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DARIUS VENSLOVAS

Dvi šeimos – du tėčiai
Vieną dieną susimąsčiau apie Pradžios knygos 37 skyriuje aprašytą istoriją, kaip Juozapas parduodamas į vergiją:
Judas tarė savo broliams: „Ką laimėsime, užmušę savo brolį ir
nuslėpę jo kraują? Parduokime jį izmaelitams ir nesutepkime
savo rankų. Juk jis mūsų brolis, mūsų kūnas!“ Broliai paklausė
jo. Einant pro šalį Midjano pirkliams, jie, ištraukę Juozapą iš
duobės, pardavė izmaelitams už dvidešimt sidabrinių; tie nusivedė Juozapą į Egiptą (Pr 37, 27–28).

M

ąsčiau apie broliškus
santykius – juk tai
buvo vienos šeimos,
vieno tėvo vaikai... Juozapą pardavė
iš pavydo jo paties broliai (žr. Apd
7, 8–9)! Vis dėlto po ilgų ir sunkių
išbandymų metų, Juozapui tapus
svarbiu žmogumi Egipte, jis pasikviečia savo brolius su tėvu į Egiptą.
Juozapas atleido savo broliams jų
išdavystę.
Nukelta į 2 p.
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Indija iš arčiau......................20 p.

Karas dėl tikrovės

Augustė Žebuolytė Vanama
pasakoja apie Indiją, kurioje su
šeima gyvena jau 6 metus

Romualdas Babarskas

Romualdas Babarskas

Gyvas Dievas –
gyva viltis................................26 p.
Apmąstymai pagal 42 psalmę
Tomas Dičius

Reformacijos įtaka
Vakarų kultūros
pokyčiams (I dalis)..........28 p.

K

ą Šventasis Raštas kalba apie mus, krikščionis? Skaitydami Bibliją
atrandame, kad mes esame Dievo vaikai, paveldėtojai, ypatingi
žmonės, kunigai. Bet taip pat mes

esame ir Dievo kariai, nes Jėzus mus
pašaukė kovai. Ši kova yra dvasinė ir labai reali. Toliau gyvename
nebe sau, o dėl Jėzaus, nes tikroji
krikščionybė – tai gyvenimas ne
dėl savęs, bet dėl Dievo ir kitų.

Kiekvienas krikščionis yra Dievo
karys, o kad būtum geras karys, turi
apsiginkluoti, – jei neapsiginkluosi,
priešas greitai tave nugalės. Pradžia
nėra sunki, bet iki galo išstovėti
mūšyje sugeba ne kiekvienas. Kai
kurie krikščionys nesinaudoja Dievo ginkluote, todėl būna nugalėti.
Jei nenorime būti nugalėti, privalome gerai išmanyti Dievo žodį.
Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet
galingi Dieve griauti tvirtoves. Jais
mes nugalime samprotavimus ir bet
kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn
kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui (2 Kor 10, 4–5). Dievas mums
suteikė galingus ginklus, ir tik mes
sprendžiame, kaip ir kiek naudosimės kiekvienam krikščioniui suteikta ginkluote. Kiekvieną dieną
mūsų gyvenime vyksta dvasinė
kova – tenka vėl ir vėl atsižadėti
savęs. Tai karas dėl tikrovės. Jei
norime pergalingai baigti kovą, į
kurią Jėzus mus pašaukė, turime
Nukelta į 4 p.
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Dvi šeimos – du tėčiai
Atkelta iš 1 p.

Tačiau ar tokie santykiai būdingi tik
Juozapo šeimai? O kaip gyvena kiti žmonės?
Deja, pasaulis pilnas pavydo, konkurencijos,
savanaudiškumo, manipuliacijos, melo ir
kitų dalykų. Jei kas manote, kad pasaulis
labai mielas, tuomet dar mažai jį pažįstate.
Jei jis iš tiesų toks būtų, Jėzus nebūtų buvęs
nukryžiuotas.
Iš tiesų žemėje gyvena dvi gausios šeimos. Nežinau, kuri iš jų gausesnė, bet žinau,
kad šios dvi šeimos turi skirtingus tėvus.
Kokie jie?

Dangiškasis Tėvas
Vienas Tėtis gyvena danguje. Apie Jį
mums daug kalbėjo atėjęs į žemę Jo Sūnus,
Jėzus Kristus. Šis Tėtis gailestingas, maloningas, be galo kantrus. Šio Tėčio meilė
begalinė – iš meilės kiekvienam žmogui Jis
nepagailėjo savo Sūnaus Jėzaus ir leido Jam
mirti baisia mirtimi – būti nukryžiuotam
ant kryžiaus. Jei Jis nepagailėjo brangiausio
Sūnaus, argi dar ko nors mums pagailėtų?
Jėzus kviečia melstis malda „Tėve mūsų“ –
su dangišku Kūrėju bendrauti lyg su Tėčiu,
artimiausiu, šilčiausiu, brangiausiu asmeniu.
Alfa kurso kūrėjas N. Gumbelis apie šią maldą
sako: „Žodis „Aba“ reiškia panašiai kaip mūsų
kreipinys „tėveli“. Mums „tėvelis“ skamba
šiek tiek vaikiškai, tuo tarpu žodyje „Aba“
yra tas pats artumas, bet nėra vaikiškumo.
Galbūt tiktų versti „Brangus Tėve“ ar kitais
žodžiais, kurie įvardintų artimus santykius.“
Pats Jėzus turėjo labai artimą santykį su Tėvu
ir kviečia mus Jį vadinti „Aba“.
Tačiau kaip žinoti, kad mus sieja toks
stiprus ryšys? Ar aš galiu Kūrėją vadinti savo
Tėčiu? Ar aš esu Jo vaikas? Apie būtinybę
atgimti iš aukštybių ir taip tapti Dievo karalystės nariu Jėzus kalbasi su Nikodemu:
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“ (Jn 3, 3–6).
Kaip susijungus vyrui ir moteriai gimsta
nauja būtybė, taip ir Šventajai Dvasiai įžengus į vyrą ar moterį gimsta nauja dvasinė
būtybė – žmogus gimsta iš naujo, atgimsta iš

aukštybės. Jėzus sako, kad nepakanka gimti
kūniškai – mums reikia atgimti iš aukštybės.
Kiekviename krikščionyje gyvena Šventoji Dvasia. Iki atsivertimo Šventoji Dvasia
veikia mūsų gyvenime, kad įtikintų mus, jog
esame nusidėjėliai ir mums reikia Jėzaus.
Kai atsiverčiame, Ji mumyse apsigyvena.
Taigi tapdami krikščionimis mes tampame
Dievo šeimos nariais.
Kai kurie žmonės klausia: „O ką tai
pakeis mano gyvenime? Kam mums reikia
Šventosios Dvasios?“ Šventoji Dvasia padaro
mus Dievo sūnumis ir dukterimis! Visi,
vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.
Jūs esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl
turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią,
kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ Ir pati Dvasia
liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.
O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes
Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su
Kristumi, jeigu su Juo kenčiame, kad su Juo
būtume pagerbti (Rom 8, 14–17).
Būti Dievo vaiku yra pati didžiausia
privilegija. Tiek daug žmonių siekia aukštos
pozicijos, teikiančios privilegijų. Bet būti
Dievo sūnumi ar dukra yra pati aukščiausia
pozicija, kokią tik galime pasiekti.
Kai įtikime Kristų, mums atleidžiamos
visos nuodėmės. Atleidžiama viskas, absoliučiai viskas… Apaštalas Paulius rašo: Taigi
dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra
Kristuje Jėzuje (Rom 8, 1). Ant kryžiaus
Jėzus prisiėmė visas mūsų nuodėmes. Viena
vertus, mūsų sąžinė yra nuskaistinama, kita
vertus – mes tampame Dievo vaikai. Mus
visus Dievas sukūrė artimai bendrystei.
Ne kūniškas gimimas padaro mus Dievo
vaikais, bet dvasinis – gimimas iš Dvasios.
Šeimoje vaikai panašūs į savo tėtį ir
mamą. Taip ir mes atgimę vis panašėjame
į savo dangiškąjį Tėtį: Mes visi atidengtu
veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės
panašūs į Jo atvaizdą, ir [...] vis didėja mūsų
garbingumas (2 Kor 3, 18). Kai bendraujame
su Tėvu, mumyse atsispindi Jo charakteris.
Šventajai Dvasiai padedant, ima bręsti vaisiai – imame labiau mylėti: Dvasios vaisius
yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė,
malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas,
susivaldymas (Gal 5, 22–23).
Krikščioniškame tikėjime svarbiausia –
meilė. Visą krikščionišką tikėjimą galima
būtų apibendrinti trimis frazėmis:

Utenos „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Darius Venslovas
Dievas tave myli.
Esame pašaukti mylėti Dievą.
Mylėk kitus.
133 psalmėje rašoma: Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena! Tai yra
lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per
Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės.
Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono
kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia! (Ps 133, 1–3).
Kaip gera, kai broliai ir sesės šeimoje
sutaria – tuomet liejasi palaima, skleidžiasi
gyvenimas. Visi tėvai ilgisi šeimos vienybės. To paties trokšta ir Dievas – Jis trokšta
vienybės konkrečioje žemiškoje šeimoje, o
taip pat ir dvasinėje šeimoje – Bažnyčioje.
Jėzus meldėsi už vienybę tarp mokinių,
o apaštalas Paulius ragina siekti vienybės
Bažnyčioje: Uoliai sergėkite dvasios vienybę
taikos ryšiu. Vienas kūnas ir viena dvasia,
kaip esate pašaukti į vieną savo pašaukimo
viltį. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas
krikštas. Vienas Dievas ir Tėvas visiems, virš
visų, per visus ir visuose (Ef 4, 3).
Ta pati Dvasia, Kristaus Dvasia, yra kiekviename krikščionyje, nepaisant jo socialinės
padėties, odos spalvos ar rasės. Štai dėl ko
Bažnyčios skilimas yra didžiulis nesusipratimas, kaip ir tarpusavio ar denominaciniai
ginčai. Mes visi ilgimės vienybės bažnyčioje.

Kitos šeimos tėvas – velnias
Dar būdamas žemėje Jėzus pasakojo ir
apie kitokį, kitos šeimos tėvą. Jūsų tėvas –
velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.
Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, – jame ir nėra buvę
tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam
sava, nes jis melagis ir melo tėvas (Jn 8, 44).
Taigi kitas tėvas – velnias. Jis taip pat turi
šeimą. Šis tėvas yra galvažudys, jis niekuomet
nesilaikė tiesos, bet visuomet skleidė melą,
nes yra melagis ir melo tėvas. Jis dar vadina-
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mas brolių kaltintoju, kuris skundžia Dievo
vaikus Dievui dieną ir naktį (Apr 12, 10).
Kokia ši šeima? Man ji panaši į Timo
Guénardo šeimą, aprašytą knygoje „Stipriau
už neapykantą“. Šioje autobiografinėje knygoje autorius pasakoja apie savo gyvenimą
nuo tada, kai jį, trejų metukų mažylį, prie
stulpo pririšo ir paliko mama.
Pirmuosius savo gyvenimo metus Timas leido su tėvu, kuris po to, kai žmona jį
paliko, tapo alkoholiku ir parsivedė „naują“
žmoną su penkiais vaikais. Timas vis tikėjosi, kad namo grįžęs tėvas jį apkabins, pasakys meilių žodžių, bet tėvas apkabindavo
įvaikius ir žmoną, o Timui suduodavo porą
„Paryžius–Brestas“ antausių.
Vieną dieną jų šeimoje apsilankė socialinė darbuotoja. Ji išsivedė Timą ir paprašė
papasakoti, kaip su juo šeimoje elgiamasi.
Mažas berniukas viską nuoširdžiai papasakojo. Tačiau namie jo jau laukė tėvas. Už
pokalbį su socialine darbuotoja tėvas jį taip
sužalojo, kad po to dvejus su puse metų
Timas ligoninėje gydėsi sutraiškytas kojas.
Kai užaugo, Timas norėjo tėvui atkeršyti.
Tik vėliau, kai Dangiškojo Tėvo meilė išgydė
jo širdį, jis savo žemiškajam tėvui atleido.
Timas ir jo šeima – tai tik viena iš daugelio tokių šeimų. Panašaus elgesio esu matęs ir Lietuvoje. Kartą, dar mokydamasis
vidurinėje mokykloje, lankiau toje mokyk-

loje veikusią vasaros stovyklą. Pamenu,
buvo karšta diena, ir aš su draugu pabėgau iš
dienos stovyklos, nes norėjome išsimaudyti.
Staiga į pliažą atvažiavo draugo tėvas ir jį
išsivežė. Kitą dieną aš savo draugo nepažinau: jo kūnas buvo nusėtas mėlynėmis,
kurias jis slėpė po marškiniais. Taip jo tėvas
sumušė jį už tai, kad neatsiklausęs vadovės
išėjo už stovyklos ribų.
Kiekviena šeima kuria tarpusavio santykius. Pradžioje kalbėjome apie Juozapo
brolius, kurie iš pavydo už 20 sidabrinių
pardavė savo brolį į vergystę. Gaila, bet daug
žmonių – kaip Timas ar mano draugas –
dar vaikystėje buvo žalojami, skriaudžiami
savo artimiausių žmonių. Šios žaizdos lieka
visam gyvenimui, griaudamos ne tik asmenybę, bet ir aplinkinių gyvenimą. Žaizdota
asmenybė – sužeista visuomenė.
Skaudu, kad žmonės taip elgiasi. Jų tėvas –
smurtautojas, jie nepažįsta Dangiškojo Tėvo.
Ar yra išeitis? Taip, ji vienintelė – atgaila
ir gręžimasis į kitą Tėvą, Dangiškąjį Tėvą,
pilną paguodos, meilės, atleidimo...
Jei į Dievo šeimą gimstama per atgailą,
tai į kitą šeimą gimstama per nuodėmę.
Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias
nuodėmiauja nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad sugriautų velnio
darbus [...]. Kiekvienas, kas nekenčia savo
brolio, yra žmogžudys, o jūs žinote, kad joks

Aš pats ganysiu savo avis ir surasiu joms poilsio
vietą, – sako Viešpats Dievas. –
Paklydusių ieškosiu, išsklaidytas surinksiu,
sužeistas aptvarstysiu, ligotas pastiprinsiu.
(Ez 34, 15–16)

žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame
pasiliekančio (1 Jn 3, 8. 15).
Nuodėmės, arba kūno, darbai aiškūs – tai
paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas,
gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas,
priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai,
piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai,
pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos
ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu
įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės
Dievo karalystės (Gal 5, 19–21).

Pabaigai
Ką šiandien mato vaikai, augantys
šeimose? Kokį tėvų elgesį jie patiria? Šiuo
straipsniu norėjau atkreipti dėmesį į dvi
šeimas, į du tėčius. Vienoje šeimoje siekiama
vienybės, meilės, taikos, o kitoje meluojama,
kaltinama, žalojama... Dvi šeimos – du tėčiai.
Jei tu kaip vaikas meldiesi „Aba, Tėve“, esi
Dangiškojo Tėvo vaikas ir Dievo šeimos
narys. Tuomet puoselėk dangiškos šeimos
vertybes. Jei Dievas dar netapo tavo Dangiškuoju Tėvu, kviečiu pasimelsti:
Viešpatie, išpažįstu, kad esu padaręs
nuodėmių, už kurias gailiuosi. Meldžiu
atleidimo, prašau, kad Kristaus kraujas
nuplautų visas mano kaltes ir sugriautų
visus velnio darbus mano gyvenime. Prašau priimti mane į savo šeimą – būk mano
Dangiškuoju Tėvu! Amen.
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kovoti iki galo, turime nepasiduoti, kad ir
kaip būtų sunku. Turime kovoti nuo pat
atsivertimo iki mirties – kito kelio nėra.
Mes nepašaukti gyventi lengvo gyvenimo, mes nepašaukti statyti savo karalystės.
Č. Railis savo knygoje „Šventumas“ rašo:
„Pavojai slypi visur. Mes negalime galvoti,
kad pakeliui į dangų galime miegoti.“
Mūsų tikėjimo ir gyvenimo pamatas turi būti Dievo žodis ir malda, turime
nuolatos budėti. Apaštalas Paulius ragina:
Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo
gyvenimo, kuriam esi pašauktas (1 Tim
6, 12). Su kuo mes pašaukti kautis? Mes
kaunamės su kūniškumu, pasauliu ir velniu.

jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo
karalystės (Gal 5, 19–21). Laiškas galatams
skirtas krikščionims, o ne pasauliečiams.
Tam, kad paveldėtume Dievo karalystę,
amžinuosius namus, turime kovoti su kūnu.
Mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume
pagal kūną (Rom 8, 12). Šventasis Raštas
sako, kad gyvenantys pagal kūną mirs. Ir
kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su
aistromis ir geismais (Gal 5, 24). Tai yra
kaina, kurią sumokame, nukryžiuodami
savo kūną. Prisiminkime, kokią didelę
kainą Jėzus sumokėjo už mūsų laisvę. Tikėjimas Jėzumi kainuoja ir mums.

Mes negalime mylėti kartu ir
Dievo, ir pasaulio – tai ne mūsų
kelias. Mūsų kelias siauras. Mūsų
paskirtis – amžinybė.

Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote,
kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio
bičiulis, tas tampa Dievo priešu (Jok 4, 4).
Jei nuolatos nekovosime, nenugalėsime
šio pasaulio. Šiuo laiku ypač akcentuojamas materializmas – kokie dideli prekybos centrai, o koks reklamų grožis! Tik
ateik ir pirk, nes „tau to reikia“, nes „tu
to verta(s)“. Nesivaikykime tų naujovių.
Nesakau, kad mums nereikia kai ko įsigyti,
bet neturėtume tam vergauti. O pasaulio
žmonės tik dėl to ir gyvena, kad įsigytų
naują automobilį, gražų namą ir pan. Mūsų
pašaukimas – ieškoti Dievo karalystės, o
visa kita Viešpats pridės – galbūt ir namą,
ir mašiną. Viešpats geriau už mus žino, ko
mums iš tiesų reikia. Č. Railis rašo: „Tai
yra meilė patraukliesiems pasaulio dalykams. Tai slaptas troškimas palaikyti gerus
santykius su pasauliu, slaptas noras elgtis
kaip pasaulis ir išvengti kraštutinumų –
tai dvasiniai priešai.“ Tai, kas regima, yra
laikina, o kas neregima – amžina. Amžini
dalykai nematomi. Sakau jums, broliai:
laikas trumpas! [...] Ir kurie naudojasi šiuo
pasauliu, [tegyvena taip] tarsi nesinaudotų.
Nes šio pasaulio pavidalas praeina (1 Kor 7,
29. 31). Pasaulis praeis, tad ar verta stengtis
dėl tokio trumpo laiko, rizikuojant prarasti
išgelbėjimą?
Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra
pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame
Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai
kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo
išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasau-

„

Kova su kūniškumu
Mes privalome nuolatos kovoti su
kūniškumu. Turime save disciplinuoti,
kontroliuoti savo liežuvį, saugoti savo širdį,
prižiūrėti savo mintis, taip pat saugoti savo
akis. Krikščionio gyvenime labai svarbi
disciplina. Kai nenori melstis, kai tingi
skaityti Šventąjį Raštą, vyksta kova. Bet tu
disciplinuoji save, nes žinai, kad nėra kito
kelio, kaip artimiau pažinti Jėzų.
Todėl marinkite tuos savo narius, kurie
yra žemėje: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą,
kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina
Dievo rūstybė neklusnumo vaikams (Kol
3, 5–6). Dievui nepatinka, kai gyvename
pagal kūną. Mes esame dvasiniai žmonės,
Šventoji Dvasia padeda mums gyventi
dvasinį gyvenimą. Kartais reikia tam tikrų
dalykų atsisakyti, pasipriešinti įvairioms
pagundoms, nors kūnui jos yra malonios
ir patrauklios.
Kūno darbai aiškūs – tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas,
stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai,
vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai,
žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs,

Kova su pasauliu

Ukmergės „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios
vyresnioji Neringa Jakeliūnienė
lio (1 Jn 2, 15–16). Mes negalime mylėti
kartu ir Dievo, ir pasaulio – tai ne mūsų
kelias. Mūsų kelias siauras. Mūsų paskirtis – amžinybė. Patarlių knygoje rašoma:
Geriau mažai su Viešpaties baime negu
dideli turtai su rūpesčiu (Pat 15, 16). Jeigu
pirmenybę teiksime Dievui, ieškosime Jo
karalystės, Jis tikrai mumis pasirūpins. Karalius Dovydas yra pasakęs: Buvau jaunas
ir pasenau, tačiau nemačiau, kad teisusis
būtų užmirštas ir jo vaikai elgetautų (Ps
37, 25). Juk, kas tik gimė iš Dievo, nugali
pasaulį (1 Jn 5, 4). Šio amžiaus turtuoliams
įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių
į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris
apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui
(1 Tim 6, 17). Šis pasaulis yra tarsi iliuzija, o
žmonės sudeda į jį viltis. Tačiau tik gyvasis
Dievas visko teikia apsčiai, Jis yra mūsų
tikroji viltis, tikroji pergalė, Jame nėra nė
lašelio apgaulės.

