kad
mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties
jėgą, tai yra velnią, ir išvaduotų tuos, kurie,
bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją (Hbr 2, 14–15). Mes sendami
mirtį sutinkame Kristuje ir su Kristumi.
Nors mirtis lieka baisus žmogaus gerovės
ir Dievo siekio atpirkti pasaulį priešas, mes
žinome, kad jos geluonis jau išplėštas, kaip

teigia apaštalas Paulius 1 Kor 15, 55. Mes
daugiau negyvename nuodėmės vergovėje.
Naujojo Testamento liudijimo įkvėpti
esame laisvi nuo mirties baimės, kuri kausto
mūsų kultūrą. Mums nebereikia apgaudinėti
savęs, pasiduodant brangioms pramogoms,
kurios atitraukia mus nuo mirtingumo suvokimo realybės ir sukuria nemirtingumo
iliuziją. Mes taip pat esame išlaisvinti iš desperatiško noro bet kokia kaina vengti mirties:
mums nereikia įsikibus laikytis gyvenimo
arba naudotis kiekviena medicinos naujove. Galime be baimės žvelgti mirčiai į akis,
nes tikime prisikėlimo pažadu. Tai reiškia,
kad atsakas į senėjimą grindžiamas sveiku
įsitikinimu, nepriklausomai nuo to, su kokiais išbandymais ir sunkumais mums tektų
susidurti. Mes, krikščionys, esame išmokyti,
kaip mirti. Šitam mes ruošėmės nuo pat vaikystės, savaitė po savaitės žvelgdami į kryžių
ir prisikėlimą. Mums nereikia slėpti akių
nuo savo pačių mirties, nes mūsų tapatybė
remiasi nukryžiuotu Mesiju, kuris pirma
mūsų išgyveno mirtį ir prisikėlimą. Todėl
Paulius galėjo tesalonikiečius raginti nebijoti
mirties, kuri gali atskirti juos nuo mylimųjų:
Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje
dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti,
kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus mirė
ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su
Jėzumi, atves kartu su Juo <...>. Todėl guoskite
vieni kitus šiais žodžiais (1 Tes 4, 13–14. 18).

Išvada
Žvelgdami į pirmiau išnagrinėtas Biblijos vietas galime pasakyti, kaip Šventasis
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Raštas formuoja mūsų pačių senėjimo supratimą. Baigdami šį skyrių, siūlome keletą
Šventajame Rašte suformuluotų minčių apie
krikščionišką atsaką į senėjimą.
Biblinis mokymas daugiau kalba apie
pagyvenusių ir jaunų krikščionių panašumą,
o ne skirtumus. Visiems Kristaus sekėjams
reikia būti budriems ir laukti Dievo visą
gyvenimą. Laukti Dievo iš esmės reiškia
dalyvauti bendrose pamaldose. Viešas
istorinio tikėjimo simbolio išpažinimas,
Žodžio klausymasis ir liturginių metų ciklas garantuoja pastovų istorijos, kurią turi
atitikti krikščionio gyvenimas, kartojimąsi.
Per kartojimą pažįstame paslaptį, apie kurią
kalba Paulius: Ir daugiau ne aš gyvenu, o
gyvena manyje Kristus (Gal 2, 20).
Jeigu krikščionys sulaukia vyresnio amžiaus, ilgas laukimas jiems suteikia išminties
suprasti Dievo karalystę – į tai jauni krikščionys turi atsižvelgti ir skirti didžiulį dėmesį.
Ypatinga pagyvenusių krikščionių pareiga –
esant būtinybei vesti, mokyti, globoti jaunuosius pagal jiems suteiktas dovanas. Jeigu
pasenę krikščionys negali savimi pasirūpinti
ir neturi šeimos, kuri jais pasirūpintų, jais
pasirūpinti turėtų bažnyčia. Net jei jie yra
silpni ir serga, jų tarnavimas geru pavyzdžiu
atneš vaisių – jie įkūnija kryžiaus nešimą ir
su dėkingumu priima kitų patarnavimą.
Gyvenimo pabaigoje krikščionys lieka
atviri galimybei, kad Dievas ryžtingai veiks
istorijoje ir jų asmeniniame gyvenime taip,
kad apvers viską aukštyn kojom. Jie gali būti
pašaukti naujam tarnavimui. Jie gali gauti
naują apreiškimą. Jie gali pamatyti išsipildančią svajonę. Šituo jie niekuo nesiskiria
nuo daug jaunesnių krikščionių.
Galiausiai, ir vyresni, ir jauni krikščionys savo kasdieniame gyvenime ir santykiuose su kitais žmonėmis turi vadovautis
Kristaus pavyzdžiu. Ir prieš mirties veidą,
kas jiems tikėtina labiau, negu jauniems
krikščionims, vyresnieji, savo gyvenime
praktikuojantys pasiaukojimą, nuolankiai
paklusdami Jėzui, gali atmesti baimę ir apsigaubti viltimi lengviau, negu tie, kurie
tokios patirties turėjo mažiau. Didesnę savo
gyvenimo dalį jie atsiminė ir kartojo Jėzaus
kančios istoriją, todėl jie sutinka mirtį, laukdami, kad jų istorija, kaip ir Jo, bus pratęsta
prisikėlimo gyvenime. Bet jų tikėjimas nėra
paties amžiaus vaisius ar apdovanojimas, tai
greičiau gyvenimo rezultatas. Todėl krikščioniškas atsakas į senėjimą – tai įprotis
tikėti Dievo žodžiu ir pagal jį gyventi visą
gyvenimą – tiek, kiek Dievo duota.
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Evangelija ir
sekuliarizacija
WILLEMAS VANGEMERENAS