„

Č. Railis savo knygoje
„Šventumas“ rašo: „Pavojai slypi
visur. Mes negalime galvoti,
kad pakeliui į dangų galime
miegoti.“
Kova su velniu

Velnio tikslas yra pražudyti žmogaus
sielą. Jis niekada nemiega, niekada nesudeda bluosto – jis budi. Nuo pat Adomo
ir Ievos nuopuolio jis vaikštinėja po žemę
(Job 1, 7), seka kiekvieną mūsų žingsnį ir
niekad nenuleidžia rankų. Jis pluša dieną ir
naktį, siekdamas nusitempti mus į pragarą:
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Velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti
(1 Pt 5, 8). Jis veikia per žiniasklaidą, per
televiziją – visais įmanomais būdais. Jei
norime išsaugoti išgelbėjimą, turime priešintis šiam suktam priešui. Evangelijoje
pagal Matą skaitome: O šita veislė kitaip
neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku
(Mt 17, 21), todėl turime nuolat budėti ir
melstis, turime naudoti mums suteiktus
ginklus. Jei nebūsime apsiginklavę, priešas
mus nugalės – nugalės per nuodėmę, per
geismus, veikdamas per akis ir ausis. Todėl
privalome kovoti, privalome budėti, kreipti
dėmesį į tai, ką mes žiūrime, ką skaitome,
ko klausomės.

„

Krikščionio gyvenime labai
svarbi disciplina. Kai nenori
melstis, kai tingi skaityti Šventąjį
Raštą, vyksta kova. Bet tu
disciplinuoji save, nes žinai, kad
nėra kito kelio, kaip artimiau
pažinti Jėzų.

“

Vienas išmintingas generolas sakė:
„Didžiausia klaida kare – nepakankamai
vertinti priešą ir mėginti kariauti tik nedidelį karą.“ Tad nenuvertinkime priešo –
mūsų kautynės yra rimtos. Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys
(2 Tim 2, 3). Kovokime dvasines kovas,
nebūkime kaip dezertyrai, kurie palieka
kovos lauką dėl to, kad juos užvaldo baimė,
išgąstis, netikėjimas. Apsirenkite visa Dievo
ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš
velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su

kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis,
valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais
ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje (Ef 6,
11–12). Jei grumtynės vyktų su kūnu, tai
ginklai būtų materialūs, bet mums duoti
ginklai yra dvasiniai. Tai būtinybė – kito
kelio nėra. Mums patikėtas visas arsenalas – galime apsiginkluoti nuo galvos iki
kojų. Č. Railis teigia: „Taikiai sugyventi
su pasauliu, kūnu, velniu reiškia būti nesantaikoje su Dievu, eiti plačiuoju keliu,
vedančiu į pražūtį. Turime kovoti arba
pražūti.“
Nukreipkime savo žvilgsnį į Jėzų,
nes jei matysime tik priešą, kuris nori
mus apiplėšti ir sunaikinti, prarasime
tikėjimą. Regėkime Jėzų, patikėkime Jam
savo rūpesčius – taip mes su džiaugsmu
ir viltimi nepaliausime kovoti. Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau
negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo
(Rom 8, 37). Kiekvienas krikščionis kovoja
pagal savo tikėjimo laipsnį. Žinokime ir
atminkime, kad Kristaus meilė, apsauga,
Jo malonė niekada mūsų neapleidžia. O
svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą,
su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias
piktojo strėles (Ef 6, 16). Mums reikalingas
tikėjimas. Tikėjimas mus veda pirmyn, nes
mes žinome, kad Viešpats yra už mus, Jis
padės mums atremti piktojo, t. y. šėtono,
strėles. Viešpats padės išstovėti, išsaugoti
tikėjimą, padės kovoti iki galo. Jei sunku
kovoti, gilinkis į Šventąjį Raštą, išpažink:
Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina
(Fil 4, 13). Č. Railis rašo, kad „tikėjimas yra
pirmasis žingsnis į dangų“. Šėtonas puolė
ir puls mūsų tikėjimą, todėl budėkime
savo tikėjimo sargyboje. O kai pasirodys
Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevys-

5

tantį šlovės vainiką (1 Pt 5, 4). Jei būsime
tie, kurie kovoja iki galo, Viešpats nepaliks
mūsų be apdovanojimo – mes gausime
nevystantį vainiką, kuris niekada nepraras
savo žavesio.

Dievo ginkluotė
Stiprūs mes galime būti tik Viešpaties
jėga. Mus saugo Dievo ginkluotė, ir mūsų
mūšis yra prieš šio amžiaus dvasines blogio jėgas (Ef 6, 12). Mums patikėtas visas
ginklų arsenalas. Turime tvirtai stovėti,
susijuosę tiesa, apsivilkę teisumo šarvais,
pasiruošę skelbti taikos Evangeliją, pasiėmę tikėjimo skydą, išgelbėjimo šalmą
bei Dvasios kalaviją ir nuolatos melstis.
Mes turime kalbėti tiesą ir taip priešintis
šėtono melui. Net ir kovos lauke mes galime atrasti poilsį, žinodami, kad esame
teisūs dėl Jėzaus aukos už mus. Mes turime
skelbti Kristaus Evangeliją, nesvarbu, kokio pasipriešinimo sulauktume. Didžiausias mūsų ginklas yra užtikrintumas, kad
per Kristaus auką mes esame išgelbėti.
Mūsų puolimo ginklas yra Dievo žodis,
o ne mūsų nuomonė ar jausmai. Sekime
Jėzaus pavyzdžiu ir suprasime, kad kai
kurios dvasinės pergalės pasiekiamos tik
meldžiantis.
Visos mūsų pergalės ateina tik nuo Jo
sosto, kur mes esame pasodinti drauge su
Jėzumi. Pergalė ateina ne tada, kai pasitikime tuo, ką regi mūsų akys ir girdi mūsų
ausys, bet kai tikime tuo, jog ką Dievas
pažadėjo, Jis ir įvykdys.
Mes pašaukti kovoti dėl tikrovės – dėl
amžinybės. Linkiu visiems būti nugalėtojais, nes parašyta: Nugalėtojas paveldės
viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano
sūnus (Apr 21, 7).

Liepos 1-3 d.
Kauno bažnyčia kviečia į

Palapinių šventę,

kuri vyks sodyboje „Šaltupis“, Prienų raj.
Daugiau informacijos rasite
svetainėje evangelija.lt
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Anykščiuose 12 tikinčiųjų gavo

„Alfa“ kurso baigimo pažymėjimus

„A

lfa“ kursas gimė Londone, anglikonų bažnyčioje
XX a. 8-ojo dešimtmečio
pabaigoje. Pirminis šio kurso tikslas buvo
naujai įtikėjusiems krikščionims neoficialioje
aplinkoje pateikti pagrindinius krikščionybės principus. 1990 m. anglikonų bažnyčios
pastorius Nicky Gumbelis, perėmęs vadovavimą šiems kursams, „Alfa“ kursą pritaikė
ne tik naujatikiams, bet ir bažnyčios nelankantiems žmonėms. „Alfa“ kursas sparčiai
išplito Didžiojoje Britanijoje ir už jos ribų.
Šiuo metu „Alfa“ kursas yra populiarus vi-

same pasaulyje, ir jo medžiaga yra dėstoma,
aptarinėjama tiek katalikų parapijose, tiek
evangelinėse bažnyčiose.
Nuo kovo 1 d. iki gegužės 17 d., antradieniais, „Alfa“ kurso užsiėmimai vyko
Anykščių evangelinėje bažnyčioje „Tikėjimo žodis“. Anykščių bažnyčios tikintieji,
Troškūnų savarankiško gyvenimo namų
senjorai bei anykštėnai, nelankantys šios
bendruomenės, turėjo galimybę kiekvieną
savaitę žiūrėti vertingą vaizdo medžiagą ir
dalyvauti diskusijose. Dalyvaudami vaizdo
įrašų peržiūrose „Alfa“ kurso dalyviai ge-

riau susipažino su krikščionišku mokymu
apie Jėzų Kristų, tikėjimą, bažnyčią, maldą,
Šventosios Dvasios vedimą, Evangelijos skelbimą. „Alfa“ kursas pasitarnavo Anykščių
bažnyčios tikinčiųjų dvasiniam augimui.
„Alfa“ kurso klausytojams dėstomas
temas perprasti padėjo Utenos bažnyčios
„Tikėjimo žodis“ pastorius D. Venslovas
bei Anykščių bažnyčios „Tikėjimo žodis“
vyresnioji B. Venteraitienė. Kursą išklausė
ir pažymėjimus gavo 12 tikinčiųjų – linkime
jiems ištvermės ir Dievo artumo krikščioniško tikėjimo kelyje!

Kuršėnų „Tiesos žodžio“

2017 metai paskelbti

Sveikinimai 18-ojo bažnyčios gimtadienio proga

egužės 12 dieną vykusiame posėdyje Lietuvos respublikos Seimas nusprendė 2017-uosius metus paskelbti
Reformacijos metais. Šį sprendimą parlamentas priėmė
atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais daugelis krikščioniškų šalių
švęs 500-ąsias Reformacijos metines, pažymėdamos 1517-uosius,
kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes.
Seimo nutarime atkreipiamas dėmesys į tai, kad Reformacija
suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių,
raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių
asmenybių, tarp jų – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį,
Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį. Be to, Reformacija paskatino
Europoje naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius
procesus, palikusius ryškų pėdsaką ir Lietuvoje.
Kaip pabrėžiama dokumente, Vatikane buvo sudaryta bendra
liuteronų ir katalikų komisija, parengusi dokumentą „Nuo konflikto
iki bendrystės“, kuriuo siekiama paminėti Reformos sukaktį kaip
bendrą tikėjimo išpažinimą, bendras vienybės paieškas.
Minint Lietuvos kultūriniam ir dvasiniam gyvenimui svarbų
įvykį priimtu nutarimu siekiama artimesnės bendrystės su visomis
krikščioniškomis bažnyčiomis ir visuomene.
Dokumente Vyriausybei pasiūlyta sudaryti Reformacijos
metų minėjimo komisiją, kuri iki 2016 m. rugsėjo 1 d. parengtų
Reformacijos metų minėjimo priemonių planą, o 2017 m. valstybės
biudžete numatyti lėšų šiam planui įgyvendinti.

bažnyčios gimtadienis Reformacijos metais

G

G

egužės 1 d. Kuršėnų bažnyčia „Tiesos žodis“ paminėjo bendruomenės 18-ąjį gimtadienį – 1998
m. gegužės 1 d. bažnyčia buvo įregistruota kaip
juridinis asmuo. Susirinkusius tikinčiuosius sveikino pastorius
Romas Tuominis, skambėjo bendruomenės narių sveikinimai
ir palaiminimo žodžiai.
Šventės metu buvo išdalinti linksmieji „Metų apdovanojimai“, padėkota kiekvienam lankančiajam bendruomenę. Po
apdovanojimų visi susirinkusieji drauge vaišinosi ir bendravo.

Parengta pagal LRS pranešimą
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Evangelinių bažnyčių teologinė
komisija Panevėžyje

pasiekė esminį sutarimą
2016 m. gegužės 3 d. Panevėžyje antrą
kartą susirinko bendra bendrijos „Tikėjimo
žodis“ ir Evangelikų reformatų bažnyčios
komisija. Pirmą kartą (2016-04-01) susirinkusi komisija nusprendė ruošti teologinius
dokumentus, kuriais remiantis būtų galima
grįsti abiejų bažnyčių susitarimus ekumeniniam bendradarbiavimui.
Bendra komisija gegužės 3 d. susirinko
aptarti iš anksto numatytų ir svarstymui

paruoštų teologinių klausimų. Posėdyje
išsamiai aptarti šie klausimai: bendras sutarimas dėl Šventojo Rašto, dėl tikėjimo
mokymo (doktrinos) apie tikrąjį tikinčiųjų
išteisinimą, dėl Evangelijos esmės, dėl mokymo apie tikėjimą ir žmogaus nuopelnus,
gerus darbus ir atpildą už juos, dėl mokymo
apie šventąją Visuotinę Dievo Bažnyčią ir
vienintelį Bažnyčios vadovą, dėl mokymo
apie Sakramentus, dėl Krikšto ir Eucharistijos

7

(Viešpaties Vakarienės) sakramentų, dėl
karitatyvinės, vaikų ir jaunimo tarnysčių.
Bendrai paruoštas Evangelinių bažnyčių
sutarimo dėl mokymo pagrindų projektas.
Dokumento preambulė nusako šio Sutarimo
priėmimo kontekstą, aplinkybes, tikslus ir
intencijas. Taip pat dokumente nurodyta,
kad Sutarimas įsigalios tik tuomet, kai jį
ratifikuos abiejų bažnyčių Sinodai.
Komisija nesiekia suvienodinti Bažnyčių, tačiau siekia abipusio gero ir principinio
sutarimo esminiais teologiniais klausimais.
Mūsų evangelinės bendrystės esmę nusako
bendros komisijos gegužės 3 d. priimtas vienas iš susitarimo punktų: „Bažnyčios vienybė
slypi ne išorinėse ceremonijose ir apeigose,
bet Visuotinio tikėjimo tiesoje ir vienovėje.
Visuotinis tikėjimas mums perduotas ne per
žmonių papročius, o per Šventąjį Raštą, kurio
santrauka yra Apaštalų Tikėjimo išpažinimas.“
www.ref.lt

Lietuvos krikščioniškų bendruomenių vadovų

susitikimas su Izraelio delegacija
Š. m. gegužės 31 d.–birželio 2 d. Lietuvoje viešėjo Kneseto (Izraelio parlamento)
krikščionių sąjungininkų grupė (KCAC),
Pasaulio žydų kongreso (WJC) atstovai ir
Tarptautinės krikščionių ambasados Jeruzalėje
(ICEJ) atstovai. Vizito metu Izraelio delegacija susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo
nariais, Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje
bei Lietuvos ambasadoriumi Izraelyje, taip
pat Lietuvos žydų bendruomenės atstovais.
Gegužės 31 d. ši Izraelio delegacija susitiko
ir su Lietuvos krikščioniškų bendrijų vadovais.

Susitikimo tema „Nauji žydų ir krikščionių
santykiai XXI amžiuje“. Iniciatyvą parodę Izraelio tautos atstovai siekia stiprinti draugystę su
savo draugais ir mano, kad Evangelija tikintys
krikščionys yra vieni geriausių Izraelio draugų.
Susitikimą organizuoti padėjo LR
evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos
vyskupas Rimantas Kupstys, jame taip pat
dalyvavo Bendrijos „Tikėjimo žodis“ vadovas
pastorius Gabrielius Lukošius, Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis,
Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas

Izraelio delegacija susitiko su Lietuvos krikščioniškų bendrijų vadovais. Susitikimo
tema „Nauji žydų ir krikščionių santykiai XXI amžiuje“.

Artūras Rulinskas, baptistų bažnyčios „Dievo
malonė“ pastorius Artūras Narbutas, Kauno
baptistų bažnyčios pastorius Vladas Sereda,
Miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas, Gerosios naujienos centro direktorius
Remigijus Jucevičius, krikščioniško radijo
XFM programų prodiuseris Tadas Daujotas,
tarnavimo jaunimui „Unity team“ atstovai,
katalikų vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kiti.
Po susitikimo pastorius Gabrielius Lukošius sakė: Manyčiau, kad šis Izraelio Kneseto
atstovų, Izraelio ambasadoriaus ir Lietuvos
krikščioniškų bendruomenių vadovų susitikimas – Dievo malonės Lietuvai ženklas. Lietuvoje jau 16 mėnesių veikia Izraelio ambasada,
dabar įvyko šis susitikimas – tai rodo, kad
Izraelio tautos ir Lietuvos santykiai keičiasi, šiltėja. Santykis su Izraelio valstybe yra kaip tam
tikras ženklas, kurį galima matyti ir žvelgiant į
istoriją. Geri santykiai su Izraeliu – tam tikras
Dievo palankumo ženklas. Gal kiek nukrypsiu,
bet kai kurie žmonės mato tiesioginį ryšį tarp
II pasaulinio karo metu vykusių žydų žudynių
Lietuvoje ir savižudybių Lietuvoje skaičiaus...
Norėtųsi, kad mes, Lietuvos gyventojai,
visgi suvoktume, kad II pasaulinio karo metais
buvo nužudyta apie 250 tūkstančių Lietuvos
piliečių – jie buvo mūsų valstybės piliečiai.
Turėtume išgyventi tai kaip mūsų valstybės
skausmą, mūsų netektį – tik taip įmanoma
išgyti, tik taip įmanoma pasveikti...
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„Tikėjimo žodžio“ bendrijos pastoriai
dalyvavo Europos lyderystės forume
Š. m. gegužės 21–26 d. Vyslos mieste (Lenkijoje) vyko tradicinis krikščionių lyderiams – ganytojams ir teologams skirtas
renginys „Europos lyderystės forumas 2016“ („European Leadership Forum“). Forumo, į kurį šiemet susirinko daugiau nei
700 Viešpaties tarnų iš visos Europos, tikslas – atrasti, suvienyti,
mokyti ir aprūpinti evangelinių bažnyčių vadovus, kad jie galėtų:
– patikimai, su meile ir įtikinamai skelbti Evangeliją;
– skelbti, vienyti ir stiprinti evangelišką krikščionybę Europoje;
– įgyvendinti geriausias strategijas savo šaliai evangelizuoti
ir dalytis jomis su kitais;
– lavinti unikalias savo tarnystės ir pašaukimo dovanas ir
gebėjimus;
– ugdyti naująją evangelinių bažnyčių lyderių kartą;
– ištikimai ir išmintingai vadovauti savo bažnyčiai ar kitai
organizacijai;
– kurti naujas ir atnaujinti esamas vietines bažnyčias kaip
gyvas ir liudijančias bendruomenes.
Europos lyderystės forumo dalyviams siekiama patarnauti
užduodant klausimą: „Į ką Dievas jus šaukia? Kaip mes galėtume padėti?“ Šių metų forume minėtą klausimą kėlė ir į jį ragino
atsakyti tokie pranešėjai, kaip Betliejaus koledžo ir seminarijos
(Minesota, JAV) kancleris, portalo www.desiringgod.org įkūrėjas,
pamokslininkas ir mokytojas Johnas Piperis, Londono Karaliaus
bažnyčios dvasininkas ir pasaulinio misijų tinklo „Newfrontiers“
įkūrėjas Terry Virgo, Švedijos evangelikų aljanso generalinis sekretorius Stefanas Gustafsonas, „Peacemaker Ministries“ įkūrėjas,
autoritetingas šeimos ir kitų sričių konsultantas, knygų autorius
Kenas Sande bei organizacijos „Joshua Venture“, kurios misija –
ugdyti evangelinių bažnyčių vadovus Rytų Europos šalyse, įkūrėjas
ir vadovas Dave Patty ir kt. Forumo dalyviai galėjo susitikti su jo
rengėjais, pranešėjais bei mokytojais, užmegzti draugystės ryšius

su bendraminčiais, pasinaudoti vertingais evangeliškais ištekliais.
Forumas padalytas į smulkesnes mokymosi bendruomenes,
vadinamas Tinklais (pavyzdžiui, akademinių vadovų, kurią moderavo mums jau pažįstamas Dievo tarnas Darylas McCarthy,
apologetų, teologų, jaunimo vadovų ir pan.), kurias turi pasirinkti
kiekvienas jo dalyvis.
Į kasmetį renginį, kuriame galima dalyvauti tik gavus rekomendaciją, šiemet vyko ir penki Tikėjimo žodžio bendrijos
pastoriai: Gabrielius Lukošius, Ramūnas Jukna, Darius Širvys,
Jurgita Kučinskienė ir Darius Aškinis.
Dalyvių įspūdžius skaitykite svetainėje www.evangelija.lt

Pamokslininkas ir mokytojas Johnas Piperis
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Baigėsi kursai
sutuoktiniams

G

egužės 18 d. Kauno bažnyčioje baigėsi penkis mėnesius
trukę vaizdo kursai sutuoktiniams. Džiaugiamės, kad
šiais kursais, kurie vykdavo vieną ar du trečiadienius
per mėnesį, susidomėjo net 15 sutuoktinių porų.
Kursų metu susirinkusieji ne tik žiūrėdavo Nicky ir Sila Lee
parengtą vaizdo medžiagą, bet ir kiekvienas sutuoktinis atskirai
pildė kursų knygeles, kalbėdavosi poromis. Kursai padėjo į daugelį
santuokos sričių pažvelgti giliau, mokė pastebėti, analizuoti šeimos
gyvenime vykstančius procesus.
Kelių kursų dalyvių paprašėme pasidalyti savo įspūdžiais:
Ingrida B.: Nors vyras į kursus atvykdavo po darbo, labai
pavargęs, bet, matydamas, kaip aš rimtai į tai žiūriu, per praktikai
skirtą laiką tiesiog prisiversdavo ne snūduriuoti, bet kartu atsakinėti
į kursų autorių paruoštus klausimus. Jo atsakymai padėjo man
kitaip pažvelgti į buitines, namuose iškylančias situacijas. Į vieną

„Vilnius dega 2016“
RITA BRAZAITIENĖ

V

ilniaus „Malonės“ baptistų bendruomenė parodė
įkvepiantį pavyzdį, š. m. gegužės 28 d. savo bažnyčioje
surengusi „šlovinimo dieną“ – net 10 valandų nenutrūkstamą Dievo garbinimą. Penkių bendruomenių atstovams
(tarp kurių buvo ir Tikėjimo žodžio šlovintojai) buvo skirta po
dvi valandas. „Malonės“ baptistų bažnyčios šlovintojai šį renginį
pavadino „Vilnius dega“, tikėdami, kad toks garbinimo laikas ne
tik neša šlovę Dievui ir padeda kurti vienybę tarp Vilniaus bažnyčių, tačiau taip pat keičia dvasinę atmosferą visame mieste. Mūsų
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sritį aš itin atsižvelgiau ir dabar stengiuosi atsakyti į jo išsakytą ne
priekaištą, bet gilų ir labai svarbų norą – parėjus namo rasti garuojančią vakarienę. Nesakau, kad anksčiau negaminau... Tiesiog
vyras grįžta iš darbo nevienodu laiku, tad kartais aš dar būdavau
nepagaminusi. Dabar prieš jam grįžtant vakarienė visada paruošta.
Atrodo, vienas kito meilės kalbas jau žinojome, bet per paskutiniąją pamoką dar pasitikrinome. Ir tai buvo labai gerai. Nes
tiek aš, tiek vyras norime daryti pažangą vienas kito naudai ne dėl
to, kad taip reikia, bet dėl to, kad kartu nugyvenę 17 metų norime
dar labiau vienas kitą mylėti ir kad mūsų santuoka tik stiprėtų.
Šie kursai, palydimi maldos ir Dievo žodžio, atnešė į mūsų šeimą
daugiau gyvybės.
Ingrida Ž.: Kursams skirti vakarai buvo tikrai šaunūs – dėkojame visiems šiuos kursus organizavusiems. Visi susitikimai buvo
šilti, jaučiausi labai smagiai. Man buvo labai gera, kad mano vyras,
paprastai nelankantis bažnyčios, buvo kartu ir visus vakarus noriai
ėjo, susipažino su mūsų bendruomenės šeimomis, net dalyvavome
šeimoms skirtoje šventinėje popietėje (manau, jei ne kursai, tikrai
nebūčiau prikalbinusi jo dalyvauti).
Per šiuos kursus supratau, kad nemoku spręsti konfliktų – dar
neišmokau, bet džiaugiuosi, kad tai jau pamačiau. Šeimoje labiau
atsipalaiduoju, kartais gal net per daug, mat leidžiu pasireikšti ir
nuotaikoms, kurių neturėtų būti. Pamatėme, kad tam tikrose sferose
nesutariame, kad mūsų norai skirtingi... Daug dalykų dar nežinau,
bet mėginsime taikyti kursų metu gautas žinias ir mokytis gyventi
pagal principą „žiūrėk ne savo, bet kito naudos“.
Vita ir Rimas N.: Šie kursai praturtino mūsų porą. Išgirdome
daug puikių pamokymų ir patarimų. Gerai leidome laiką klausydami
dėstomos medžiagos ir atlikdami praktines užduotis. Smagu buvo
grįžus namo atlikti namų darbus. Nors esame susituokę jau 27 metus,
daugiau sužinojome vienas apie kitą. Tai buvo didelis atradimas.
Išmokome spręsti konfliktus – įsiklausyti ir girdėti, ką kalba antra
pusė. Mūsų santykiai tikrai pasikeitė ir dvasine, ir fizine prasme. Aš
(Vita) asmeniškai pradėjau drąsiau melstis vyrui girdint, ir matau,
kad tai liečia jo širdį. Tokie kursai tikrai praturtina. Nesvarbu,
kiek metų gyveni santuokoje, visada galima atrasti ką nors naujo.
Pamatėme, kaip svarbu bendrauti ir viską vienas kitam išsakyti, –
mažiau bus nesusipratimų. Žodžiu, ką išmoksi – ant pečių nenešiosi.
Visus atsiliepimus skaitykite svetainėje www.evangelija.lt

bendruomenės šlovintojai nuoširdžiai palaikė tokią iniciatyvą ir
prisijungė, atsiduodami Viešpaties garbinimui bei maldai.
Nuostabus laikas Viešpaties akivaizdoje suteikė galimybę
kiekvienam dalyvavusiam pasiduoti Šventosios Dvasios tėkmei
ir pabūti Jo indu, ne tik leistis Jo keičiamam, bet ir pačiam malda
bei užtarimu keisti mūsų miesto veidą.
Esu tikra, kad toks renginys – tik pradžia, ir kad tokių Viešpaties aukuro „pakūrenimų“ gausės įvairiose krikščionių bendruomenėse. Tad raginu drąsiai jungtis kiekvieną, neabejingą Dievo
darbui mūsų šalyje. (Beje, broliai katalikai jau senokai yra pradėję
nenutrūkstamą adoraciją – Dievo garbinimą – visoje Lietuvoje,
kuris ištisą parą pakaitomis vyksta įvairiose Lietuvos parapijose,
tad turime į ką lygiuotis!) Juk viena diena Tavo kiemuose yra
vertesnė už tūkstantį kitur; geriau būti durininku Dievo namuose,
negu gyventi nusidėjėlių palapinėse (Ps 84, 10).
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NADEŽDA IR MICHAILAS TELEPOVAI

Gyvenimas
nesusituokus

Jeigu jaučiatės„balta varna“ dėl savo dorovinių įsitikinimų, patikėkite,
kad jūsų„baltumas“ – ne yda, bet potencialas vidinei ramybei ir tyrumui.
„Kodėl turėčiau vesti (tekėti), jei mums geriau taip – be parašėlio
pase“, – sako daugelis šiuolaikinių porų. Savo patirtimi šiuo klausimu
su mumis dalijasi Šeimos konsultantai, psichologai iš Rusijos Nadežda
ir Michailas Telepovai.

askutinis Rusijoje atliktas gyventojų surašymas iškėlė fenomeną,
kurį ne iškart perprato sociologai. Pasirodė, kad ištekėjusių moterų pas
mus pusantro karto daugiau nei vedusių
vyrų! Toks vedybinis neatitikimas aiškinamas ne poligaminėmis santuokomis (jas
draudžia įstatymas), o tuo, kad kiekviena
moteris, turinti sugyventinį, laiko save ištekėjusia. O štai vyras laiko save vedusiu tik
užregistravęs savo santykius su moterimi
valstybinėje įstaigoje.
Kartą pas mane pasikonsultuoti atėjo
moteris. Ji skundėsi savo vyru, kuris pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau ėmė
nakvoti pas savo mamą.
– Kiek metų jūs susituokę? – paklausiau jos.
Ji atsakė taip:
– Na... kartu mes gyvename septynerius metus.
– Vadinasi, jis jums ne vyras?
– Kaip ne vyras? O kas gi tuomet?
– Štai imkim ir išsiaiškinkim, kas jis
jums. Jūs su juo nesusituokusi, neužsiregistravusi vienoje teritorijoje, neturite bendrų
įsipareigojimų... Jis jaučiasi esąs laisvas išeiti nakvoti pas mamą ir jo visai negraužia
sąžinė. Tai kas jis jums?
– Jis mūsų vaiko, kuriam penkeri, tėvas!
– Palaukite, aš neklausiu, kas jis yra
jūsų vaikui. Jums jis – kas?
Po dar kelių tokio pokalbio frazių ji
ištarė žodį, kurio jai taip nesinorėjo sakyti –
„sugyventinis“.
Taip, kiekviena pasaulio kalba nuo amžių turėjo tokią sąvoką kaip „gyvenimas
susidėjus“. Tai visuomet buvo smerktina.
Tai visuomet buvo gėdinga. Į sugyventinę
buvo žiūrima dvejopai: ji buvo niekinama
arba jos buvo gailimasi. Į sugyventinį taip
pat reaguojama įvairiai – nuo niekinimo
iki neapykantos. Tai visuomet prieštaravo
doriems žmogiškiems įstatymams.
Šiandien gyvenimą susidėjus bandoma
įvilkti į prideramą žodinį apvalkalą. Jie gyvena kartu „tarsi vyras“, „tarsi žmona“. Jie turi
„tarsi teisėtų vaikų“. Bet visa tai tik „tarsi“...

Šiandien labai daug balsų pritaria tokiems santykiams. Be to, vienas toks „už“
balsas tariamas tų, kurie „visa širdimi serga“
už vienišas moteris, kurių yra daugiau nei
vienišų vyrų. Kalbama apie moters „biologinį laikrodį“, apie moters „biologinę misiją“,
apie „prakilnią motinystę be ydingo vyriško
auklėjimo“ ir t. t. Neseniai per priešrinkiminę kovą viename mieste politinė partija stende pristatė tokį šedevrą – keturios laimingos
nėščios moterys ir šūkis: „Padidinkime
gimstamumą Rusijoje!“ Nuotraukoje iki
pat horizonto nesimatė nė vieno vyro. Kiek
tokia motinystė, toks biologinio laikrodžio
ir biologinės moters misijos problemos
sprendimas yra prakilnūs?
Taigi neformalios šeimos, daugelio šiuolaikinių „specialistų“ nuomone, yra idealus
sprendimas šalies populiacijai kurti. Imkime
ir išsiaiškinkime šią sąvoką moters, vyro bei
vaikų, gimusių tokiose šeimose, atžvilgiu.
Kaip jau minėjome, moteris, turinti sugyventinį arba meilužį, šiandien jau laiko save
ištekėjusia už vyro, kuris nelaiko savęs vedusiu.
Kartą mokytis anglų kalbos pas mane
atėjo moteris, kuri po penkių užsiėmimų
pasiteiravo dėl galimybės lankyti pamokas
jos vyrui. Ji paaiškino, kad jie turi bendrą
verslą ir kad jiems abiem labai reikia anglų
kalbos žinių. Aš nesyk mačiau jos vyrą –
jis visuomet atveždavo ją automobiliu ir
atvykdavo jos pasiimti; žinojau, kad jie turi
idealų butą ir didelį šunį – vokiečių aviganį.
Turėjau galimybę pamokyti ir jos vyrą. Kai
pradėjome mokytis leksikos šeimos tema, be
kitų žodžių, daviau mokytis žodžius „married“ – „vedęs“, ir „single“ – „viengungis“.
Apie save jis iškart pasakė: „I am single“
(„aš – viengungis“). Pagalvojusi, kad jis
supainiojo dviejų žodžių reikšmes, ėmiau
smulkiai aiškinti, kad „single“ – kai nėra
žmonos, o „married“ – kai žmona yra. Jis
pritariančiai linktelėjo galvą ir vėl pakartojo
tą pačią frazę. „Yes, I am single.“
Daugiau klausimų nebekėliau. Jų tarpusavio santykių vaizdas aiškus. Čia šeimos
nė kvapo, yra tik gyvenimas susidėjus, tai
yra naudojimasis vienam kitu. Jis jai – vyras,
o ji jam – visai ne žmona, ir žvelgiant jo

P

akimis, net bendras šuo nesuteikia nieko
šeimyniško jų tarpusavio santykiams.
Kas skatina žmones rinktis ne santuokos
ryšius, o gyvenimą susidėjus?
Kalbantis su vyrais supranti, kad pagrindinė tokio elgesio priežastis – tai būtinybė
patenkinti visus pagrindinius savo poreikius,
neužsikraunant moralinės atsakomybės už
moterį ir vaikus.
Na, o moterys arba lygiai taip pat pasilieka galimybę „sutikti geresnį“, arba tokiais
melagingais tarpusavio santykiais nori greta
savęs išlaikyti vyriškį.
Tačiau vyro ir moters santykių harmonija Kūrėjo buvo numatyta tokiais žodžiais:
Glausis vienas prie kito ir taps vienu kūnu.
„Glausis“ reiškia „prisiklijuos“ stipriai, visam laikui, taip, kad niekas nebegalės jų
atskirti, o jei ir bus bandymų, tai jie baigsis
ne kuo kitu, kaip ir vienos, ir kitos asmenybės sužalojimu. Gyvenimas susidėjus
numato laikiną naudojimąsi vienam kitu –
kūnais, piniginėmis, gyvenamuoju plotu –
pasitenkinimą mintimi „Aš nesu vienišas“.
Kiekvienas iš sugyventinių gali turėti savų
poreikių. Problema ir yra, kad poreikiai savi,
asmeniški. O vadinamasis „sutuoktinis“
priimamas ne kaip asmenybė, o kaip tų
poreikių patenkinimo įrankis.
Na, nejaugi viskas taip blogai, kalbant
apie tą šiuolaikinį reiškinį? Dažnai mums
užduoda pagrįstą klausimą: „Jeigu jau viskas
būtų taip blogai, negi žmonės tai darytų?“
Ką gi, pabandykime rasti teigiamų gyvenimo susidėjus aspektų.
Dabar gyvename visuomenėje, kur
sekso problemos aptariamos visur, į tas
problemas žiūrima supratingai, ypač į tokį
fiziologinį vyro ypatumą, kad seksualinį
piką jis pasiekia 19–20 gyvenimo metais,
kai yra ypač didelis lytinių santykių poreikis.
Nesantuokinis seksas – arba gyvenimas susidėjus – netgi labai patogi landa vyrams. Tai
vienas pagrindinių „pliusų“ neformaliems
santykiams, apie kuriuos kalbame. Vesti dar
anksti, ne laikas, nešiuolaikiška – galima
rasti daug žodžių, norint pateisinti asmeninį nenorą prisiimti atsakomybę ir vyro
pareigas. O turėti partnerę seksualiniam
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išsikrovimui, nemokamą namų šeimininkę ir draugę iškyloms su
bičiuliais, nebūnant niekam įsipareigojus – labai patogu.
Kartą kalbėjomės su jaunuoliu, vardu Andrejus. Jis atėjo su
beprasidedančia alkoholinės priklausomybės problema, bet palaipsniui išryškėjo svyruojanti gyvenimo pozicija ir bendra dvasios bei
asmenybės nedarna. Kalbantis paaiškėjo, kad maždaug aštuonerius
metus jis gyvena susidėjęs su moterimi, kuri turi dukrą iš pirmos
santuokos. Jo tėvai yra priešiškai nusiteikę prieš jį, prieš ją ir prieš
mergaitę. Pastaruoju metu jam priešiška yra ir vadinamoji jo uošvė.
Jiems pradėjo nebesisekti. Staiga. Nors jis ją myli. Ji irgi jį myli.
– Kodėl gi tau jos nevedus? – paklausiau.
– O kam? – buvo jo atsakymas. – Mūsų šalyje neformalios
santuokos turi tokį pat statusą, kaip ir registruotos.

– Nekalbėkime apie netobulus šalies įstatymus. Geriau konkrečiai pakalbėkime apie tavo santykius. Kodėl jos nevedei pačioje
pradžioje? Kas tave sulaiko dabar? Juolab, kad tu sakai ją mylįs?
– Aš ją ir taip vadinu „žmona“.
– Gali ją vadinti nors ir „karaliene Viktorija“, o iš tikrųjų ji
tau – kas? – toliau klausinėjau jo.
– Na, ko jūs norite? Suprasčiau, jeigu mes turėtume bendrą
vaiką – tuomet reikėtų tuoktis, o tiesiog šiaip...
– Tai nori pasakyti, kad per tą laiką ji nė karto nebuvo pastojusi?
– Ne, kodėl? Buvo atsitikę. Bet ji darydavosi abortą. Mes taip
nusprendėme.
– Tai kodėl apgaudinėji, kad neturėjai vaiko? Tu jį turėjai! Ir
tu pats leidai jį nužudyti! Tavo paties vaiką ketvirčiavo, tau davus
sutikimą. Mažas žmogutis kentėjo neįtikėtinas kančias, jį plėšė į
gabalus tik dėl to, kad tu, kaip tėvas, išsigandai galimybės tapti vyru.
– Ko jūs perdedate? Pas mus šalyje abortai neuždrausti! –
įsiplieskė jis.
Supratote? Andrejus kiek įmanydamas slėpėsi už oficialių
leidimų bei draudimų ir nenorėjo pats prisiimti atsakomybės už
tai, kas vyksta jo paties gyvenime. Esu dėkinga Dievui už tai, kad
mums kalbantis Andrejus tai suprato. Tai įvyko po to, kai jis pasakė:
„Taip! Nenoriu jos vesti! Aš bijau ją vesti! Aš apskritai bijau tuoktis!“ Vėliau jis prisipažino: „Man patinka gyventi be rūpesčių, kaip
vaikystėje. Kita vertus, man blogai nuo mano nerūpestingumo.“
Žinote, kuo skiriasi vyras nuo berniuko? Sugebėjimu prisiimti
atsakomybę!
Gyvenimas susidėjus labai pražūtingai veikia vyro esybę: vyrai
netampa vyrais, lieka infantilių berniukų lygyje – ir trisdešimties
metų, ir keturiasdešimt penkerių.
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Pateiksiu dar vieno pokalbio su keturiasdešimtmečiu berniuku,
kuris taip ir netapo vyru, pavyzdį.
– Maniškė visai nebeklauso: kopūstienės nebeverda, pas
drauges gali plepėti iki vidurnakčio, kojines, ir tas, nustojo skalbti!
– Ji juk tau ne žmona!
– Na, ir kas, kad tik meilužė!
– O meilužes, brangusis, vedžiojasi į restoranus ir dovanoja
auksinius papuošalus, o ne kopūstienę verčia virti.
Vieni suvokia tokių santykių nedorumą, kiti – ne. Moterys,
iškėlusios sau tikslą turėti šalia vyrą, niekina patį brangiausią turtą –
asmenybę, joms duotą Dievo. O paniekinta asmenybė jau daro
nusikaltimą niekindama kitą asmenybę, pavyzdžiui, negimusį
kūdikį, kurį nužudė nesvetingose motinos įsčiose – norėdama
įtikti sau ir aplinkybėms.
Kalbėjau su moterimi, kuri man užsiminė apie tokį gyvenimo
susidėjus pliusą, kaip maksimalus pasitenkinimas seksualiniais
santykiais. Vis dėlto jos svajonė buvo šeimos jaukumas, vienas
vienintelis mylimasis ir mylintis vyriškis bei vaikai. Jai kėlė nemalonų jausmą tai, kad nė vienas iš jos sugyventinių nenorėjo turėti
su ja vaikų, nors visi dėl jos „buvo pametę galvą“. Kodėl? Todėl,
kad visiems jiems ji buvo tik stiprus laikinas šviesos pliūpsnis. Ji
žaidė savo seksualumu. Vyrai žaidė su ja.
Vyras, kuris eidamas per gyvenimą ignoruoja tokias sąvokas
kaip „ištikimybė“, „atsakomybė“, „meilė“, nustoja būti vyru ir virsta
bevaliu patinu. Gyventi susidėjus dėl seksualinės iškrovos yra ne
kas kita kaip vienatvės preliudija. Šiandien labai madinga nuomonė, kad „gyvenimas susimetus“ leidžia nustatyti seksualinį poros
suderinamumą. Bet čia vėl gudrybės, pateisinančios egoistinius
sugyventinių impulsus. Kaip gali būti nesuderinami tie, kurie nuo
pat pradžios sukurti vienas kitam?
Vyras ir moteris sukurti vienas kitam. Mums teko skaityti
paskaitas ir medikams. Nuomonė visada viena: seksualinio nesuderinamumo gamtoje nėra! Tokio pobūdžio problemos visada
slypi psichiniuose bei dvasiniuose tarpusavio santykių aspektuose.
Žmogus Dievo sukurtas harmoningiems santykiams su savo
Kūrėju, su savimi, su supančiu pasauliu ir artimais žmonėmis.
Šios harmonijos pažeidimas sukelia netvarkos ir tuštumos jausmą,
kuris anksčiau ar vėliau vis viena apims, jeigu neatkursime prarastų
santykių su Dievu, pačiu savimi ir žmonėmis.
Ištvirkavimas ir visoks netyrumas tenebūna jūsų net minimi! –
konkretūs ir griežti žodžiai, pasakyti apaštalo Pauliaus, atspindintys
biblinį požiūrį į tokias šiuolaikinio gyvenimo apraiškas.
Kiekvienas iš mūsų turi įgimtą troškimą mylėti ir būti mylimas.
Bet paskui iš kažkur atsiranda nepasitikėjimas savimi, aplinkiniais,
pačia sąvoka „meilė“. Ir įvyksta siaubingas pakeitimas:
Vedybos pakeičiamos gyvenimu susidėjus.
Ištikimybė – laikinu naudojimusi vienas kitu.
Meilė – naudos ieškojimu.
Rezultatas? – Nelaimingi likimai.
Išeitis? – Atgaila. Vienam prieš kitą. Prieš Dievą.
Ir jis, mūsų Dievas, būdamas ištikimas ir teisingas, atleis mums
mūsų nuodėmes ir apvalys mus nuo visokios neteisybės (1 Jn 1, 9).
Atleis. Apvalys. Tuomet galima pradėti kurti santykius IŠ NAUJO!
IŠ NAUJO! Pati didžiausia klaida toliau daryti tai, kas buvo.
Po atgailos jūs – naujas kūrinys, vadinasi, ir santykiai dabar turi
klostytis kitaip.
www.kiekvienamstudentui.lt
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Su Tėčio diena!