Sekuliarizacija – įdomi tema. Galbūt tai skamba paradoksaliai, tačiau
sekuliarizacija yra ir Evangelijos dalis, nes būtent Evangelija atskiria
tai, kas šventa, nuo to, kas nešventa, skelbdama esminę žinią, kad
šventas yra tik vienas Dievas. Remdamasis Charleso Smitho ir Jameso tarsi padengiamas apžavais ir sugalvojama
įvairių būdų, kaip tapti tokio pasaulio dalimi
Tailoro mintimis, išskirsiu tris sekuliarizacijos tipus arba etapus.
Pirmoji sekuliarizacija
Pirmoji sekuliarizacija – tai Evangelija,
Dievo šventumo žinia savo žmonėms. Dar
prieš ateinant Kristui, Dievas nukreipė savo
išrinktąją tautą, Izraelį, sekuliarizacijos keliu.
Izraelio Šventasis atskyrė tai, kas šventa, nuo
to, kas nešventa – sekuliaru ir neturi būti garbinama. Pradžios knygoje rašoma, kad viskas,
ką Dievas sukūrė, yra gerai ir labai gerai, bet
niekur nekalbama, kad kas nors iš šių dalykų
savaime būtų šventas. To meto Artimuosiuose
Rytuose viskas buvo tapę šventa: šventi gyvuliai, šventi žvaigždynai – trūko tik švento Dievo. Dievas per savo apreiškimą sekuliarizavo
šiuos dalykus, aiškiai pabrėždamas: kad ir ką
garbintų Egiptas ir kitos tautos, tai nėra šventa.
Siekiant apibrėžti, kas šventa, o kas ne, Dievo
tautai buvo duotas Įstatymas, skelbiantis, kad
šventa yra visa tai, kas priklauso Viešpačiui
ir Jam atskirta: šventa tauta – Izraelis, šventa vieta – Šventykla, šventas laikas – Senojo
Testamento šventės. Dievui atskirti žmonės ir
dalykai privalėjo būti šventi, priešingu atveju
jie tampa netinkami ir verti sunaikinimo. Taigi
šventa yra tik tai, ką šventu paskelbė Dievas,
ir šventumas įgyja prasmę tik santykyje su
Viešpačiu.
Dievas nuo pat pradžių ragino savo
žmones būti šventus. Dievas kalbėjo Izraeliui
per Mozę: Būkite šventi, nes Aš, Viešpats,
jūsų Dievas, esu šventas (Kun 1, 2). Pranašai
aiškiai sakė, kad tik Viešpats yra šventas, o
Jo šventumas yra izraelitų tikėjimo centras.
Tačiau izraelitai nepakluso Dievo raginimams ir elgėsi palaidūniškai, garbindami
tai, ko Dievas nepašventino, nes žmogus
nepajėgus įvykdyti Dievo standartų. Žmonės
neišvengiamai nuvilia Dievą.
Evangelijos nepaprastumas slypi štai
kur: nors Dievo standartai žmonėms nepa-