„Bet koks vyras gali būti Tėvu,
bet reikia kažko ypatingo,
kad taptų tėveliu.“
Fotografė Anne Geddes
„Vienas tėvas yra daugiau
nei šimtas mokytojų.“
Poetas George Herbert
„Tėveliai yra paprasčiausi
vyrai, iš meilės tapę
didvyriais, nuotykių
ieškotojais,
pasakotojais, dainų
dainininkais.“
Poetė Pam Brown

„Aš stebėjau mažą vyrą su storomis nuospaudomis ant abiejų rankų, dirbantį po penkiolika
ar šešiolika valandų per dieną. Kartą mačiau,
kaip iš jo pėdų bėgo kraujas. Šis žmogus atvyko
į JAV neišsilavinęs, vienišas, nemokantis kalbos, bet savo paprastu, iškalbingu pavyzdžiu
išmokė mane visko, ką turėjau žinoti apie
tikėjimą ir sunkų darbą.“
Politikas Mario Cuomo

„Tėti, aš Tave myliu!“

Ž

odis „myliu“ man buvo žinomas
nuo mažens. Nors vaikystėje gal
ir nesuprasdavau, kodėl tėvai
man sako, kad myli. Man tai buvo natūralus
žodis – jį išgirsti prieš mokyklą ar miegą
būdavo savaime suprantama, tai buvo tarsi
„dalis“ dienos. Tad logiška, jog jį išgirdęs
atsakydavau tuo pačiu – myliu. Paaugus
retai kas jį išgirsdavo iš mano lūpų – na,
nebent per gimtadienius ar šventes.

Buvo laikas, kai neprisiverčiau skaityti
Biblijos. Tuomet nutariau ieškoti „lengvesnio
maisto“ sielai ir paėmiau į rankas Bruno Ferrero knygą „365 trumpi pasakojimai sielai“.
Pasirodė gana lengva kiekvieną dieną perskaityti po pasakojimą, o ir įdomiai skaitėsi, tad
kartais perskaitydavau net po 3 istorijas į priekį.
Vieną dieną perskaičiau pasakojimą, kuris
pakeitė mano požiūrį į žodį „myliu“. Supratau,
jog mes nežinome, kiek laiko mums artimi

žmonės bus šalia. Be to, išgirsti žodį „myliu“
yra malonu, o ir pasakyti jį juk nėra kančia.
Šventajame Rašte juk sakoma: Niekam nebūkite
ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam,
nes kas myli, tas įvykdo įstatymą (Rom 13, 8).
Nuo to laiko stengiuos kuo dažniau
artimiems ir brangiems žmonėms pasakyti,
kad juos myliu, – juk tai nieko nekainuoja!
Kas vakarą prieš miegą ir ryte išvažiuodamas
į mokyklą tėčiui ir mamai pasakau, kad juos
myliu. Na, o Tėčio dienos proga sakau: „Tėti,
aš Tave labai myliu!“
Dominykas (19 m.)
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JEN WILKIN

Tavo vaikas yra tavo artimas

J

eigu paklaustumėte manęs, koks
vienintelis ir pats svarbiausias suvokimas pakeitė mano požiūrį į tėvystę, atsakyčiau, kad mano požiūrį pakeitė
suvokimas, kad vaikai yra žmonės.
Gali atrodyti, jog tai savaime suprantama – juk jie turi rankas, kojas, ausis ir
burną, kaip ir kiti žmonės. Bet mintis, kad
jie yra žmonės, asmenybės, apima kur kas
daugiau nei paprasčiausia žmogaus kūno
samprata. Tai liečia pačią vaikų egzistavimo
šerdį ir kalba apie jų vertę. Vaikai yra Dievo
atvaizdas, kaip ir suaugusieji. Žinoma, ne
visai taip pat kaip suaugusieji – jų fizinis,
emocinis ir dvasinis išsivystymo lygis skiriasi nuo suaugusiųjų, bet jų vidinė vertė ir jų
orumas nepriklauso nuo fizinio išsivystymo.
Dr. Seussas yra pastebėjęs: „Žmogus yra
žmogus, nesvarbu, koks mažas jis būtų.“
Jeigu paprašytumėte pasakyti vienintelę ir pačią apgaulingiausią frazę, kurią
esu girdėjusi apie tėvystę, tai būtų ši: „Biblijoje labai mažai kalbama apie tėvystę.“
Žvelgiant paviršutiniškai, su šiuo teiginiu
galima sutikti. Kai mes galvojame apie „tėvystės paragrafus“, turime minty tas vietas,
kuriose minimi tėvai, vaikai, autoritetas,
instrukcijos: Pakartoto Įstatymo knygos 6
skyrių, Išėjimo knygos 20 skyrių, Patarlių
knygos eilutes, kalbančias, jog pagailėdami
rykštės sugadinsime vaikus, raginančias
auklėti juos ir kreipti juos teisingu keliu, o
vaikus – paklusti savo tėvams Viešpatyje,
ir dar keletą panašių vietų. Pamokančiomis
mes galime laikyti ir sūnaus palaidūno bei
senųjų patriarchų istorijas apie tėvystės
sunkumus. Bet šie pavyzdžiai, paminėti
keliuose skyriuose apie tėvų ir vaikų tarpusavio santykių specifiką, mums leidžia
suprasti, jog didžiąją dalį tėvystės paslapčių
Dievas palieka mums patiems išstudijuoti
ir suvokti. Štai tokia paprasta išvada.
Tik nepamirškime, jog vaikai yra žmonės.
Ir jeigu vaikas yra žmogus, vadinasi, jis
yra ir tavo artimas. O tai reiškia, jog kiekviena Šventojo Rašto citata, kurioje kalbama, kad turime mylėti savo artimą kaip
save patį, priverčia susimąstyti, kokie tėvai
mes esame. Kiekvienas paraginimas mylėti
didžiule meile, nesvarbu, kiek pastangų
tai kainuotų, mylėti su dieviška išmintimi
ragina mus mylėti ne tik bendradarbius,

deja, nemyliu taip savo vaikų, ir viską pradėti
iš naujo... Šventasis Raštas iš tiesų suteikia
pakankamai stiprią pagalbą. Pateiksiu keletą
„nemėgstamų“ Rašto eilučių apie tėvystę,
kurios tomis dienomis, kai pagalba tiesiog
būtina, grąžina mane prie meilės artimui
temos.
Kai noriu šiurkščiai ar grubiai mokyti
savo vaikus:
Švelnus atsakymas nuramina pyktį,
aštrūs žodžiai sukelia rūstybę (Pat 15, 1).
Kai noriu jiems pamokslauti:
Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausyti, lėtas
kalbėti, lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro
Dievo teisumo (Jok 1, 19–20).

bažnyčią lankančius žmones, mūsų grožio
salone apsilankančius, mūsų gatvėje ar benamių prieglaudoje gyvenančius žmones. Tas
paliepimas ragina mylėti ir po mūsų stogu
gyvenančius žmones, nesvarbu, kokie maži
jie būtų. Jeigu vaikai taip pat yra žmonės, tai
mūsų vaikai yra patys artimiausi artimieji.
Joks kitas žmogus negyvena arčiau mūsų
ir nereikalauja didesnės pasiaukojančios
mūsų meilės nei mūsų vaikai.
Svarbu įsižiūrėti ir pamatyti, jog Biblija
šia tema tikrai nenutyli – priešingai, apie
vaikų auklėjimą Šventajame Rašte kalbama
tikrai nemažai.
Suvokimas, jog mano vaikai yra mano artimieji, labai pakeitė mano požiūrį į tai, kaip aš
turiu juos auklėti, su jais kalbėtis ir kaip turiu
apie juos kalbėti kitiems. Tai privertė mane
suprasti, kaip greitai aš esu linkusi su vaikais
pasielgti taip, kaip niekuomet nesielgčiau
su savo draugais ar bendradarbiais. Vaikai
tapo ne mano paniekos, bet gailestingumo
objektu. Dabar aš galiu labiau džiaugtis jų
pasiekimais, nepriskirdama nuopelnų sau,
ir kartu su jais liūdėti dėl jų nesėkmių, nekaltindama savęs, kad esu niekam tikusi mama.
Supratimas, jog vaikai taip pat yra ir mano
artimieji, mane išlaisvino: galiu jais tiesiog
džiaugtis, o ne žiūrėti į juos kaip į tuos, kurie
nuolatos prikrauna didžiulius krepšius nešvarių skalbinių, reikalauja daug maisto, visur
kelia netvarką ir kurių išlaikymas kainuoja
didžiulius pinigus.
Tačiau ne visada tai atrodo paprasta...
Vis turiu priminti sau, ko Šventasis Raštas
moko apie meilę artimui, išpažinti, kad,

Kai noriu, kad jie elgtųsi taip, jog galėčiau jais didžiuotis:
Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš
tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą
laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų (Fil 2, 3–4).
Kai pradedu galvoti, kad tenkinti jų
poreikius nėra mano pareiga:
Tada teisieji klaus: „Viešpatie, kada gi
matėme Tave alkaną ir pavalgydinome,
ištroškusį ir pagirdėme? Kada gi matėme
Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir
aprengėme? Kada gi matėme Tave sergantį
ar kalinį ir aplankėme?“ Ir atsakys jiems
Karalius: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai
padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano
brolių, man padarėte“ (Mt 25, 37–40).
Kai imu galvoti, jog už tai, kad esu
mama, man priklausytų nemenkas užmokestis:
Kai aukoji, tenežino tavo kairė, ką daro
dešinė, kad tavo gailestingumo auka būtų
slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau
atlygins viešai (Mt 6, 3–4).
Kai nenoriu jų pasigailėti už padarytus nusižengimus:
Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis,
piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su
visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas
Kristuje atleido jums (Ef 4, 31–32).
Nukelta į 14 p.

14

Šeima

Nr. 6 (448) 2016 m. birželio 11 d.

Dešimt įsakymų tėvams:
1.
2.

Nesitikėk, kad tavo vaikas bus toks, koks esi
tu ar kokiu nori jį matyti. Padėk jam tapti
ne tavimi, o savimi.
Nereikalauk iš vaiko užmokesčio už tai, ką
tu dėl jo padarei. Tu jam davei gyvybę, kaip
jis gali už tai atsidėkoti? Jis duos gyvybę kitam, šis
trečiam – ir tai negrįžtamas dėkingumo įstatymas.
Neišliek vaikui savo nuoskaudų, kad senatvėje negautum valgyti karčios duonos.
Nes ką pasėsi, tą ir pjausi.
Nežiūrėk į jo problemas iš aukšto. Gyvenimas kiekvienam duotas pagal jo jėgas,
ir būk tikras, kad vaikui jis sunkus ne mažiau nei
tau, o gal ir daugiau, nes jis dar neturi patirties.

7.

Negraužk savęs, jei negali kažko padaryti
dėl vaiko. Graužk, jei gali, bet nedarai. Atmink, kad dėl vaiko nepadarei pakankamai, kol
nepadarei visko.
Vaikas – ne tironas, užvaldantis tavo gyvenimą, ne vien kūnas ir kraujas. Tai brangi
siela, kurią Gyvenimas davė tau saugoti ir lavinti
jos kūrybinį pradą. Tai išlaisvinta mamos ir tėčio
meilė, ir augs jis ne kaip„mūsų“,„savas“ vaikas, o
kaip atskira unikali siela.
Mokėk mylėti svetimą vaiką. Niekad nedaryk kito vaikui to, ko nelinkėtum sulaukti
savam.
Mylėk savo vaiką visokį – netalentingą, nesėkmingą, suaugusį. Bendrauk
su juo – džiaukis, nes vaikas – šventė, kuri kol kas
Nežemink!
Neužmiršk, kad patys svarbiausi žmogaus yra su tavimi.
susitikimai – jo susitikimai su vaikais.
Gydytojas, pedagogas, rašytojas
Janušas Korčakas
Kreipk daugiau dėmesio į juos – mes niekada negalime žinoti, ką sutinkame vaiko asmenyje.

3.
4.
5.
6.

8.

9.
10.

Tavo vaikas yra tavo artimas
Atkelta iš 13 p.

Kai jaučiuosi visiškai sutrikusi, tarsi
klaidžiočiau tamsiame, gūdžiame miške:
Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet
būti malonus su visais, gabus pamokyti,
kantrus, romiai aiškinti prieštaraujantiems, –
rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų
tiesą ir atsipeikėtų nuo pinklių velnio, kuris
pavergęs juos savo valiai (2 Tim 2, 24–26).
Lapelis su šia Rašto citata (2 Tim 2,
24–26) priklijuotas ant mano šaldytuvo.
Dievas patikėjo mums atsakomybę –
rūpintis ir prižiūrėti savo vaikus. Bet prižiūrėsime juos tinkamai tik tuomet, kai nepamiršime svarbiausio dalyko – mūsų vaikai

yra žmonės, kuriuos mes turime branginti.
Kai tai suvoksime ir branginsime vaikus
kaip savo artimą, mes auklėsime ir prižiūrėsime juos nesmerkdami, negėdindami ir
neniekindami. Taip pat turime žiūrėti ir ką
kalbame, kad mūsų žodžiai liudytų meilę
ir statydintų juos net ir tuomet, kai turime
vaikus sudrausminti ar pataisyti. Pasikeičia
ir mūsų maldos: užuot prašę „Dieve, prašau,
nuramink tą zirziantį vaiką“, mes meldžiame: „Dieve, prašau padėk man taip mylėti
šiuos mažus artimuosius, gyvenančius po
mano stogu, kaip Tu pamilai mane.“
Fredis Rodžersas (populiaraus vaikams
ir jaunimui skirto TV šou „Misterio Rodže-

rso kaimynystė“, rodyto JAV 1968–2001 m.
sumanytojas, – red. past.) labai gerai suprato vaikų vertę ir orumą. Jis, būdamas
presbiterijonų tarnautojas, sukūrė TV šou
ir pasakojo apie kaimynystės grožį mažiems
žmogučiams: „Kokia puiki diena išaušo mūsų
kaimynystėje... Ar nenorėtumei būti mano
artimu, mano kaimynu?“ Jo žinia buvo skirta
ir tėvams. Vaikai yra žmonės. Mūsų vaikai
yra mūsų artimiausi ir brangiausi artimieji.
Mama ir tėti, išnaudokite kiekvieną
dieną, džiaugdamiesi, kad gyvenate tarp
tokių nuostabių artimųjų. Dieviška meile
apsupkite tuos, kurie gyvena po jūsų stogu.
Nesibaiminkite ir būkite padrąsinti: Biblija
kupina paguodos ir sustiprinimo jums.
Iš https://www.thegospelcoalition.org
vertė Jurgita Ratautienė
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Poezija – netikėtai atsivėrusi Dievo dovana. Paradoksas:
kūryba, būdama labai asmeniška, taip pat yra ir
empatiška – randanti atgarsį ir kitų širdyse. Regis,
vienas su kitu turime labai daug bendra: veiksnius,
lemiančius mūsų egzistenciją, džiaugsmus, troškimus,
svajones, nesėkmes, nuodėmes, abejones –
panašias aukštumas ir žemumas... Matyt, nesame
jokie ypatingi individualistai, galintys vien sau
mėgautis turimais talentais ar užimama vieta po
saule... Esame vieno Kūrėjo vaikai, skirti bendrystei su
Juo ir vienas su kitu.
Tik nepadarykime klaidos, krikščionišką poeziją
laikydami Dievo žodžiu ar jo interpretacija. Tai
tik keletas tikėjimo kelionės akimirkų, kurios
blykstelėjusios pakibo popieriuje eilėmis. Prie jų
retkarčiais norisi sugrįžti, lyg prie senų nuotraukų...
Šioje kelionėje – ir svaigios viršukalnės, ir tamsūs
slėniai. Ir vėl paradoksas –

SAULĖ AUGUSTINAVIČIŪTĖ

sunkiausiais laikotarpiais gimdavo šviesiausi eilėraščiai. Gal kaip atsvara
sielai? Tai tik patvirtina, kad už kiekvieno iš mūsų gyvenimo stovi visa
palaikantis ir kontroliuojantis Viešpats, kviečiantis žvelgti į Jį. Iš mūsų Jis
laukia tiek nedaug – tik pasitikėti ir sekti Kristumi...

Atleidimo ratilai
Kadais prie kryžiaus kalė Kristų...
Deja, peizažas panašus šiandieną, –
Vėl prikalam Jį nuodėmių vinim...
Arba po akmenį – ir tu, ir aš – kiekvienas
Dažnai paleidžiam artimo širdin...
Bet Viešpaties širdis – gili kaip vandenynas,
Kalčių nuskendę akmenys seniai...
Jų vietoj – kraujuje šventam iškilę
Vilties, Malonės, Meilės ratilai...
Tad sielos viesului ūmiam nurimus,
Jo meilė kalba pavyzdžiu tyliu:
Kad grumstui neapykantos širdin įkritus,
Banga tolyn nuslystų nebe pykčio – atleidimo
ratilu...

Ištikimybės auginimas
Ir tyloje nakties, ir sūkury darbų
Ištikimybę Tau iš lėto auginu...
Be Tavo, Dieve, balso, rankų ir akių, –
Esu lyg alkanas šunelis be namų...
Tu suradai mane šaltam rūke paklydusią,
Ištrynei pėdsakus kaltės ir nesėkmių,
Ištraukei iš griuvėsių ir pasaulio sąvartynų
Ir ištarei: „Tik nebijok – tave myliu.“
Ar gali baimė pasilikti meilėj? –
Tą meilės kelią nušlakstei savu krauju...
Juk jungas Tavo – tik švelnus ir lengvas,
O tekęs sielvartas nebus viršum jėgų.
Tikiu – Golgotoj kaina sumokėta.
Jaučiu – išlaisvintas nuo antrankių sunkių...
Tik kuo Karaliui atsilyginti galėčiau? –
Ištikimybei pasišvęst lig pabaigos dienų.
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Netikra valiuta
Byra centai Amžinybės taupyklėn –
Valiuta tarsi mūsų dienų...
Ne kiekvienas turės vertę tikrą
Visagalio pasvėrus saiku...
Tie minučių deimantai tviskūs
Su kasdienos pilnatve sunkia,
Nesilaiko saujoj – išslysta
Tapdami valiuta netikra...
Slenka laiko vagonai iš lėto,
Dunksi ratai vienodu ritmu...
O kiek daug netikros valiutos
Išbarstyta ant bėgių dienų!
Tik staiga susivokęs sustoji:
Centus likusius gniauži tvirtai –
Juk bet kaip ir bet kur išeikvojai,
Praradai – vien tik sau juos laikei...
Atiduok, nepaliki sau nieko,
Tam Vienam, iš Kurio pats turi.
Ir stebuklas įvyks – ir skatikas
Moneta amžinąja pavirs...

Augimas
Žiū – pilnatvės granatmedžiai svyra
Ir ištrykšta lašais širdyje,
Ryto sielvartas pienėm pažyra –
Aš mažėju savy, bet telpu Tavyje...
Tie žiedai ryškesni įdienojus,
Pažiūrėki – jau vaisiai keli...
Nesibaimink visai dėl rytojaus –
Dievo meilėje telpam visi...
Jis užbaigs tai, ką Pats ir pradėjo, –
Tą stebuklą – tavy ir many...
Kad jau vakaro metui atėjus
Su ramybe ištartum: „Iki“...
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Akimirkos tikėjimo kelionės
Tai leidiesi, tai kyli vėl aukštyn
Stačiais šlaitais, tikėjimo bures laikąs...
Net jei krenti – tai Dievo tik širdin, gilyn, –
Ji nenurims, kol vėlei nepakels tavęs...
Pėda po pėdos taip kasdien irkluoji,
Ar kelio grindinį nelygų mindai pamažu, –
Dar liko tų širdy, kuriais tikėti nesinori,
Ir tų, kuriems nusišypsot sunku...
Tarsi prie tvenkinio Betezdos rymant tyliai,
Stebuklo savo kantriai tebelaukiant vis...
Žiū, – tinklas nepasitikėjimo suiro,
Ir švelniai skleidžias šilko žiedlapiais Viltis...

Sauja trupinių

Po Duonos laužymo
Golgotoj lūžo Tavo kūnas gėdoj...
Todėl šiandien sulūžo nuodėmė mana.
Kaltė – be ženklo žemėn susigėrė,
Ištirpo, tarsi rytmečio šalna.
Gyvybės Duona sielą pamaitino,
Pradingo išgąstis ir nerimas nakties,
Sugriuvo aukurai tuštybių, beprasmybės,
Bet suliepsnojo aukuras Vilties…
Akis pakėlus kryžiun Atpirkėjo –
Galiu ir vėl dėkot, atrast Jame jėgų;
Kasdien į Sūnų panašėti vėlei
Ir sekti Juo toliau – keliu siauru...

Tik Kristuje širdis viena –
Stačiatikio ir kataliko, protestanto...
Jei siela ir akis sveika –
Tą patį Viešpatį viens kitame atrandam.
Tik Kristuje – tu brolis man, o aš tava sesuo.
Į Viešpatį giesmė ir maldos kyla...
Išnyksta skirtumai tenai, artybėj Jo –
Vienos širdies plakimo dūžiai tenetyla...
Juk Kristus Žody ir maldoj savoj
Tik vieną kelią mums visiems paliko...
Krislų ieškot neverta akyje kitoj –
Nei evangeliko, nei kataliko.
Vienybės žemėje – tik sauja trupinių.
O amžinybėj būsime visi vienodai lygūs...
Tad, broliai, nepaniekinkit mažų, –
Ir jau vien tuo – kokie jūs būsit stiprūs!
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Istorija, kurios Holivudas
neįtraukė į filmą „Titanikas“

T

ai atsitiko 1912 m. balandžio 15
d., kai didžiulis laivas „Titanikas“ nuskendo šaltuose Atlanto
vandenyno vandenyse, kartu nusinešdamas
1517 žmonių gyvybių. Tai buvo didžiausias ir
prabangiausias laivas, kokį kada nors pastatė
žmogus. Jo nuskendimas buvo viena didžiausių XX šimtmečio katastrofų. Tačiau mažai
kas žino, kad su „Titaniko“ tragedija susijusi
sukrečianti istorija, kurią Holivudas atsisakė
įtraukti į savo žymųjį filmą „Titanikas“ –
drąsaus pastoriaus Džono Harperio istorija.
Džonas Harperis gimė Glazgo mieste,
Škotijoje, ir buvo didis evangelistas, padėjęs
atrasti Jėzų tūkstančiams žmonių. Būdamas
25-erių jis jau buvo mažos bažnyčios, kurią
lankė 30 žmonių pastorius. Per trumpą laiką
ši bažnyčia išaugo iki 500 žmonių!
1912 m. Džonas buvo pakviestas pamokslauti žymioje Moody bažnyčioje, Čikagoje. Balandžio 11 d. jis su savo šešiamete
dukrele įlipo į „Titaniką“, kuris plaukė į
Ameriką. (Prieš porą metų buvo mirusi
jo žmona). Šiuo, atrodė, nepaskandinamu
laivu plaukė stambūs verslininkai, žymios
Britanijos šeimos ir kiti svarbūs asmenys.
Nuo pat kelionės pradžios Džonas vaikščiojo
po laivą ir kalbėjo žmonėms apie Jėzų.
Balandžio 14 d., kai daugelis žmonių
šoko pokylių salėje ir lošė kortomis, Džonas
paguldė savo dukrą miegoti ir pradėjo melstis.
23.40 val. „Titanikas“ susidūrė su ledkalniu, ir
laivas dėl pramuštos skylės pradėjo pamažu
skęsti. Kai keleiviai suvokė, kas iš tiesų nutiko, laive kilo panika. Išgirdęs sirenos garsą,
Džonas pažadino savo dukrą, įvyniojo ją į
antklodę ir pakilo į viršutinį denį. Matydamas, kas vyksta, jis pabučiavo savo dukrą
atsisveikindamas ir atidavė ją įgulos nariui,
kuris įsodino mergaitę į gelbėjimosi valtį,
pažymėtą vienuoliktuoju numeriu.
Džonas suprato, kad savo dukters daugiau nebepamatys – ji nuo šešerių metų liks
visiška našlaitė. Savo gelbėjimosi liemenę
jis atidavė šalia stovinčiam keleiviui, taip
nepalikdamas sau jokio šanso išsigelbėti. Džonas neturėjo laiko apmąstymams,
todėl pradėjo skelbti Evangeliją panikos
apimtiems žmonėms. Liudininkai pasakojo,
kad matė jauną vyriškį, kuris prieidavo

prie žmonių ir užduodavo jiems vienintelį
klausimą: „Ar tavo siela išgelbėta?“ Kai
žmonių aplink vis mažėjo, o orkestras grojo
giesmę „Arčiau, arčiau Tavęs“, Džonas švietė
vis ryškiau ir ryškiau, vykdydamas Dievo
jam duotą pašaukimą.
1912 m. balandžio 15 d. 2. 40 val. ryto,
kai „Titanikas“ pradėjo grimzti, Džonas
šoko į šaltą Atlanto vandenį. Daugiau nei
tūkstantis žmonių, netilpusių į gelbėjimosi valtis, kapanojosi šaltame vandenyje.
Netrukus Džonui pavyko rasti kažkokią
laivo nuolaužą. Įsikibęs į ją, pastorius priplaukdavo prie žmonių ir užduodavo jiems
tą patį klausimą: „Ar tavo siela išgelbėta?“
Bėgant laikui, kai žmonės jau stingo nuo
šalčio, Džonas judėjo vis greičiau...

Šio chaoso ir riksmų sumaištyje jis kreipė žmonių širdis į Jėzų! Džonas Harperis
mirė lygiai taip, kaip gyveno, su vieninteliu –
Jėzaus Kristaus – vardu lūpose!
Po šių tragiškų įvykių praėjus keleriems
metams, Kanados mieste Hamiltone vienos
bažnyčios tarnavimo metu vyras, vardu
Akvilas Vebas, papasakojo įdomų liudijimą:
„Aš esu vienas iš šešių žmonių, kurie išgyveno Atlanto vandenyse tą baisią naktį, kai
nuskendo „Titanikas“ ir 1517 žmonių sušalo
arba buvo praryti šaltų Atlanto vandenų.
Tuo metu, kai aš kapanojausi vandenyje, tarp
žmonių riksmų ir dejonių išgirdau ir vieno
vyro balsą – jis iš tolumos riktelėjo man:
„Ar tavo siela išgelbėta?“ Aš jam atsakiau:
„Ne!“ Bet staiga tą žmogų užliejo banga, ir
jis paniro... Po kurio laiko jis išniro ir jau
silpnu balsu man šūktelėjo: „Ar tavo siela
išgelbėta?“ Aš atsakiau: „Ne!“ Tada, atsakydamas jis man šūktelėjo: „Tikėk Viešpatį
Jėzų Kristų, ir būsi išgelbėtas!“ Jį vėl užliejo
didžiulė banga, ir jis paniro... Daugiau jo
nemačiau... Ten, šaltuose Atlanto vandenyse,
aš šaukiausi Jo gailestingumo ir susitaikiau
su Dievu.“
Apibendrindamas savo liudijimą, Akvilas Vebas pasakė: „Aš – paskutinis pastoriaus
Džono Harperio vaisius...“
Perskaitęs šį liudijimą, pagalvojau:
kaip šiandieninis pasaulis mums primena
„Titaniką“. Šurmulys, rūpesčiai, svarbūs
reikalai... Tačiau nors viskas atrodo gražu
ir stabilu, yra viena problema – pramušta
skylė. Anksčiau ar vėliau mes visi atsidursime amžinybėje... Mes galime šurmuliuoti ir
slampinėti, o galime kaip Džonas Harperis
vykdyti savo pašaukimą, pamokslaudami
žūstantiems žmonėms. Ir, kai ateisime į
amžinybę, norėtųsi pamatyti žmones, kurie
priėję pasakytų: „Aš patikėjau Jėzumi, nes
tu man paliudijai...“
Iš 316NEWS vertė Jūratė Budko
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R. C. SPROUL

Ar jūsų Jėzus
per mažas?

P

amenu mažą, bet nepaprastos sėkmės susilaukusią J.
B. Filipso (J. B. Phillips) išleistą knygutę, pavadinimu
„Jūsų Dievas per mažas“. Ši knygelė metė iššūkį giliau
suprasti Dievo prigimtį ir pažinti Jo charakterį. Tai akivaizdžiai
sujaudino daugybę žmonių, kurie godžiai skaitė šią knygelę, norėdami pagilinti savo žinias apie Dievo didybę.
Norėčiau, kad žmonės taip trokštų pažinti Kristų. Tuo metu, kai
rengdavau ir leisdavau mokomąją medžiagą krikščionims, vienas
dalykas mane nemaloniai nustebino – pastebėjau, kad krikščioniškuose knygynuose nelabai perkamos knygos apie Jėzų. Kodėl?
Nežinau. Galbūt tai susiję su paplitusiu įsitikinimu, kad mes jau
daug žinome apie Jėzų arba kad gilinimasis į Kristaus asmenybę
ir Jo darbus sudrumstų tikrą tikėjimą, į kurį mes kabinamės...
Aš mokiau daug dešimtmečių. Nors dėsčiau koledžuose ir
seminarijose, didžiąją laiko dalį skyriau suaugusiųjų mokymui.
Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai dirbau seminarijos Filadelfijoje profesoriumi, bažnyčios, kurią su šeima
lankėme, pastorius pasiūlė man vesti kursą suaugusiesiems apie
Kristaus asmenybę ir Jo darbus. Tą kursą lankė namų šeimininkės,
verslininkai, skirtingų profesijų atstovai. Įsigilinus į medžiagą, sulaukiau aistringesnio atsako, nei kada nors sulaukiau mokydamas
studentus. Šie žmonės nebuvo susidūrę su jokiu rimtu teologiniu
mokymu, išskyrus tai, ko juos mokė sekmadieninėje mokykloje.
Būtent šis kursas sužadino mano sielą ir paskatino visas savo jėgas
skirti suaugusiųjų mokymui.

Švelnus, romus ir mielas Jėzus
Panašu, kad mes Jėzų suprantame kažkaip ne taip. Mes per
saldžiai kalbame apie „švelnų, romų ir mielą Jėzų“, „malonų
Jo būdą“, bet Jo prigimties gelmės ir turtai lieka mums sunkiai
suprantami. Tiesą sakant, man labai patinka kalbėti apie malonų
Kristų, – problema yra ne maloni kalba. Mes turime suprasti, dėl
ko Kristus tikintiesiems atrodo toks „saldus“.
Jei laikome Jėzų antruoju Trejybės asmeniu, amžinuoju Logos,
kuris tapo kūnu, iš karto pastebime, kad, stengdamiesi pažinti šio
Asmens gelmes, mes įžengiame į gilius paties Dievo prigimties
pažinimo vandenis. Šventasis Raštas apie Jėzų rašo: Daugel kartų ir
įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o
šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė
visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis, Dievo šlovės
spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos
žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje
aukštybėse, tapdamas tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį
už juos paveldėjo vardą (Hbr 1, 1–4).
Laiško hebrajams autorius apibūdina Kristų kaip „Dievo šlovės
spindesį, Jo esybės tikslų atvaizdą“. Įsivaizduokite Tą, kuris ne tik
atspindi Dievo šlovę, kaip Mozė po savo susitikimo su Dievu ant
Sinajaus kalno, bet kuris iš tiesų yra dieviškosios šlovės spindesys.

Tikroji Dievo šlovė
Biblinė dieviškosios šlovės sąvoka vėl ir vėl pasikartoja Senajame Testamente. Tai dieviškos esybės šlovei niekas negali prilygti.
Ši šlovė buvo akivaizdi, kai Dievas apsireikšdavo spindinčiame
debesyje ar kitaip. Tai Gyvenančiojo neprieinamoje šviesoje, kuris
yra ryjanti ugnis, šlovė. Tai šlovė, kuri apakino apaštalą Paulių,
tuomet dar Saulių, kelyje į Damaską.
Štai ką sakė Bažnyčios Tėvai. Atanazas, komentuodamas Laiško hebrajams 1 skyrių, sakė: „Argi kas nemato, kad spindesys yra
neatskiriamas nuo šviesos? Jis iš prigimties būdingas jai, išvien su ja
esantis ir nepasireiškiantis vėliau nei ji pati.“ O Ambraziejus skelbė:
„Nemanykite, kad kada nors buvo toks momentas, kai Dievas buvo
be išminties. Lygiai taip pat ir šviesa niekados nebuvo be švytėjimo,
nes kur yra šviesa, ten yra ir švytėjimas, o kur yra švytėjimas, ten taip
pat yra ir šviesa. Taigi Sūnus yra savo Tėvo atspindys, amžinas dėl
amžinumo jėgos ir neatskiriamas dėl savo spindėjimo vientisumo.“

Tikrasis Dievo apreiškimas
Tačiau ką mes galime pasakyti apie Kristų, kuris yra „Jo esybės
tikslus atvaizdas“? Argi mes visi nesame sukurti pagal Dievo atvaizdą,
ir ar ši citata nekalba apie Jėzų, tobulą žmogų, – Tą, kuriame Dievo
atvaizdas nėra suterštas ar iškraipytas? Aš manau, kad ši teksto ištrauka reiškia dar daugiau. Phillipas Hughesas sako: „Graikiškas žodis,
čia išverstas fraze „tikslus atvaizdas“, reiškia „išgraviruotas ženklas
arba štampo ar antspaudo padarytas atspaudas“, kaip pavyzdžiui,
įspaudas ant monetos; o graikiškas žodis, čia išverstas „esybė“, reiškia
pačią Dievo esybę. Čia pagrindinė mintis – tikslus atitikimas. Šis
atitikimas apima ne tik Sūnaus ir Tėvo esybės tapatybę, bet ir tai,
kad Sūnus patikimai apreiškia Tėvą ir Jam atstovauja.“
Pamename, kaip Pilypas kreipėsi į Jėzų: Viešpatie, parodyk
mums Tėvą, ir bus mums gana (Jn 14, 8)? Prisiminkime ir pamąstykime apie Jėzaus atsakymą: Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai,
vis dar manęs nepažįsti? Kas matė mane, matė Tėvą! Tad kaip gali
sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą’? Nejaugi tu netiki, kad aš esu Tėve ir
Tėvas manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu; Tėvas,
esantis manyje, – Jis daro darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve
ir Tėvas manyje, arba tikėkite mane dėl pačių darbų! (Jn 14, 9–11).
Jei kas nori paragauti Kristaus gerumo pilnatvės ir suvokti Jo
tobulumo saiką, turi labiausiai trokšti pažinti Jį. Tokiam siekiui ir
troškimui neturi trukdyti nei sentimentalumas, nei metų laikas...
Iš http://www.desiringgod.org
vertė Alina Meškytė

20

Pažintis

Nr. 6 (448) 2016 m. birželio 11 d.

Indija iš arčiau
Visą gegužės mėnesį Lietuvoje svečiavosi Augustė
Žebuolytė Vanama, gimtinėje nebuvusi 4-erius metus, su šešiamete dukryte Amilu. Augustė jau 6-erius
metus su šeima gyvena Pietų Indijoje, Hyderabado
mieste, kuriame gyvena 6, 7 mln. gyventojų.
Kaip sako Augustė, sunku kalbėti apie visą Indiją,
nes ji labai skirtinga. Apie Indiją sakoma: „Indija
gyvena keliuose amžiuose tuo pačiu metu“. Arba:
„Kad ir ką pasakytum apie Indiją, priešingas teiginys taip pat bus teisingas.“ Indijoje gali rasti visko
ir labai daug visiškai skirtingų dalykų. Jai, kaip europietei, gyvenant
Indijoje norisi klasifikuoti, susisteminti reiškinius, bet jie įgyja milijardus reikšmių, yra milijardai variantų, kaip žmonės ką nors daro... Vis
dėlto su Auguste kalbamės apie tai, kaip jai, europietei, krikščionei,
sekėsi įsikurti svetimame krašte ir prisiliesti prie kitos kultūros.

A

uguste, papasakok apie save
iki santuokos su būsimu vyru
Praveenu.

Gimiau ir mokiausi Lietuvoje. Vilniaus
Licėjuje baigusi Tarptautinio bakalaureato
programą, sugalvojau studijuoti fotografiją
Anglijoje. Baiminausi, kad Lietuvoje galiu neįstoti į norimą specialybę, o studijos Anglijoje
atrodė prieinamesnės, įdomesnė programa.
Kelerius metus studijavau Šiaurės Anglijoje
Sunderlando miestelyje. Ten ir sutikau savo
būsimą vyrą indą – jis tame pačiame universitete siekė magistro laipsnio. Susipažinome
per bendrus draugus. Niekada nemąsčiau,
kad išvažiuosiu gyventi į Indiją. Man Indija
atrodė tolima šalis, dominanti mane tik kaip
turistę, bet niekada negalvojau ten gyventi. Aš
ir į Angliją važiavau tik mokytis – neketinau
ten likti gyventi, norėjau grįžti į Lietuvą.
Tavo planus pakoregavo meilė? Ar
tavęs netrikdė, kad tavo išrinktasis ne
europietis, o indas?
Tuo metu man buvo sunkus laikotarpis –
išgyvenau kūrybos krizę: nejaučiau įkvėpimo
fotografuoti, tad daryti aiškiai apibrėžtus darbus universitetui buvo sunku. Tuo metu labai
ilgėjausi Lietuvos, draugų, jaučiausi vieniša...
Kultūra labai skiriasi – net ir lietuvių nuo
anglų... Na, ir atsirado Praveenas. Jis buvo
labai draugiškas, mane labai palaikė, parėmė
morališkai, tad mes susidraugavome. Ten,
Anglijoje, ir susituokėme. Vėliau buvome parvažiavę ir į Lietuvą – čia santuoką palaimino
Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje, kurią
prieš išvykdama mokytis lankiau.