siekiami, Kristus ateina į šį pasaulį būdamas
nekaltas, tobulas Dievas ir prisiima viso
pasaulio kaltes tam, kad sugrąžintų žmones Dievui. Taigi Evangelija labai paprasta:
Dievas yra šventas Kūrėjas, mylintis Tėvas,
sukūręs pagal savo pavidalą mus, kurie nuo
Jo nusigręžėme. Ištikimasis Dievo Sūnus
Jėzus Kristus ateina į pasaulį prisiimti mūsų
nuodėmes. Įvyksta apsimainymas – mūsų
nuodėmės perkeliamos Jėzui, o Jo šventumas – mums. Ankstyvoji bažnyčia tai
suprato ir džiaugėsi jai dovanotu Kristaus
šventumu: Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje,
kuris mums tapo išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu (1 Kor 1,
30). Taigi su Kristumi šventumas tampa
kiekvieno krikščionio gyvenimo standartu,
kurio privalu siekti (Hbr 12 sk.).
Trumpai tariant, pirmojo sekuliarizacijos etapo žinią galima apibrėžti taip: Dievas
yra šventas, o visa kita nešventa. Tam, kad
žmonės taptų teisūs ir šventi, Dievas per
Kristų kviečia juos pas save. Pirmuosius
pusantro tūkstančio metų krikščioniškasis
pasaulis stengėsi statyti ant šio pamato,
kurdamas kultūrą, kurios centre yra Dievas.
Taigi ankstyvosios bažnyčios laikais
pirmoje vietoje buvo tikėjimas Dievu. XI a.
teologas Anzelmas Kenterberietis savo
maldoje pripažino, kad yra nuodėmingas,
todėl negali remtis savo suvokimu ir visų
pirma žvelgia į Dievą. „Be tikėjimo negaliu
suprasti“, – šiais žodžiais Anzelmas parodo,
kad jis pradeda nuo tikėjimo Dievu, ir tuo
remdamasis siekia suprasti visa kita.
Deja, žmogaus prigimtis linkusi viską
komplikuoti, sukeisti vietomis. Laikui bėgant,
nešventi dalykai imami laikyti šventais – atsiranda „šventi“ ritualai, „šventieji“, „šventas“
vanduo, įvairūs „šventi“ objektai. Pasaulis

be tikėjimo Evangelija. Visi minėti dalykai
savo esme yra prietarai, kurie prieštarauja
tikrajam šventumui. To meto bažnyčią taikliai
apibūdina Augustinas (IV a.): „Bažnyčia yra
paleistuvė, tačiau ji – mano motina.“ Visgi
iki pat Reformacijos Evangelija išlaikoma
vienuolynuose. Nors bažnyčios tolo nuo
šventumo, Dievas vienuolynuose pakeldavo
savo žmones, tokius kaip Tomas Kempietis,
kuris parašė veikalą „Kristaus sekimas“. Iš
vienuolyno atėjo ir Liuteris, trokštantis vėl
atverti Evangeliją žmonėms. Taip katalikų
bažnyčios kontekste gimsta Reformacija –
žmonių jau netenkina tradicija, jie trokšta
grįžti prie šaknų, atskirti, kas iš tiesų šventa,
o kas ne, – iš dalies atkuriama pradinė sekuliarizacija. Reformacija pakeičia Europą, ir
krikščioniška kultūra išlaikoma.
Taigi matome, kaip nuo ankstyvosios
bažnyčios chronologiškai judant prie humanizmo keičiasi dėmesio centras. Pradžioje
centras buvo Dievas, vėliau – bažnyčia,
Liuteris į centrą iškėlė Dievo žodį, o humanistai – žmogų be Dievo žodžio.