Kaip reagavo tavo giminės, draugai?
Visi labai nustebo, klausinėjo: Kaip? Kodėl? Atsakydavau, kad man gera su šiuo žmogumi. Mano vyras nėra krikščionis. Aš jam iš
karto pasakiau, kad esu krikščionė, noriu ja likti
ir noriu, kad mano vaikai, kiek įmanoma, būtų
auklėjami krikščioniškai. Jis tam neprieštaravo,
tad man tai irgi buvo priimtina...
O kokią religiją išpažįsta tavo vyras?
Jis gimė hinduistų šeimoje. Indijoje priimta, kad jei gimei musulmonų šeimoje, esi
musulmonas, jei gimei krikščionių šeimoje,
esi krikščionis. Jis gimė hinduistų šeimoje,
todėl yra hinduistas. Jie nelabai supranta, kad
galima pačiam apsispręsti, atrasti teisingą
kelią... Jie kitaip suvokia religiją ir tikėjimą.
Jis nėra praktikuojantis hinduistas – galbūt
ieško tiesos, bet nesikoncentruoja į tikėjimą.
Jam tai nėra svarbu. Jam svarbiausia – kad jo
tėvai ir mudvi su dukryte būtume patenkinti
ir viskuo aprūpinti.
Tad kaip į jūsų santuoką reagavo jo
tėvai?
Žinoma, mūsų santuoka ir jo tėvams
sukėlė šoką, gal net didesnį nei mano tėvams. Bet ir jie susitaikė... Manau, jog tai,
kad jie nesipriešino, buvo Dievo malonė, nes
būna įvairių nemalonių istorijų. Jie kitaip
įsivaizduoja užsienį, kaip, tiesą sakant, ir
mes... Indija mums siejasi su karvėmis,
gyvatėmis, galbūt hinduistų nušvitimu...
Tad turbūt panašių stereotipų ir jie turi
apie Vakarų pasaulį. Jie mato čia per didelę
laisvę – narkotikai, palaidas gyvenimas,

ištvirkusios moterys... Bet kai aš nuvykau
į Indiją, tėvai pamatė, kad esu kitokia. Nors
mėgstu nepriklausomybę ir individualumą,
bet tai nereiškia, kad neturiu vertybių ar
negerbiu aplinkinių. Taip pat indams labai
didelį įspūdį daro balta oda – nesvarbu,
žmogus gražus ar nelabai, stambus ar plonas,
svarbu – balta oda...
Ar tavo balta oda padėjo tau peržengti
luomų, kastų barjerus?
Taip. Indai žavisi mano balta oda. Net
vyro šeimai aš esu kaip koks medalis, papuošalas.
Tačiau iš tiesų Indija yra nerami šalis –
ten visuomet tvyro įtampa... Jos akivaizdžiai nesimato – kaip, sakykime, kokiame
Pakistane ar Irake, kur visuomet jaučiama
karinė įtampa. Indijoje viskas labiau paslėpta.
Stengiamasi parodyti, kad visi yra tolerantiški, kad tokioje didelėje šalyje visi gražiai
sugyvena, bet iš tiesų yra labai griežtos ribos,
kaip elgtis negalima, ir visi jas jaučia... Jeigu
tas ribas peržengi, kyla konfliktai, riaušės...
Tos ribos ir religinės, ir tarp kastų. Tarkim,
yra labai griežtai nustatyta, kokios kastos
žmonės su kuo gali tuoktis, ir jei tų ribų nepaisoma, tėvai gali net nužudyti savo vaiką,
nes jis pažemino visą giminę ir pan.
Kastų ten ne 5 ir ne 10, ten jų – tūkstančiai. Į kastas skirstoma pagal labai įvairius
dalykus. Tai grynai azijietiškas, būtent to
regiono reiškinys. Vienas iš kriterijų yra
specialybė, profesija – tai, kuo užsiima tėvai.
Jei tėvai buvo, tarkim, batsiuviai, tai yra ir
tokia batsiuvių kasta. Yra skalbėjų, kirpėjų,
žemės savininkų kasta ir t. t.
Vis dėlto tau pavyko išvengti konflikto
su vyro tėvais...
Taip. Manau, kad iš to milijardo žmonių
Indijoje mano vyro tėvai yra labai liberalūs.
Nors namie stovi altorėlis su visais hinduistų
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dievukais, bet tėvams didesni stabai yra darbas ir pinigai...
Vyro tėvai norėjo, kad aš sekčiau jų tradicijomis, net šiek tiek
mėgino spausti, bet aš nepasidaviau. Daug dalykų religijos srityje yra
daroma tiesiog iš mandagumo. Pavyzdžiui, jie nesupranta, kodėl tu
negali jų dievams lenktis ar aukoti jiems gėlių... Juk jie iš mandagumo
gali su tavimi nueiti į bažnyčią, nes Jėzus jiems tik vienas iš dievų...
Esame dėl to diskutavę, ginčijęsi, bet esu aiškiai pasakiusi,
kad kai kurių dalykų aš tikrai nedarysiu. Suprantu, kad galbūt tai
nepagarba iš mano pusės, bet neturiu kito pasirinkimo. Daug ką
galiu daryti, prie daug ko prisitaikyti, bet prie kai kurių dalykų
tikrai ne – negaliu lenktis jų dievams. Dažnai ir vyrui tai kartoju.
Jis nereikalauja to iš manęs, bet nuliūsta, jei nuliūsta jo tėvai. Vis
dėlto esu jam labai svarbi, turbūt tokia pat svarbi kaip ir tėvai.

Indijos valstybinė šventė Augustės (viduryje) įkurtame
darželyje „Primavera Preschool“. Dešinėje – besisvečiuojanti
sesuo Rūta
Tu paminėjai, kad vyrui labai svarbūs santykiai su tėvais.
Ar šeima Indijoje – didelė vertybė?
Indijoje šeima yra labai vertinama. Nesvarbu, kokią religiją
žmonės išpažintų, kokiai kastai priklausytų, šeima yra labai svarbi.
Šeima yra visos valstybės pamatas. Europiečiai negalvoja, kad privalo
turėti vaikų ir, jei sulaukė 23–24 metų, turi kuo greičiau sukurti
šeimą, mat vaikai ateity turės išlaikyti tėvus. Indijoje svarbiausias
„darbas“ – susilaukti vaikų. Tie vaikai vėliau tave išlaikys, nes ten
nesutvarkyta socialinių paslaugų sritis: nėra pensijų, nėra nemokamos sveikatos apsaugos ar mokslo. Viskas yra mokama, tad tu
turi turėti platų giminių ratą: jei tau kas nutiktų, kiti išgelbėtų. Ir
tie visi giminės iš tiesų gelbsti: paskolina pinigų, lanko ligoninėje...
Šeima yra ir draudimas, ir pensijų fondas, ir slaugos namai.
Visa apsauga tau kaip asmeniui ateina per šeimą. Todėl puoselėjami artimi santykiai tarp dėdžių, tetų, dukterėčių, sūnėnų... Giminė –
tai plati, didelė šeima: giminaičiai vieni kitus lanko, drauge švenčia
šventes. Ir labai svarbu tuos santykius puoselėti. Žinoma, būna, kad
vieni kitus įskaudina, bet privaloma atleisti, nes teta ar dėdė dar gali
būti reikalingi. Kita vertus, tu užaugi su visa ta milžiniška šeima –
niekuomet nesijauti vienišas, visuomet turi tuos, tarp kurių esi savas,
kad ir koks būtum. Man, kaip europietei, kartais nuolaidžiavimas ir
taikymasis prie giminių atrodo absurdiškas, bet jiems tai natūralu.

valstybei. Susilaukusios dviejų vaikų, moterys dažnai pasidaro
sterilizaciją arba abortą... Dabar daug šeimų turi tik po vieną vaiką
ir daugiau nenori. Kalbu apie viduriniąją klasę, ne apie žemiausiąją
ar aukščiausiąją. Nes tų žmonių mąstymas, vertybės labai skiriasi.
Visi trisdešimtmečiai turi po 1 arba 2 vaikus. Tai šalies politika,
nes žmonių yra nepaprastai daug, tad vaikų skaičių bandoma riboti.
Mano vyro kartai (jam 32 m.) vertybė yra mokslas – geras išsilavinimas ir geras pragyvenimas. Jie suvokia, kad, jei turės daugiau
nei du vaikus, šito vaikams užtikrinti negalės, nes tėvams tenka
mokėti už mokslą tiek mokyklose, tiek universitete, taip pat iškelti
vestuves. Viduriniosios klasės šeimos išgalėtų aprūpinti tik du vaikus.
Kiek suprantu, labai skiriasi jaunesnės ir vyresnės kartos
vertybės, požiūriai?
Taip. Mano vyras kilęs iš 2 vaikų šeimos, bet abu jo tėvai turi po 10
brolių ir seserų. Jo tėvai kilę iš kaimo, atvažiavę į miestą. Jie mažai mokėsi:
vyro tėvas baigė tik 2 klases, mama – 10 klasių ir mašininkės kursus.
Mano vyro seneliai buvo ūkininkai, turėjo nemažai žemės,
daug vaikų. Jie padalino tą žemę vaikams, kiti vaikai išvyko mokytis. Tokiose didelėse šeimose puoselėjamas taupumas, labai
branginamas maistas. Pavyzdžiui, mano vyro tėtis augo didelėje
šeimoje, todėl jis neišmeta nė vieno ryžio, nė vieno nepalieka
lėkštėje, o jei kas nors palieka – kyla skandalas. Jie yra ūkininkai,
ryžių augintojai, todėl puikiai žino, kaip sunku tą ryžį užauginti,
mato, kiek tas darbas atima jėgų, bet kaip menkai yra vertinamas...
Tad nepripažįsta jokių „nenoriu“ ar „nemėgstu“.
Labai skiriasi kartų vertybės. Vyresnioji karta labai stengiasi
jaunesniajai duoti tai, ko patys neturėjo, – išsilavinimą. Tad ir mano
vyras mokėsi užsienyje, įgijo magistro laipsnį. Bet iš mano vyro
kartos labai daug tikimasi. Lūkesčiai jiems per dideli.
Ko iš jų laukiama?
Tikimasi, kad jie turės labai gerą darbą, uždirbs labai daug pinigų... Indijoje nėra jokio darbo reguliavimo, nėra 8 val. darbo dienos...
Ten dirbi, kol padarai. Ir jei tu nenori dirbti ilgiau, tikrai atsiras,
kas tą darbą padarys vietoj tavęs, – tu paprasčiausiai prarasi darbą.
Mano vyro brolis dirba programuotoju tarptautinėje kompanijoje. Jis tikrai labai daug dirba: išvažiuoja apie 7 val. ryto ir
grįžta apie 23 val. vakaro. Įsivaizduokite, kas būtų, jei toks žmogus,
kuris išlaiko šeimą, staiga netektų darbo, jį pažemintų ar nepakeltų

Ar indų šeimos didelės?
Taip. Tačiau labai gausios šeimos buvo vyresnėje kartoje (mano
vyro tėvų) ir tose šeimose, kurios gyvena kaimuose. Šiuo metu
vyriausybė vykdo „2 vaikų“ politiką: dažniausiai šeimose auga
du vaikai – vienas mamai, kitas tėčiui arba vienas šeimai, kitas
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Indija iš arčiau

priimti tėvus į savo namus ir jais pasirūpinti...
O vienam vaikui būtų per sunku.
Tad moterys Indijoje labiau sukasi
namuose?

Dabartiniai Agustės namai – Hyderabadas (Pietų Indijos valstijos Telenganos
sostinė), kuriame gyvena maždaug 6,7 milijonai žmonių
pareigose? Įtampa tikrai didžiulė. Jų pečius
slegia didžiulės atsakomybės ir naštos: jie
moka už vaikų mokslus, išlaiko tėvus, moka
už butą, mašiną ir kt.
Tėvams vertybė yra pinigai, jie siekia
sukaupti kuo didesnį turtą, kad vaikai mokytųsi kuo geresnėse mokyklose ir universitetuose. Prestižinės yra gydytojo, teisininko,
inžinieriaus specialybės, tad visi ir stengiasi
į tas specialybes įstoti... Aš turiu daug giminaičių ir pažįstamų indų, ir vos keletas iš
jų mokosi ko nors kito, ne inžinerijos. Tad
konkurencija milžiniška, o besiveržiančių
mokytis užsienyje daugybė.
O kaip įsitvirtino tavo vyras?
Mes turime savo verslą. Nors mano
vyras yra kompiuterių specialistas, norėjo
turėti savo verslą. Tad pradžioje įkūrė giminės vystomą versliuką – plytų fabrikėlį.
Bet rasti gerų darbininkų labai sunku, tad
greitai šis verslas baigėsi. Dabar bando atidaryti nedidelį pramogų parką, kur galima
važinėtis keturračiais, yra kriketo aikštelė,
tinklinio aikštelė ir kitų pramogų. O prieš
dvejus metus mes atidarėme vaikų darželį.
Darželis irgi buvo vyro idėja.
Nors šiek tiek prisitaikiau, man Indija
kol kas vis tiek yra svetima šalis, kol kas dar
nematau savo vietos – ką ir kur galėčiau daryti. Ir žmonės į mane žiūri kitaip. Kadangi
esu užsienietė, daug ko toje šalyje nežinau,
tad žmonės gali mane apkvailinti... Kiti
turguje pirkdami prekes visada nusidera,
bet man tai neįmanoma... Tad kai reikia

ką nors nupirkti, geriau eiti kitiems šeimos
nariams nei man.
O ką veiki tu? Augini dukrelę?
Taip. Iš moters Indijoje tikimasi, kad
ji pagimdys vaiką, prižiūrės namus ir vyro
tėvus, bus graži, gamins valgyti. Tad mano
vyro šeima džiaugiasi, kad mes turime vaiką.
Manau, kad tai labai prisidėjo ir prie pozityvaus požiūrio į mane. Nors gimė mergaitė
(daugiausia laukiama berniuko), bet mano
vyro šeima labai ja džiaugiasi. Žinoma, pasako, kad reiktų dar antro vaikelio. Jie mąsto
labai praktiškai: dviem vaikams būtų lengviau
išlaikyti du tėvus. Jei tėvai susirgtų, reikėtų

Moterys dažniausiai augina vaikus, turi
prižiūrėti tarnaites, kad būtų švarūs namai,
kad būtų namuose maisto... Kadangi vyras
uždirba pinigus ir visą dieną dirba darbe, ant
moters pečių gula visa buitis. Todėl ir mes
turime pagalbininkų, nors ir nesame labai
turtingi. Tarnaitės ar tarnai reikalingi, nes
vyrai visiškai šeimoje nepadeda. Kai gyvena
7–8 žmonių šeima, ir viską daryti tenka moterims, yra sunku. Ten labai daug dulkių, tad
grindis tenka plauti kiekvieną dieną. Reikia
nuolatos gaminti valgyti... Vakariečiai gali
nusipirkti daug pusfabrikačių ar pasiruošti
daugiau maisto, užsišaldyti, o Indijoje taip
nėra. Ten viskas vyksta „nuo pradžių“: nusipirkai daržovių, jas supjaustai, iškepei, išvirei...
Pas mus ateinanti tarnaitė kiekvieną dieną
iššluoja ir išplauna grindis, suplauna indus.
Būdama Indijoje tapau feministe, nes ten
vyrai labiau gerbiami nei moterys. Lietuvoje
tikrai daug geresnė situacija šiuo klausimu.
O Indijoje tai labai ryšku: jei esi moteris, tau
turi būti svarbu vienokie dalykai, o vyrui
svarbūs visai kiti dalykai. Aš ėmiau veržtis
iš to rėmelio labai aiškiai ir iš karto: man
grožis nėra svarbu, man nepatinka gaminti
valgyti, nors visgi tai darau, manęs nedomina
auksiniai papuošalai, sariai ir pan... Neįsivaizduoju savęs visą gyvenimą finansiškai
ir kitaip priklausomos nuo vyro ir jo šeimos.

Visa šeima per Augustės vyro brolio vestuves

O ką daro vyras?
Vyras eina į darbą ir uždirba pinigus.
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Kaip sugalvojote įkurti vaikų darželį?
Gal neradote tinkamo savo dukrai?

Amilu gimtadienis – ant galvos beriami ryžiai kaip palaiminimas
Vyrui Indijoje prestižo reikalas – auksu papuošti žmoną. Šneku apie 24 karatų auksą, o
ne ploną grandinėlę, – tokią, kad visi matytų.
Nes tai liudija tavo visuomeninį statusą.
Moterys turi daug puošnių ir brangių sarių,
auksinių apyrankių, auskarų ir kitų papuošalų. Apie žmogų, ar jam gerai sekasi, ar
nelabai, sprendžiama pagal tai, kiek jis aukso
nešioja. Kuo daugiau auksinių papuošalų,
tuo tave labiau gerbia, pagarbiai šneka...
Tai tu irgi auksu puošiesi?
Oi, man nepatinka papuošalai... Tik
per vestuves pasipuošiu. Sakau vyrui, kad
nešvaistytų tam pinigų. Man labiau ten
trūksta kultūros: teatro, parodų, knygų...
Mūsų namuose niekas neskaito knygų – gal
dėl laiko stokos, o gal tiesiog neturi įpročio.
Mano vyrui taip pat ne itin patinka skaityti.
O kaip leidžiate laisvalaikį?
Jie nelabai supranta, kokio laisvalaikio dar reikia, – juk tiek visko ten vyksta...
Viskas nuolatos kinta. Ten nėra monotonijos. Giminės nuolatos kišasi į tavo šeimos
gyvenimą: ateina, išeina, apsigyvena ar
išsikrausto...
Deja, teatrus lanko ne mano socialinio
rato žmonės. Mano vyro mama visą laiką
dirba – jos brolis turi parduotuvių tinklą,
tad ji vienoje parduotuvėje dirba vadybininke. Jai 56 metai, bet ji nuo 7 val. ryto
iki 22 val. vakaro dirba kiekvieną dieną,
be jokių išeiginių ir atostogų. Tas darbas
jai labai patinka, tad jai daugiau nieko
nereikia. Na, nebent būna kokia šventė
ar kieno nors vestuvės, tada dalyvaujame
ir mes. O šiaip ji neturi laisvadienių. Vyro

tėvas yra statybų vadovas: jie turi šiek tiek
žemės, stato, nuomoja...
Ar sunku išlikti europiete, būti savimi?
Mano vyras manęs nevaržo ir man neprieštarauja. Jis džiaugiasi, jei aš ką nors mėgstu ar ko nors noriu, ir mane palaiko. Tikrai
ne visose šeimose taip yra. Mano vyras labai
europietiškas, nors kartais, pavyzdžiui, laiką
planuoja ar verslą organizuoja labai indiškai:
viskas vyksta per pažįstamus, planai ir projektai
keičiasi kone kasdien, pinigai ateina iš investuoti
norinčių draugų ir draugų pažįstamų, giminių.
Mano vyras yra optimistas, labai pozityvus, entuziastingas, ambicingas žmogus.
Jis labai nori į veiklas įtraukti ir mane. Taip
jis įtraukė mane į darželio projektą.

Viena iš priežasčių buvo puoselėti Indijoje kitokią auklėjimo sistemą. Indijoje vaikai
paprastai leidžiami į darželius nuo 1, 5 m.,
bet man buvo baisu leisti savo vaiką į darželį
iki 4 metų, nes esu girdėjusi daug negatyvių
istorijų. Auklėtojos darželyje nėra išsilavinusios, vaikų tinkamai neprižiūri, dažnas ir
smurtas prieš vaikus, ir tai indams yra normalu. Dar mane stebina jų nerūpestingumas:
leidžia vaikams žaisti gatvėje, nežiūri, kaip
jie plaunasi rankas, neteikia dėmesio vaikų
saugumui... Kalbu tik apie privačius darželius
ar mokyklas, nes valstybinių darželių išvis
nėra, o mokyklose trūksta tvarkos, nors jie
turi ir šeimininkėles, ir valytojas.
Kai ieškojome darželio savo dukrai,
nemažai jų aplankėme. Mums daug kas
nepatiko: nepatiko higienos nesilaikymas,
atsainus požiūris į discipliną... Manau, turi
būti tam tikros taisyklės, tam tikros ribos,
susitarimai dėl disciplinos. Mano vaikui,
kaip ir visiems vaikams, labai reikia aiškių
ribų, kai jie neklauso. Dauguma darželių
darbuotojų atsakė, kad vaikai labai gerai
elgiasi, todėl jokių drausminimo priemonių
nereikia. Bet juk tai nesąmonė... Žinau, kad
ant vaikų rėkia, juos muša...
Dabar mes jau turime savo darželį. Nors
jis nėra idealus, bet, manau, verta stengtis, nes
juk mūsų rankose – vaikų ateitis ir jų svajonės.
Kitame numeryje tęsime pokalbį apie
vaikų auklėjimą, buitinius iššūkius, pasitikėjimą Dievu kasdienybėje.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Apaštalas Jonas – mūsų pavyzdys
Šiandien daugelis senyvo amžiaus žmonių jaučiasi sutrikę, tarsi būtų
išstumti į visuomenės užribį, nelabai reikalingi. Visur reklamuojama
klestinti ir savo grožiu stulbinanti jaunystė. Atsivėrus keliams į platųjį pasaulį, vaikai palieka savo pagyvenusius, senus tėvus ir iškeliauja
ieškoti laimės toli nuo gimtųjų namų.
Sulaukę garbaus amžiaus turime gražaus laiko, kurį galime skirti
Šventojo Rašto studijoms, maldai, įvairiems patarnavimams savo artimui ir bažnyčiai. Sukaupėme nemažą gyvenimo patirtį, seniai pažabotos visos aistros, susikrovėme nemenkus dvasinius turtus iš Dievo,
eidami sunkių išbandymų keliu įgijome išminties.
Naujojo Testamento bažnyčiose tarnavo ne tik jauni, bet ir pagyvenę
žmonės. Raginčiau senjorus nelikti pasyviems, bet aktyviai prisidėti
prie bažnyčios ugdymo. Kaip teigiamą pavyzdį noriu paminėti vieną
iš bažnyčios patriarchų, tarnavusių iki pat savo išėjimo pas Viešpatį, –
apaštalą Joną.
Apaštalas Jonas – „griaustinio
sūnus“ ir „meilės apaštalas“
Zebediejaus sūnūs – Jonas ir jo brolis
Jokūbas, palikę savo tėvą valtyje prie Genezareto ežero, nusekė paskui juos pašaukusį Jėzų. Jie abu tapo Jėzaus mokiniais.
Jonas – jauniausias iš apaštalų, kurį Jėzus
ypatingai mylėjo. Tie meilės ryšiai lydėjo
Joną visą gyvenimą.
Iš prigimties Jonas nebuvo labai
švelnus. Jis buvo pakankamai išdidus,
ambicingas, stiprios valios, pasitikintis savimi, ištvermingas, siekiantis garbės ir šiek tiek savanaudiškas. Su broliu
Jokūbu jie buvo vadinami „griaustinio
sūnumis“ – turbūt dėl noro įsakyti, kad
ugnis kristų iš dangaus ir sudegintų tuos,
kurie nepriėmė Jėzaus mokymo (Lk 9,
52–56). Jėzus juos sudraudė, nes Jis
niekada neverčia patikėti Jo malone, –
tai daro Jo meilė per Šventąją Dvasią.
Evangelijoje pagal Luką aprašoma, kaip
Jonas skundžia Jėzui tuos, kurie išvarinėja
demonus Jėzaus vardu, bet nevaikščioja
kartu su jais. Jėzus vėl jį pamoko: Nedrauskite! Kas ne prieš mus, tas už mus! (Lk 9,
49–50). Vėliau broliai nutaria pasirūpinti
savo vieta šalia Jėzaus Dievo karalystėje:
vienas nori sėdėti Jo kairėje, kitas – dešinėje
(Mk 10, 35–40). Jėzus ir vėl juos sudraudžia:
Nežinote, ko prašote. Šis prašymas, be abejo,
supykdė kitus bendražygius.

Vis dėlto Jonas apibūdinamas kaip
tas, kurį Jėzus mylėjo. Tik dėl artimo ryšio
su Jėzumi Jonas tampa nuolankus, visa
širdimi mylintis Viešpatį. Jis leido, kad
tobula meilė jį keistų, nes puikiai suprato,
kad jam reikalingas Gelbėtojas. Pažinęs
savo nuodėmingos prigimties vargą, Jonas
išmoko pasikliauti Jėzumi. Paklusti ne
savo, o Jo valiai ir Jo troškimams. Jonas
nuolat glaudėsi prie Jėzaus širdies, ir dėl
to nuolatinio buvimo su Viešpačiu tapo
stipriu Jo liudytoju.
Galime pasimokyti iš Jono, kad, išgyvenę Viešpaties artumą ir meilę, galime
patirti perkeičiančią Dievo jėgą. Jėzus ne
tik labai mylėjo šį mokinį, bet labai gerai
pažinojo jo būdą. Jonas buvo vienas iš trijų
mokinių, kuriuos Jėzus pakvietė ant Taboro
kalno, kur jis drauge su Petru ir Jokūbu
matė Viešpaties atsimainymo stebuklą. Jis
dalyvavo, kai buvo prikelta sinagogos vyresniojo Jajiro dukra, ir kituose Evangelijų
aprašytuose įvykiuose.
Paskutinės vakarienės metu Jonas
sėdėjo šalia mokytojo, prigludęs prie Jo
krūtinės. Jis ištikimai lydėjo Jį į Getsemanę,
į Teismo apklausą, nešant kryžių. Jis visa
širdimi liūdėjo kryžiaus papėdėje, drauge
su Gelbėtojo motina Marija graudžiai verkdamas. Jis nuolankiai priėmė Viešpaties
žodžius, pasakytus nuo Kryžiaus: „Štai
tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys

pasiėmė ją pas save (Jn 19, 27). Jonas įvykdė
Jėzaus paliepimą ir gyveno su Jo motina iki
jos mirties Efeze, kur Marija ir palaidota.
Marijai mirus apaštalas Jonas keliavo
po Mažosios Azijos miestus, pamokslaudamas Evangeliją. Su juo drauge keliavo ištikimas jo mokinys Proharas, kuris
tarnavo jam kaip sekretorius. Jie plaukė
laivais. Vienos kelionės metu, kilus didelei
audrai, laivas nuskendo, o visi keleiviai
buvo išmesti į krantą, tačiau Jono tarp jų
nebuvo. Proharas graudžiai verkė savo
mokytojo ir vienas iškeliavo į Efezą. Po 14
dienų Proharas stovėjo pajūryje ir pamatė,
kaip jūros bangos į krantą išmetė žmogų,
o priėjęs prie jo atpažino savo mokytoją,
kurį Dievas išsaugojo gyvą.
Apaštalo Jono pamokslus lydėjo ženklai
ir stebuklai. Domiciano laikais Romos imperijoje, kai krikščionys išgyveno žiaurius
persekiojimus, apaštalas Jonas buvo suimtas
už krikščionybės skleidimą ir nuteistas mirties bausme. Sugirdžius mirtinų nuodų, tai
jam nepakenkė, o panardinus į verdančio
aliejaus katilą, labai lėtai, kad patirtų, kiek
galima daugiau kančios, buvo ištrauktas iš
kančios vietos gyvas ir nepažeistas. Tai ne
tik įsiutino Romos imperatorių Domicianą
ir jo egzekucijos vykdytojus, bet ir labai
įbaugino. Tuomet buvo įsakyta ištremti
apaštalą Joną į negyvenamą Patmos salą,
kur buvo kalinami patys žiauriausi nusikaltėliai. Pirmoji grupė (vagys, žmogžu-
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džiai, prievartautojai ir kt.), uždaryta ir
saugoma griežtos sargybos, sunkiai dirbo
kasyklose, antroji grupė, kuriai priklausė ir apaštalas Jonas su Proharu, buvo
politiniai kaliniai, kurie gyveno kalnų
uolose ir maitinosi saloje esančiais gamtos
turtais. Jie patys turėjo pasirūpinti, kaip
išgyventi. Apaštalui tuomet jau buvo 95
metai, bet jis stiprino brolius ir seseris,
pamokslaudamas, melsdamasis už juos,
lankydamas ir guosdamas.

„

Šiuolaikinėje visuomenėje
susiformavo klaidingas
požiūris, kad pensinio amžiaus
žmogus nebegali būti aktyvus,
atnešti naudos visuomenei ar
bažnyčiai. Tačiau daugelis vaisių
ant vaismedžių sunoksta būtent
rudenį.

“

Čia taip pat jis buvo vadinamas „perkūno sūnumi“, nes buvo Dievo apdovanotas didele Jo jėga. Su savo mokiniu ir
sekretoriumi Proharu apaštalas Jonas apsigyveno vienoje apleistoje kalno uoloje.
Vienos maldos metu, Dvasios pagavoje
(patekęs į kitą dvasinį pasaulį), išgirdo
pažįstamą balsą. Jonas atpažino jį po 60
išsiskyrimo metų. Jis buvo galingas, kaip
griaustinis, kad net uolos siena įskilo.
Apaštalas Jonas atsigręžė pamatyti balso ir pamatė septynis žibintuvus ir viduryje – panašų į Žmogaus Sūnų. Proharas iš baimės krito ant žemės. Jonas jį
pakėlė ir liepė rašyti. Tai buvo Jėzus –
įsikūnijęs Žodis, kalbantis septynioms Mažosios Azijos bažnyčioms. Ir apokaliptinis
apreiškimas laikų pabaigai – paskutinė
Biblijos knyga „Apreiškimas Jonui“.

Dvasia kalba bažnyčioms
Apaštalui Jonui Jėzus parodė septynių
Mažosios Azijos bažnyčių atliktus darbus ir
jų klaidas bei trūkumus. Atskleidė Didžiąją
paslaptį, kurią žino tik pats Šeimininkas –
Jėzus, kas dažnai paslėpta nuo išorinio
žvilgsnio, bet slypi pačioje Bažnyčios šerdyje – bendruomenės, arba Kristaus nuotakos, širdyje.
Jėzus stebi, kas vyksta Bažnyčioje, kaip
vyksta Jo šlovinimas ir garbinimas, kaip
pastorius meldžiasi už savo avis ir prašo iš
Dievo žodžio, kuriuo galėtų tinkamai pa-

maitinti kaimenę, kaip ganomos, gydomos
sužeistos avys, globojamos, skatinamos,
drąsinamos, drausminamos ir saugomos
nuo vilkų ir lapių tos, kurios atsitraukia nuo kaimenės. Kaip vyksta maldos,
vaikų, jaunimo ir kt. tarnavimai, kaip
atnešamos aukos. Mums sunku suvokti,
bet Jėzus tikrai žino apie mus viską: apie
mūsų praeitį, dabartį ir ateitį, apie mūsų
šeimas ir santykius jose, apie mūsų tėvus
ir mūsų vaikus. Nuo Jo žvilgsnio negali
pasislėpti niekas ir niekur. Tačiau mūsų
Viešpats yra MEILĖ, o meilė kantri, maloni, nepavydi, nesigiria ir neišpuiksta,
nesielgia nepadoriai, neieško sau naudos,
nepasiduoda piktumui, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa
tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria (1 Kor 13,
4–7). Begalinis yra Jėzaus gailestingumas
ir didelė Jo malonė.
Štai Jėzus prabilo apaštalui Jonui apie
bažnyčių būklę ir visoms joms kartoja
tuos pačius žodžius: ŽINAU ir ATGAILAUK. Kad ir ką darytume Viešpačiui ar
dėl Viešpaties, visada turime prisiminti,
kad Jis viską žino, viską mato ir viską girdi.
Taip pat nuolat prisiminkime, kad turime
nuoširdžiai atgailauti. Jei turime asmeninį
artimą ryšį su Jėzumi, atgaila liesis kasdien,
nes skaitydami Bibliją atpažinsime savo
kūnišką prigimtį, kuriai reikalinga Dievo
malonė ir gailestingumas. Apaštalas Jonas
buvo imlus pataisymams, tokie būkime ir
mes. Tai geras pavyzdys.

Vaisiai sunoksta rudenį
Šiuolaikinėje visuomenėje susiformavo klaidingas požiūris, kad pensinio amžiaus žmogus nebegali būti aktyvus, atnešti
naudos visuomenei ar bažnyčiai. Tačiau
daugelis vaisių ant vaismedžių sunoksta
būtent rudenį.
Mane žavi vieno įtakingiausių XX a.
evangelinio judėjimo lyderio Johno Stotto veikla ir požiūris. Jo veiklos reikšmė
neįkainojama. Argi galima pasverti, kokią
dvasinę įtaką skaitytojams, bažnyčioms,
valstybėms, visam Kristaus Kūnui ir šiuolaikiniam moderniajam pasauliui padarė
jo knygos, straipsniai, sveikas krikščioniškas mokymas, paremtas Biblija ir pateptas
Šventosios Dvasios aliejumi, skambėjęs
iš šimtų sakyklų? Nuostabu tai, kad šis
iškilus krikščionis savo mokymą grindė
ir savo asmeninio gyvenimo pavyzdžiu.
Šis žymus teologas siekė nutiesti tiltą tarp
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dviejų pasaulių: biblinio ir modernaus.
Ir tai jam pavyko, nes tradicinį kriščionybės paveldą jis aprengė moderniojo
pasaulio rūbu ir taip Šventąjį Raštą padarė patrauklų šiuolaikinėms kartoms.
Jo skelbiamas Kristus nėra senamadiškas
ir lėkštas, bet labai įdomus, patrauklus,
švelniai įeinantis į šiuolaikinio žmogaus
gyvenimą ir jį keičiantis. Bažnyčia tampa
patrauklus objektas, kurioje kiekvienas
atranda sau atgaivą, yra labai laukiamas
ir reikalingas.
„Ar įmanoma Evangeliją perteikti įdomia, šiuolaikine kalba, jos neiškreipiant ir
juo labiau nesunaikinant? Ar galima vienu
metu būti ir autentiškam, ir naujoviškam,
ar turime pasirinkti viena arba kita?“ –
klausia Johnas Stottas. Ir tvirtai atsako:
„Abu dalykai įmanomi...“
Autorius kviečia ugdytis „dvigubą
klusnumą“: „Pagarbiai ir klusniai klausyti Dievo žodžio ir kritiškai bei jautriai
klausyti pasaulio, kad galėtume jame skelbti
Evangeliją.“
Galiu drąsiai teigti, kad Johnas Stottas
buvo tikras pasišventimo Dievui ir Jo Žodžiui pavyzdys – iki 86 metų jis aktyviai
tarnavo visam Kristaus Kūnui. Išėjo pas
Viešpatį sulaukęs 90 metų, klausydamas
Biblijos skaitinių. Jis, kaip ir apaštalai Jonas
ir Paulius, nesukūrė šeimos, bet visą savo
gyvenimą paaukojo Evangelijos sklaidai
ir čia surado tikrąją laimę.
Taigi ir mes, mieli senjorai, gal ir neatnešime tokio gausaus vaisiaus, kaip šie
įspūdingi pavyzdžiai, bet nepaliaukime
bėgti lenktynėse, kad, artėdami prie finišo,
galėtume pasakyti: Aš kovojau gerą kovą,
baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą (2 Tim
4, 7).
Naudota literatūra:
1. Biblija. Senasis testamentas Naujasis testamentas.
„Tikėjimo Žodis“ Vilnius 1999
2. Biblijos enciklopedija Alna Litera Vilnius 1992
3. Bibleiskaja enciklopedija, 1-2 Knyga Trud i izdanie
Arximandrita Nikifora, Moskva, 1891
4. Svet vo Tme, sem poslanij semi cerkveam. Rik
Renner, published by Teach All Nations P.O.Box
5. www.bible3 ref/.../ioann-bogoslov-&evangeliste
htnsl Svetoj Apostol i Evangelist Joann Bogoslob.
6. www apostol-ioan. Ru/.../ioann-bogoslov- unikalnaja licnost...Joann Bogoslov-unikalnaja ličnost- Apostol
Joan.
7. www. ramioslankos.lt/sielos-skurdas-opi-problema-ne-tik-bažnyčiai.
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Gyvas Dievas – gyva viltis
Apmąstymai pagal 42 psalmę

G

arsus praėjusio šimtmečio amerikiečių aktyvistas, baptistų
pastorius Martinas Liuteris
Kingas, nužudytas 1968 m., savo pamoksle
„Sudužusios viltys“ užduoda jautrų klausimą, kaip gyventi, kai mūsų ilgai puoselėtos
svajonės neišsipildo. „Kaip tokiomis aplinkybėmis turėčiau elgtis?“
Kai kas tokiu atveju tiesiog užsisklendžia savyje. Anot Liuterio Kingo, tokie
žmonės „nustoja kovoję gyvenimo kovoje,
praranda susidomėjimą gyvenimu ir bando
nuo jo pabėgti, pasirinkdami abejingumą.
[...] Jie pernelyg abejingi, kad galėtų mylėti,
ir pernelyg stokojantys aistros, kad galėtų
nekęsti, indiferentiški džiaugsmo patyrimui
ir per šalti sielvartui. Šie žmonės nei gyvi,
nei mirę – jie tiesiog egzistuoja. Jų akys
nepastebi mus supančio grožio, jų ausys
nejautrios įstabios muzikos garsams, jų
rankos nesugeba reaguoti net į žavų mažo
vaikelio prisilietimą. Juose nebeliko nieko
gyvo, tik niūrus egzistavimas. Neišsipildžiusios svajonės pastūmėjo juos į cinizmą...“
Žmogus, kurio balsą girdime 42 psalmėje, taip pat puoselėja svajonę dar kartą
apsilankyti Viešpaties namuose ir vėl patirti
Jo artumą: Mano siela trokšta Dievo, gyvojo
Dievo. Kada ateisiu ir pasirodysiu Dievo
akivaizdoje? (Ps 42, 2). Akivaizdu, kad dėl
tam tikrų aplinkybių jis to padaryti negali.
Galbūt jį pakirto liga, taip sužlugdydama
jo planus pagaliau aplankyti šventą vietą, o
gal jis ištremtas kartu su savo tėvynainiais
toli nuo namų ir dabar priverstas giedoti
Viešpačiui svetimoje žemėje (Ps 137)?
Nors ir susiklosčius nepalankioms, netgi jam priešiškoms aplinkybėms, psalmės
autorius anaiptol nėra cinikas. Jis nepasiduoda pagundai užsisklęsti savyje ir niekuo
nebepasitikėti, netampa šaltas ir abejingas.
Jis vis dar gyvas – vadinasi, turi viltį. Vienas
išmintingas žmogus pasakė: Iš tikrųjų žmogus gyvųjų draugėje turi viltį: verčiau būti
gyvu šunimi, negu negyvu liūtu! (Ekl 9, 4).
Psalmės autoriaus situaciją apsunkina
aplinkinių priešiškumas. Matydami jo širdgėlą, aplinkiniai nepraleidžia progos ant jo
žaizdų dar pabarstyti druskos: Kurgi tavo

Dievas? Įžūlūs ir pasitikėdami savimi jie
jaučiasi padėties šeimininkai, galintys be
gailesčio drabstytis užgauliojimais. Ką išgyvena žmogus, atsidūręs sunkioje padėtyje,
nesulaukdamas aplinkinių užuojautos, be
vilties sulaukti net menkiausio padrąsinimo?
Viskas, ką išgirsti: „Jei tau taip blogai, tai
kur tavo Dievas? Kodėl Jis tau nepadeda,
neišvaduoja tavęs iš tavo ligų ar nepritekliaus?“
Tokių kandžių pastabų sulaukė ir pats
Kristus. Pranašas Izaijas, žvelgdamas į ateitį,
Jį apibūdino kaip skausmų vyrą, apsipratusį
su negalia, tokį, „kuris prieš žmones užsidengia veidą“ (Iz 53, 3). Toks buvo Jėzus
savo paskutinėmis akimirkomis. Kabėdamas
ant kryžiaus, tamsiausiomis savo vienatvės,
sielvarto ir pažeminimo akimirkomis Jis
sulaukė aplinkinių patyčių: Še tau, kuris
sugriauni šventovę ir per tris dienas atstatai;
gelbėkis pats! Jei esi Dievo Sūnus, nuženk
nuo kryžiaus! <...> Jis pasitikėjo Dievu, tad
teišvaduoja Jį dabar, jeigu Juo rūpinasi, nes Jis
yra sakęs: ‘Aš – Dievo Sūnus’ (Mt 27, 40. 43).
Tas pats balsas, kupinas nuožmumo ir
neapykantos, nuskamba vėl... Regis, pergalė
besityčiojančių praeivių pusėje. Jie tarsi jau
įrodė tai, ką norėjo, – jokiam Dievui tu nerūpi. Tavo puoselėta viltis sulaukti pagalbos
iš Dievo – tik graži iliuzija, kuri tau nepadės
čia, atšiauriame ir tau priešiškame pasaulyje. Pasaulyje jūsų priespauda laukia... (Jn
16, 33) – šie Jėzaus žodžiai tampa aktualūs
kaip niekada.
Kenčiu lyg kaulus laužant, priešai tyčiojasi iš manęs, kasdien klausdami: „Kur yra
tavo Dievas?“ (Ps 42, 10). Nenuostabu, kad
tokių aplinkybių bei jas skatinančių balsų
apsuptyje mintis, kad Dievas tave užmiršo,
ima kirbėti vis labiau, po truputį gramzdindama psalmininką į depresijos liūną: Mano
Dieve, mano siela liūdi manyje. Prisimenu
Tave iš Jordano šalies ir Hermono, nuo Micaro kalno. Gelmė šaukia gelmę, vandeniui
triukšmingai krintant; Tavo bangos ir vilnys
per mane liejas (Ps 42, 6–7).
Tai, apie ką mes mąstome, veikia mūsų
emocijas. Mintys, jog esi mylimas ir reikalingas kitiems, pakelia dvasią, skatina

judėti į priekį. Ir atvirkščiai, mintis, kad esi
užmirštas ir nereikalingas, gali pastūmėti
į neviltį.
Čia psalmininko jausmus perteikia net
ne liūno, o siaučiančios jūros paveikslas. Tie,
kas yra skendę jūroje, žino, kokia beviltiška
atrodo kova su didelėmis bangomis. Kurį
laiką bandai joms priešintis, tačiau jėgos
nelygios. Suvokus, jog pačiam išsikapstyti
nepavyks, apima neviltis ir panika, dėl kurios netenkama ir pačių paskutinių jėgų...
Kova su užplūdusiais nevilties ir liūdesio
jausmais gali priminti kapanojimąsi giliuose
vandenyse, tarp didelių bangų, nešant srovei.
Tačiau, kai jau ima atrodyti, jog kova pralaimėta, kad tuojau panirsi visam laikui, kažkur
giliai sieloje nuskamba priminimas: Aš dar
šlovinsiu Jį, savo Gelbėtoją, savo Dievą.