Antrasis
sekuliarizacijos etapas
Antrasis sekuliarizacijos etapas – tradicijos ir kitų krikščionybės atributų kritika.
Apskritai kritikuoti tradiciją nėra nieko
blogo, – tai darė pranašai, Jėzus Kristus ir
apaštalai. Ir šiandien svarbu nuolat žvelgti į
esamas tradicijas ir kritiškai jas vertinti, kad
žmogaus sukurtos institucijos ar tradicijos
netaptų aukštesnės už Dievo žodį. Būtina
vertinti, ar bažnyčia ir joje skelbiama žinia
dera su Evangelija, o jeigu bažnyčia ima
nederėti su Evangelija, svarbu gebėti tai
atpažinti. Dvasininkai ir tarnautojai gali
nuklysti nuo Evangelijos tiesos, kaip gali
nuklysti ir universitetai, todėl kiekvienas
žmogus bažnyčioje turi kelti klausimus.
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Būtina apsaugoti Evangeliją, nes ji yra mūsų
ir ateinančių kartų paveldas.
Visgi antrasis sekuliarizacijos etapas,
prasidėjęs nuo tradicijos kritikos, pereina į
Biblijos ir Evangelijos kritiką. Įvyksta lūžis,
tarsi sudraskomas šimtmečiais austas audeklas. Pajautę, kad gali mąstyti savarankiškai,
žmonės „užsiteršia“ humanizmo dvasia. Čia
reikia išskirti du mąstymo tipus: dievobaimingą ir bedievišką. Dažnai dievobaimingi
žmonės bijo pradėti kritiškai mąstyti, kad
nenusidėtų, nors bažnyčiose jie labai reikalingi. Gebėjimas mąstyti kritiškai – tai
ankstyvosios bažnyčios paveldas. Irenėjus,
Augustinas buvo ir pamokslininkai, ir mokslininkai-mąstytojai. Jų gebėjimas mąstyti
lėmė tai, kad tuo metu, kai gyvavo gausybė
erezijų, jie atpažino Evangeliją ir sugebėjo
apginti nuo jų bažnyčią. Tai išlieka aktualu ir
šiandien, nes erezijų gausa niekur nedingo.

Nors Dievo
standartai žmonėms
nepasiekiami, Kristus
ateina į šį pasaulį
būdamas nekaltas,
tobulas Dievas ir
prisiima viso pasaulio
kaltes tam, kad
sugrąžintų žmones
Dievui.

Antrasis sekuliarizacijos etapas prasideda tarsi gerais dalykais – kritiniu mąstymu,
žmonių siekiu atrasti ir pažinti pasaulį. Visgi
humanizmo dvasia iškreipia prioritetus: jeigu
Anzelmui pažinimo pradžia yra tikėjimas
Dievu, antrojo sekuliarizacijos etapo žmogus
ieško to, kas jam atrodo objektyvu, ir dėmesys
nuo Dievo perkeliamas į žmogų. Lemiamais
veiksniais tampa protavimas ir žmogiška
patirtis, žmogus ima manyti, kad gali ir be
Dievo bei tradicijos atskirti tiesą. Čia išryškėja Reformacijos ir humanizmo skirtumai:
Reformacija kritikavo tradiciją, tačiau jos
centre buvo Dievas, o humanizmas atmetė ir
tradiciją, ir Dievą, į centrą iškeldamas žmogų.
Šia dvasia, kuri pasireiškia keliais aspektais,
užsikrėtėme ir mes, ir šių dienų bažnyčia.
Vieną tokių aspektų išryškino žymus
XVI a. prancūzų filosofas Mišelis de Monte-

nis. Jis atkreipė dėmesį į žmogaus savivertę,
ragindamas nepradėti nuo Dievo, bažnyčios, Žodžio, o žvelgti į save ir save pamilti.
Tūkstančius metų krikščionys laikė save
nusidėjėliais ir pilnatvės ieškojo Dieve. Tuo
tarpu Mišelis de Montenis ragino pamiršti
Dievą ir atrasti laimę savyje. Jau penkis šimtus metų mes geriame šio mokymo vandenį.
Kitą žingsnį nuo Dievo prie žmogaus
žengė Renė Dekartas, ragindamas viskuo
abejoti. Žymiausias jo posakis – Cogito
ergo sum („Mąstau, vadinasi, esu“). Taigi
žmogus turi tikėti savimi ir savo gebėjimu
protauti. Dekartas mokė suvokti pasaulį, į jo
centrą pastatant pačius save, t. y. kiti mums
egzistuoja tik todėl, kad mes tai suvokiame.
Toks suvokimas taip pat lėmė nuostatą, kad
žmogus turi būti atsiribojęs. Jeigu žmogus
yra grupės dalis, tai gali paveikti mąstymą.
Pasak Dekarto, atrasti, kas esu, galima tik
atsiribojus nuo tradicijos, grupių ir stiprinant savyje individualų asmenį.
Šią kryptį tęsė Baruchas Spinoza, ragindamas atsigręžti į gamtą bei pasaulį ir juose ieškoti
dieviškumo, kritikuoti tradicijas ir Dievo žodį.
Buvo pamirštas esminis, pradžioje minėtas
dalykas, kad gamtoje nėra nieko švento.
Šie dalykai daro didelę įtaką ir šių dienų
tikintiesiems. Tikime žmonija, tačiau suvokiame, kad žmonija puolusi, tad imame
tikėti tik pačiais savimi. Suvokiame, kad
kiti negali mums padėti, tad stengiamės
padėti patys sau. Auginame ir puoselėjame
savyje tą atsiribojusį žmogų, o dėl to netgi
buvimas ilgus metus bažnyčioje mūsų nekeičia. Keistis trukdo mūsų širdyje, namuose
esantys stabai.

Trečiasis sekuliarizacijos
etapas
Trečiasis sekuliarizacijos etapas – mąstymas tik apie save, o ne apie Dievą. Žmogus
nekritikuoja nei Dievo, nei bažnyčios, nes
apskritai apie juos nebegalvoja. Susidaro
paradoksali situacija: žmogus gali dalyvauti
pamaldose ir pamokslauti, net nemąstydamas apie Dievą. Pakanka iškalbos, pažinimo
ir nebereikia pamaldumo bei asmeninio
pasišventimo. Netgi bažnyčioje galima šlovinti ir pamokslauti taip, tarsi Dievas neegzistuotų. Į klausimą, ar tiki Dievu, trečiosios
sekuliarizacijos atstovas atsako, kad apskritai
apie tai negalvoja. Ši sekuliarizacija – tai
praktinio ateizmo pavyzdys, rodantis, kad
galima gyventi be Dievo. Žmonės gyvena
visiškai atsiriboję nuo Dievo, jie susikuria
pasaulį, kurio centras yra patys, ir jame
ieško saviraiškos bei prasmės. Ar šiame
imanentiniame pasaulyje bereikia trans-
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cendencijos? Gyvenimo prasmę padeda
atrasti darbas, egzistavimą įprasmina kiti
žmonės. Kam atverti savo vidinį pasaulį
Tam, kurio negali matyti?
Antrosios ir trečiosios sekuliarizacijos
dvasia persmelkė ir bažnyčią, ir mus. Šiandien privalome nuolat kelti klausimus, ką
labiau mylime: savo individualumą, atsiribojusį žmogų, ar Dievą? Kieno vertybės

Šiandien privalome
nuolat kelti klausimus,
ką labiau mylime:
savo individualumą,
atsiribojusį žmogų, ar
Dievą?

svarbesnės – Dievo ar mūsų pačių? Daugiau
negu penkis šimtus metų žmonės kūrė pasaulėžiūrą, kurioje neatsižvelgiama į Dievą,
todėl šiandien ji mums tapo įprasta, joje
jaučiamės jaukiai. Atrodo, kad šių dienų
pasaulyje religija nebereikalinga netgi tam,
kad išlaikytume tam tikrus etikos standartus.
Sociologas F. Zukermanas tai patvirtina,
įrodydamas, kad labai sekuliariose Šiaurės
Europos šalyse žmonės labai etiški. Taigi
sekuliarizacija ir etika gali puikiai sugyventi.
Žmogui natūralu kuo nors žavėtis ir garbinti, bet religija nebūtina ir šioje srityje. Tas
pats F. Zukermanas remdamasis tyrimais
teigia, jog žmogui nebūtinas Dievas, kad jis
turėtų ką garbinti – garbinimo objektu gali
tapti gamta, menas ir pan. Kam bereikia tos
religijos? Kam eiti į bažnyčią? Pasigrožėkite
gamta, pasiklausykite muzikos... Sekuliarizacija sukuria iliuziją, kad viskas pasaulyje
nuostabu, dieviška, nepažeista, šventa...
Tačiau tai nėra tiesa. Gyvenimas sekuliariame amžiuje nėra geras gyvenimas.
Turime pripažinti, kad ieškodami laimės
savyje nesame laimingi. Atsiriboję trokštame
bendrystės. Skelbdami sekuliarumą ieškome
to, kas transcendentiška. Nors šis amžius
laikinai gali duoti tam tikrus atsakymus, jie
nebus galutiniai, nes Dievas viską sukūrė
taip, kad žmonės ieškotų tikrosios transcendencijos patirties, ant kurios galėtų statyti
savo gyvenimą. O tas tikrasis pamatas gali
būti tik Jėzaus Kristaus Evangelija.
Pranešimas skaitytas konferencijoje
„Plaukiant prieš srovę“ 2016 m. vasario 27 d.
Paruošė Dalia Janušaitienė
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Viešpaties dukroms

Besimokanti priimti

M

ano tėvelis daug rūkė ir mažai kalbėjo. Dar mažiau jis manimi domėjosi ir visai nesižavėjo. Aš
taip labai jo bijojau ir nekenčiau, jog visa vaikiška
širdele troškau jo mirties... Kai tėtis grįždavo iš darbo, namuose
tvyrodavo nepakeliama įtampa. Lindėdavau kamputyje, kad tik
nepasipainiočiau jam po kojomis. Kartą žiūrėjau vaikišką filmuką
ir garsiai iš širdies nusijuokiau. Mano galvą pasiekė stiprus smūgis
ir griežtas nurodymas: „Tylėk, trizne!“
Man sunku įsivaizduoti, koks būna jausmas, kai prisiglaudi
prie tėvelio, taršai jam plaukus ir nerūpestingai čiauški. Lygiai
taip pat sunku įsivaizduoti tėčio bučinius į rausvą skruostelį ar jo
palinkusią galvą, linkint labos nakties.
Gali pasirodyti, kad mano tėtis buvo beširdis, žiaurus žmogus.
Kai kas tikrai apie jį taip ir galvojo. Tėčio mokiniai iš baimės praminė
jį piratu. Tačiau mano tėvelis turėjo jautrią širdį. Jis mylėjo šunis
ir gamtą, verkdavo žiūrėdamas filmus. Manau, kad jis verkdavo ir
kiekvieną lapkričio 17-ąją. Per mano gimtadienį tėtis būdavo itin
tylus, užsisklendęs. Daug vėliau sužinojau, kad jis išsitraukdavo
vienintelį apčiuopiamą savo mylimos žmonos palikimą – jos plaukų
sruogą. Storą ilgą geltoną kasą mama nusikirpo prieš pat gimdymą.
Tėčio skausmas ir ašaros, kurioms nebuvo galo, skalavo mamytės
plaukus. Verkė tėtis ir tą naktį, kai už visas padarytas skriaudas ir
patirtas neteisybes aš kaltinau jį taip, kaip Jobas kaltino Dievą. Tą
naktį mano tėtis nesigynė ir nesiteisino. Jis pripažino, jog visus
trisdešimt aštuonerius metus kaltino mane dėl žmonos netekties.
Nebuvo dienos, kad nebūtų pagalvojęs: „Jei ne ta Rosana...“
Taip, Rosana buvo didžiausias jo sopulys, didžioji žaizda, taip
ir nenustojusi kraujuoti. Skaudėjo taip smarkiai, kad suaugęs vyras
neįstengė pastebėti mažos būtybės, kuri taip pat kentėjo ir gedėjo
mamos, kuri ilgėjosi tėčio. Praradimo gelmėje žmogus negalėjo
pastebėti, kaip dukrelė visomis jėgomis stengiasi pelnyti jo meilę,
įrodyti savo vertę ir užsitarnauti teisę į gyvenimą. Gyvenimą, kuris
turėjo būti dovana.
Tiesa, labai aiškiai pamenu dieną, kai jaučiausi tėčio mylima.
Vaikščiojau apsvaigusi iš laimės ir netilpau savyje, nes tėtis iš
Maskvos parvežė man dovaną. Tai buvo spalvotas polietileninis maišelis. Šviečiant saulei, o gal ji švietė tik mano širdyje, aš
vaikščiojau su tuščiu krepšeliu po parką ir negalėjau patikėti tuo,
kad tėtis pagalvojo ir apie mane. Jis apie mane galvoja, aš jam esu
brangi! Verkiau iš džiaugsmo, nuoširdžiai verkiau.
Jau nuo lopšio buvau išmokusi įsiteikti ir pelnyti dėmesį. Visada
šypsodavausi, sunkiai dirbdavau, tenkindavau kitų poreikius ir
niekada neišreiškiau savųjų. Tokia moteris įžengiau į savo šeimą.
Gyvenau dėl kito, dėl kitų, negalvodama apie save. Visada galiu
padėti, slaugyti, dovanoti, rūpintis, globoti. Tai lengva. Aš tai
puikiai moku. Tačiau išsigąstu, kai su manimi gražiai bendrauja.
Baisu, kai man dovanoja dovanas, pagiria, rodo rūpestį ar tiesiog
mandagiai elgiasi. Suakmenėju.
Stengiuosi neprisileisti malonaus elgesio prie savo širdies – negaliu priklausyti nuo kito malonės. Tik pati galiu pasirūpinti savimi
ir tik kitiems galiu suteikti malonę. Kartą studijuodama šeimotyrą
perskaičiau vadovėlyje žodžius apie palietimą-lytinį aktą: „<...>
moteris priima vyrą savo kūne, o vyras įeina į jos kūną. Kalbant
ne tik apie kūną, moters asmeninis vyro priėmimas yra unikalus,
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jis yra priimančiojo pobūdžio ir yra neatsiejamas nuo vyriškojo
savęs davimo jai“ (Narbekovas, Obelenienė, Pukelis. Lytiškumo
ugdymo etika, VDU, 2008, p. 124.). Vyras save dovanoja moteriai,
o moteris priima vyrą kaip dovaną. Visada maniau, kad aš turiu
dovanoti save vyrui, įsiteikdama ir tenkindama tik jo poreikius.
Daugelį metų klydau, manydama, kad esu priemonė, galinti kitą
paversti laimingu, priemonė užsitarnauti kito palankumą. Dalijau
save nesuvokdama, kad ne tik KITAS turi būti mano tikslas, bet
ir AŠ esu kitam tikslas.
To nesuvokiau ir prieš dvidešimt metų atėjusi į Tėvo namus –
bažnyčią. Tarnavau Jam nuo pirmos įtikėjimo dienos.
Mirus tėčiui, nutrūko mano giesmė ir tarnystė. Dvejus metus
negalėjau Dievui atverti savo lūpų ir širdies. Įrodyti savo vertę ir
užsitarnauti buvimo nebebuvo prasmės, o tiesiog BŪTI aš nemokėjau. Būti dar tik mokausi.
Išsisklaidžius tėvelio pypkės dūmams, išalkusi ir ištroškusi
artumo, esu pakviesta į Dievo puotos namus, kuriuose virš manęs
plevėsuoja Jo vėliava – meilė (pgl. Giesmių giesmę 2, 4).
Šiandien išgyvenu naują laiką dangiško Tėvo glėbyje. Mano
širdis rimsta, gyja. Nebesijaučiu našlaite. Priimu savo poreikį būti
Jo matoma, išgirsta. Matau, kaip man svarbu išgyventi, jog dangiškasis Tėvas žavisi manimi ir tai kasdien patvirtina. Būtinas Jo
viliojimas. Dangaus Tėvas žino, kaip prieiti prie mano širdies, žino,
kas iki ašarų mane sujaudina, – siunčia margaspalvius kėkštus į
mano kiemą, išplauna iš jūros širdies formos man skirtą akmenėlį,
kalba per žydinčią žemuogę. Tai mano ir Tėvo asmeniška meilės
puota. Mokausi priimti visas Jo dovanas. Laukiu jų. Leidžiuosi
būti mylima.
Rosana Eismantė
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Viešpaties dukroms
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Jis atnaujins tave
mylėdamas
(Sofonijo 3, 17)
2016 m. gegužės 14 d.
9.00 – 18.00 val.
Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“, Gilužio g. 15

Pagrindiniai pranešimai:
Moters širdis.
„Tapati“ žurnalo redaktorė Aušrinė Šečkuvienė
Įskaudinta meilė.
Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ vadovė Elvyra Kučinskaitė
Moters savivertės pažeidžiamumas ir viltis.
Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė

Grupelės:
Širdgėlos dovanos – Ką daryti su skausmingais, geliančiais, sužeidžiančiais patyrimais?
Kaip išgyventi, pakilti ir šviesti savo vidumi? Kalbėsime, skaitysime ir minkysime molį.
Šeimos centro „Kartu saldu“ vadovė Kristina Pikūnė
Registracija – 16 moterų.
Moters kelias į brandą –
„Tapati“ žurnalo redaktorė Aušrinė Šečkuvienė
Registracija – 30 ir daugiau moterų.
Moterims, patyrusioms skyrybas ar santykių nedarną šeimoje –
šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ asociacijos pirmininkė Daiva
Beliūnienė
Registracija – 20 moterų.
Kaip gedėti, netekus įsčių vaisiaus? –
Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė
Registracija – 12 moterų.
Moterims, kurios norėtų globoti ar įsivaikinti vaikelį iš globos namų –
savo patirtimi ir atradimais dalinsis Erika.
Registracija – 20 moterų.

Konferencijos mokestis – 8 Eur. Būtina išankstinė registracija www.evangelija.lt iki gegužės 1 d.
Užsiregistravus, tačiau negalint dalyvauti, prašome pranešti el. paštu: dievodukros@gmail.com.
Šiuo paštu prašome kreiptis, jei negalite sumokėti konferencijos mokesčio.

Pačius giliausius įsitikinimus apie
Dievą, Jo širdį mums perduoda šeima.
Šeima, kurioje turėjome jaustis saugios,
priimtos, mylimos ir vertingos. Dievo sumanymas buvo apsireikšti dukterims per
tėčių meilę. Tačiau ne visoms mergaitėms vaikystėje teko patirti tėčio artumą,
švelnumą, priėmimą. Tai, ką patyrėme
vaikystėje bendraudamos su žemiškuoju
tėčiu, užaugusios nukreipiame į Dievą –
dangiškąjį Tėtį.
Ar dangiškasis Tėtis mums yra artimas? O gal Jis tolimas, neprieinamas ir
abejingas? Gal dangiškasis Tėtis yra tas, kuriam sunku įtikti, kuris greitai supyksta ir
nusivilia? Patirtis, įgyta vaikystėje, dažnai
melagingai kužda, kad Tėtis tavęs negirdi,
tavęs nesaugoja ir tavimi nesirūpina – juk
turi svarbesnių „reikalų“. Mes jaučiamės
vienišos ir išgyvename betėvystę. Skaudi
ankstyvoji patirtis trukdo patirti artimą
bendrystę su Kūrėju, trukdo pasitikėti Juo
ir atverti Jam savo sužeistą širdį.
Viešpats pažadėjo mus, savo dukras,
atnaujinti savo meile. Pažadėjo išgydyti
ir atstatyti tai, kas buvo iš mūsų piktojo
atimta – atstatyti gilų pasitikėjimą Tėvo
širdimi. Jis ilgisi mūsų ir kviečia į moterišką
širdį gydančią kelionę.
Renginio organizatorė Rosana Eismantė
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Paskutinis puslapis
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SUSITIKIMŲ TEMOS:
Balandžio 13 d. - Moters savivertė. Kas tai?
Gegužės 11 d. - Moteris ir moteriškumo sužeistumas.
Birželio 8 d. - Moters gyvenime dažniausiai
pasitaikantys psichologiniai sunkumai. Kaip juos įveikti?

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.

Redaktorė Sonata
Aleksandravičienė
Redakcinė kolegija:
Gabrielius Lukošius,
Anželika Krikštaponienė,
Darius Širvys,
Žaneta Lazauskaitė.

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., 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.
KĖ DAI NIUO SE – Birutės g. 14 sek madieniais 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.

„Ganytojo“ redakcijų adresai:
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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