„

Psalmininko maldoje susilieja
du balsai: širdgėlos ir vilties.
Širdgėlos – dėl įtampos tarp
giliausių jo troškimų ir fizinių ar
geografinių apribojimų, kurie
neleidžia šiems troškimams
išsipildyti čia ir dabar. Vilties –
nes, kol gyvas Kūrėjas, bus
gyva ir viltis.

“

Kažkada girdėjau žmogaus, kuris ežere,
nuplaukęs pernelyg toli, suvokė, kad jam
nebeliko jėgų grįžti į krantą, pasakojimą.
Tą akimirką, kai atrodė, jog viskas baigta,
nuleidęs kojas jis netikėtai palietė dugną –
pasirodo, kaip tik toje vietoje buvo sekluma.
Psalmės autorius, atsidūręs ties nevilties
riba, junta, kad jo kojos atsirėmė į kietą
paviršių. Ne viskas taip tamsu ir juoda. Tamsios mintys ir jų paveiktos emocijos gali
iškreipti žmogaus požiūrį į tai, kas vyksta
iš tiesų. Apimtas nevilties ir panikos, jis net
nepagalvoja apie po juo esančias rūpestingo
Dievo rankas, pasiruošusias jį, grimztantį,
iškelti iš gelmių.
Psalmininko maldoje susilieja du balsai:
širdgėlos ir vilties. Širdgėlos – dėl įtampos
tarp giliausių jo troškimų ir fizinių ar geografinių apribojimų, kurie neleidžia šiems
troškimams išsipildyti čia ir dabar. Vilties –
nes, kol gyvas Kūrėjas, bus gyva ir viltis. Net
Jobas, žmogus iškentęs bene didžiausias

Dvasingumas
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kančias istorijoje, atsidūręs, atrodytų, itin
beviltiškoje situacijoje – praradęs viską, ką
tik galima prarasti, – liedamas savo širdgėlą
ir vidinį skausmą sugeba ištarti: Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas; galų gale
Jis pakils kaip liudytojas žemėje. Net kai
liga jau bus suėdusi mano odą, savo kūnu
matysiu Dievą. Matysiu Jį savo, o ne kieno
kito akimis! To trokšta širdis mano krūtinėje!
(Job 19, 25–27).
Panašius vilties atgarsius išgirstame ir
psalmininko maldoje. Nepaisant vidinės
įtampos ir neigiamų emocijų proveržio,
psalmininko širdyje visgi nelieka vietos cinizmui. Nors jo giliai puoselėjamos svajonės
neišsipildo čia ir dabar, paskutiniai žodžiai
yra vilties žodžiai. Net ir nesulaukęs aplinkinių padrąsinimo ir paramos, psalmininkas
drąsina save pats: Turėk viltį Dieve.
XVII amžiaus anglų rašytojas bei pamokslininkas Džonas Bunjanas savo garsiame veikale „Piligrimo kelionė“ aprašo
alegorinę dviejų piligrimų kelionę į dangiškąjį
miestą. Viename epizode jiedu išklysta iš
kelio ir atsiduria milžino, vardu Nusiminimas, teritorijoje. Šis veikiai juos suima bei
įkalina Abejojimo Pilyje. Milžinui talkina jo
žmona Pasitikėjimo Stoka. Jos pamokytas,
milžinas sumuša kalinius ir bando nupiešti
gyvenimą juodžiausiomis spalvomis. „Kam
gi jums benorėti gyventi, jei gyvenimas teikia
tiek daug kartaus skausmo?“ – šiais žodžiais
Nusiminimas bando įstumti juos į neviltį,
pasiūlydamas jiems vieną išeitį – savižudybę.
Išvargintą tamsiausių minčių Krikščionį
(toks yra vieno iš piligrimų vardas) palaiko
tik jo brolis pakeleivis, vardu Viltingasis.
Kartą, jiems uoliai besimeldžiant, Krikščionis
tarsi nubunda: „Koks aš kvailys, kad guliu
dvokiančiame požemyje, kai puikiai galėčiau
vaikščioti sau laisvas! Savo užantyje turiu
raktą, vadinamą Pažadas, kuris, esu tvirtai
įsitikinęs, gali atrakinti bet kurį Abejojimo
pilies užraktą.“ Pasinaudojus Dievo pažado
raktu, piligrimams pavyksta ištrūkti iš nelemtos pilies ir tęsti savo kelionę į Dievo miestą.
Mūsų perskaitytos psalmės autorius
suvokia aiškų neatitikimą tarp jo taip trokštamų dalykų bei tikrovės, ir šis suvokimas
verčia jį nusiminti. Tačiau tuoj pat, atrodo,
jau atsidūręs ant Abejojimo Pilies slenksčio,
jis atsisako į ją įžengti. Kaip Jobas, jis skuba
priminti sau, kad jo Dievas ne tik gyvas, bet
ir Gelbėtojas. Šį Gelbėtoją jis dar pašlovins.
Kol esu gyvas, yra viltis. Ne, veikiau, kol
gyvas Dievas – gyva viltis. Aš dar šlovinsiu
Jį, savo Gelbėtoją, savo Dievą.
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VERMON PIERRE

Kančios akivaizdoje formali
krikščionybė tave nuvils
Kentėjimai skaudina
Niekuomet nepamiršiu jausmo, užplūdusio mane, kai sužinojau, kad netikėtai
mirė mano artimas draugas. Mane apėmė
visiškas bejėgiškumas. Nieko negalėjau
padaryti, kad užkirsčiau tam kelią. Nieko
negalėjau padaryti, kad tai pakeisčiau. Man
beliko į tai reaguoti...
Nenuostabu, kad žmonės į kančią reaguoja įvairiai, turbūt priklausomai nuo kančios sunkumo ir netikėtumo: vieni patiria
nerimą, stresą, didelį rūpestį, kiti – puola į
neviltį ir depresiją. Kai kurie ima pykti ant
Dievo: „Kaip galėjai leisti, kad tai nutiktų?“
Kiti tampa ciniški ar abejingi: „Leiskite
mums valgyti, gerti ir linksmintis, nes rytoj
galime mirti.“ Dar kiti mano, jog kančia juos
ištiko todėl, kad jie padarė kažką blogo. Taigi
jie ima dar labiau stengtis elgtis tinkamai.
Tie, kurie pasitiki Rytų religijomis, siekia
pagerinti savo karmą.
Dalis žmonių siekia „gauti savo palaiminimą“, mat jų bažnyčioje mokoma,
kad „sveikata ir turtai priklauso tau – jei
tik labiau tikėsi ir aukosi daugiau pinigų“.
Išties yra daug pigių, nepilnų, netikrų
„krikščionybės“ versijų. Tačiau kančios
akivaizdoje jos tave nuvils.

Netikra krikščionybė
neatlaiko spaudimo
Taip yra todėl, kad tikroji krikščionybė
yra santykis su Dievu, santykis, kuris yra
saugus dėl Jėzaus. Tikras džiaugsmas neįmanomas be tikrų, tvarių ir besivystančių
santykių su Dievu per Jėzų. Bet kas mažiau
nei tai trukdys atrasti džiaugsmą kančios
akivaizdoje.
Štai kodėl, kai patiriame kančią, prietaringa, sekmadieninė krikščionybė neveikia.
Kad ir ką manytum gaunąs sekmadieniais
valandą laiko praleisdamas bažnyčioje, tai
sutrupės daugelio valandų, patiriant gilų
skausmą, akivaizdoje.
Štai kodėl „išpažink ir pasiimk“ klestėjimo evangelija neveikia. Ji žiūri į Dievą
kaip į loterijos bilietą.

Tu visuomet nusivilsi Dievu, kurio vienintelė funkcija yra teikti tau materialius palaiminimus, nes jokie materialūs palaiminimai
neapsaugos tavęs nuo skausmo. Kančia, kaip
aštrus peilis, ypatingai lengvai slysta gyvenimu,
kurio viltys sudėtos į turtus ir daiktus.
Dėl tos pačios priežasties neveikia ir
legalistinė krikščionybė. Santykis su Dievu,
pagrįstas taisyklių sąrašu, sutelkia mūsų
dėmesį ne į Dievą, bet į mus pačius. Eidamas
šiuo keliu patirsi ne džiaugsmą, bet kaltę,
gėdą arba pateksi į išdidumo pinkles – visi
šie dalykai nepadeda ištverti skausmo.
Taigi, kai kenčiame, labiausiai mums reikia tikro, autentiško, tvaraus, aktyvaus santykio, aktyvaus bendravimo su Dievu. Negalime
pasitenkinti niekuo mažiau, nes tai nepadės
mums patirti džiaugsmą skausmo kalėjime.

Tikra krikščionybė išstovi
Bendraujantys su Dievu žmonės visu
svoriu gali remtis į Jį ir visus savo rūpesčius mesti ant Jo, žinodami, kad nepražus.
Taip, mes patirsime skausmą. Mes būsime
įskaudinti. Tačiau, kol pasikliausime savo
santykiais su Viešpačiu, Dievo žmonės nepalūš. Jie išstovės. Ir nebus išjudinti.
Kaip rašė apaštalas Paulius: Džiaukitės
Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!
Jūsų romumas tebūna žinomas visiems.
Viešpats yra arti! (Fil 4, 4–5). Džiaugsmas
kyla iš tvirtos jėgos, kuri ateina, kai apsidairę
šalia pamatome Dievą.
Džiaugsmas randamas bendraujant
su Dievu, nes Jis yra išgelbėjimo Dievas.
Mes galime džiaugtis, žinodami, kad tai, ką
išgyvename, galiausiai pasibaigs. Mes galime
džiaugtis, jei tikrai žinome, kad nors ir
turime tai išgyventi, nebūsime sugniuždyti,
bet visa tai ištversime. Galime džiaugtis, jei
žinome, kad galiausiai būsime išgelbėti iš
visų kančių ir sielvarto. Žvelgdami į Kryžių
mes matome, kad Dievas taip mus myli, kad
siuntė savo Sūnų numirti už mus. Matydami,
kiek daug Jis padarė, kad mus išgelbėtų,
galime pasitikėti, kad ir dabar patirdami
sunkumus nebūsime atskirti nuo Dievo
meilės (Rom 8, 38–39).
Nukelta į 32 p.
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TOMAS DIČIUS

Reformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (I dalis)
XVI amžių istorikai vadina svarbaus istorinio lūžio laikmečiu, kuris
ženklino Viduramžių pabaigą ir Naujųjų laikų pradžią. Europoje vyko
įspūdingi visuomenę keičiantys procesai, kuriuos visų pirma skatino
naujų idėjų pasklidimas, formavęs naujovišką mąstyseną. Daugelis
istorikų sutinka, kad svarbiausias šių idėjų šaltinis buvo religinio atsinaujinimo judėjimas – Reformacija.

Į

žymus Bažnyčios istorikas Ph. Schaffas Reformaciją pavadino didžiausiu
istoriniu įvykiu po krikščionybės gimimo;
šis religinis sąjūdis tiesiogiai ar netiesiogiai
suteikė galingą postūmį kitiems pažangiems
judėjimams, tapdamas pagrindine varomąja jėga šiuolaikinės civilizacijos istorijoje.
Šiai nuomonei pritaria būrys kitų žymių
tyrinėtojų. Pavyzdžiui, M. Weberis savo
žymiajame veikale Protestantiška etika ir
kapitalizmo dvasia atskleidė, kaip protestantiškos religinės idėjos sukėlė socialinę revoliuciją visuomenėje; šiuolaikinis
Reformacijos istorikas D. MacCullochas
pripažįsta, kad neįmanoma suprasti dabartinės Europos, nesupratus XVI a. vykusių
pokyčių. Atsinaujinimo judėjimas prasidėjo
kaip argumentų sistemos kūrimas tikėjimui
pakeisti, bet greitai tapo daugiakryptis, įgaunantis savo pavidalus įvairiuose visuomenės
sluoksniuose, sparčiai ir įvairiapusiškai
veikiantis kultūros raidą.
Šiame straipsnių cikle „Reformacijos
įtaka Vakarų kultūros pokyčiams“ stengiamasi atskleisti XVI a. Europoje prasidėjusių
kultūrinių transformacijų ir Reformacijos
teologinių idėjų sąryšį, kuris iliustruojamas nagrinėjant skirtingų kultūros sričių
(ekonomikos, politikos, socialinių santykių,
meno, švietimo ir kt.) pokyčius. Terminas
„Reformacija“ straipsniuose vartojamas
siauresniąja prasme – dažniausiai turint
omenyje liuteroniškąją ir kalvinistinę atšakas, suformavusias „ortodoksinio“ arba
„klasikinio“ protestantizmo teologiją. Terminas „kultūra“ vartojamas turint omenyje
daugiafunkcinį, kompleksinį reiškinį, apimantį visas žmogaus veiklos sritis, o ne tik
meninę-estetinę bei intelektualinę kūrybą.

Krikščionybė ir kultūra
Krikščionybės ir kultūros santykio
tema labai plati ir kompleksiška, nes tiek
kultūros hermeneutikos srityje egzistuoja
nemažai atvirų klausimų, tiek diskusijoje
apie krikščionybės ir kultūros santykį galima išgirsti daug įvairių nuomonių. Įvairias
interpretacijas lemia skirtingi aiškinimo
metodai ir nesutarimas dėl pagrindinių
kultūros temų.
Lotyniškas terminas cultura (įdirbta, suarta žemė, išdirbimas, auginimas,
gerinimas) atsirado kaip natura (gamta)
priešingybė. Vėlyvojoje antikoje ir viduramžiais kultūros sąvokos prasmių daugėjo: apėmė elgesio normas, veiksmus,
kurie yra „virš-gamtinio“ pobūdžio. XVI
a. Renesanso epochoje terminą pradėjo
sieti su išsilavinimu, auklėjimu, dvasinės
veiklos sritimis, o teoriškai jis įteisinamas
ir į žodynus pakliūva Apšvietos epochoje.
Ne vienas mąstytojas, formuluodamas
kultūros apibrėžimą, pasitelkia etimologinę žodžio reikšmę, t. y. cultura versus
natura formulę. Žymus XX a. antropologas B. Malinowskis apibrėžia kultūrą kaip
dirbtinę, antrinę aplinką, kurią žmogus
užvelka ant natūraliosios; ją sudaro kalba, papročiai, idėjos, tikėjimai, įpročiai,
socialinė struktūra, praeities materialinis
palikimas, technologiniai procesai, vertybių
sistemos. Filosofo A. Maceinos teigimu,
pasaulis, kuriame žmogus gyvena, nėra
gamtos duotas kaip gyvuliui, bet jis yra
žmogaus susikurtas; pirmapradė gamta vis
labiau pertvarkoma pagal žmogaus tikslus, ji vis labiau pridengiama kultūriniais
pavidalais. Taigi, kultūros sąvoka talpina
bet kokią žmogaus kuriamąją veiklą, visą

žmonių sukurtą pasaulį, esantį šalia gamtos.
Pirmuosiuose Biblijos skyriuose taip pat
pasakojama kaip pirmasis žmogus Adomas buvo patalpintas pirmapradės gamtos
aplinkoje tam, kad ją „sukultūrintų“ (Pr
1, 27–28); jam buvo paskirtas „kultūrinis
mandatas“ – natura perkeisti į cultura.
Natūralios aplinkos perkeitimo aspektas yra tik dalis kultūros sąvokos. Pasak A.
Maceinos, kultūra apima gamtos pajungimą ir savęs tobulinimą, ir yra šių abiejų
pastangų vaisius. Formuluojant kultūros
apibrėžimą, svarbu atkreipti dėmesį ir į
idėjinę, vertybinę bei moralės sritis. Dvi
skirtingos stovyklos – kultūriniai materialistai ir kultūrinai idealistai – skirtingai
interpretuoja kultūrinius reiškinius. Pirmieji įsitikinę, kad kultūrinius pokyčius ir
vertybes lemia materialūs dėsniai, antrieji
teigia, kad idėjos yra pagrindinė generatyvinė jėga, formuojanti kultūrą. Pastarosios
stovyklos atstovas, žymus antropologas K.
J. Geertzas, kultūrą apibūdina kaip idėjinių
reikšmių tinklus arba istoriškai gyvuojančias simbolių sistemas, kurias pasitelkę
žmonės steigia, saugo, skleidžia ir plėtoja
savo pasaulio bei savęs pačių supratimą.
Šalia istorinio, sociologinio, filosofinio
egzistuoja ir teologinis kultūros aiškinimas.
Nemažas būrys žymių krikščionių mąstytojų –
nuo A. Augustino iki modernių autorių –
teigė, kad nėra grynai sekuliarios kultūros – ji yra įgyvendintos religijos forma.
Žmonių gyvenimo būdas ir tai, kaip jie išreiškia save darbuose, turi religinę prasmę.
Net ateistinį pasaulėvaizdį galima pavadinti religija, savotišku tikėjimu. T. S. Eliotas kultūrą vadino „religijos įsikūnijimu“;
P. Tillichas buvo įsitikinęs, kad „religija yra
kultūros turinys, kultūra – religijos forma“ ir
nė vienas kultūrinis reiškinys negali paslėpti
savo religinės šaknies; sociologas M. Weberis
taip pat buvo įsitikinęs, kad gyvenimo prasmės
sistemų (atsispindinčių kultūroje) šaknys
paprastai glūdi religijoje, net ir tada, kai laikui
bėgant žmonės pamiršta savo veiklos prasmių
kilmę religinėje tradicijoje.
Bažnyčios istoriją ženklina nuolatinės
konceptualinės paieškos, kurios suformavo
įvairius požiūrius į krikščionybės ir kultūros
santykį. Skirtingas istorines koncepcijas
tipologizavo H. R. Niebuhras plačiai išpopuliarėjusioje knygoje Kristus ir kultūra.
Jis išskiria penkis skirtingus požiūrius į
krikščionybės ir kultūros santykį: „Kristus
prieš kultūrą“, „Kristus kultūroje“, „Kristus
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virš kultūros“, „Kristaus ir kultūros paradoksas“ bei „Kristus – kultūros keitėjas“.
Penkių požiūrių panoramoje galima aptikti
du priešingus polius, dvi kraštutines pozicijas: viena vertina kultūrą itin negatyviai
(„Kristus prieš kultūrą“), kita – itin pozityviai („Kristus kultūroje“), likusios trys
„vidurinės“ pozicijos išlaiko balansą tarp
šių dviejų kraštutinumų – atmeta antagonistinę nuostatą kultūros atžvilgiu, tačiau
pripažįsta, kad niekada nepavyks panaikinti
kolizinės įtampos tarp nuodėmės paveiktų
kultūrinių pasireiškimų ir Kristaus.

Kultūrinės nuostatos
skirtingose Reformacijos
srovėse
Tyrinėtojai, prijaučiantys kultūriniam
idealizmui, ginče su kultūriniais materialistais rodė į Reformaciją kaip į ryškų pavyzdį,
atskleidžiantį, kad būtent idėjos (teisingiau teologinės idėjos) buvo svarbiausia
dominantė, nulėmusi istorinius pokyčius
įvairiose srityse. Šis istorinis pavyzdys
parodė, kad idėjos nėra tik visuomenės
produktas, bet, atvirkščiai – idėjos gali tapti
vienu svarbiausiu faktoriumi, formuojančiu
naują visuomenę. Reformacija taip pat
patvirtina ir anksčiau paminėtų mąstytojų,
kurie kultūrą apibūdina, K. Vanhoozerio
žodžiais, kaip „religinį tekstą, reikalaujantį
teologinio aiškinimo“, nuomonę. Istoriniai
faktai patvirtina, kad XVI a. atsinaujinimo judėjimas prasidėjo nuo teologijos
reformavimo (t. y. nuo „religinio“ teksto
koregavimo), o vėliau reformos palietė
visas kitas kultūros sritis.

Reformacija buvo sudėtingas ir įvairialypis reiškinys. Terminas „Reformacija“
apima kelias skirtingas XVI a. atsiradusias
religijos reformuotojų stovyklas: liuteroniškąją, reformatų (kalvinistų), radikaliąją
(anabaptistų) ir anglikonybę.
Reformacijos radikalioji srovė – anabaptistai („perkrikštytojai“) suvokė bažnyčią kaip „alternatyvią visuomenę“, kuri
egzistuoja paraleliai ir nepriklausomai nuo
istorinio-kultūrinio konteksto. „Teisiųjų
susirinkimui“, kuris priklauso Dievui, pasaulis yra priešiška teritorija, priklausanti

piktajam. Anabaptistai vengė bendradarbiauti su valstybe, su valdžios atstovais.
Žvelgiant per Niebuhro tipologijos prizmę, radikaliąją reformaciją, be abejonės,
galima priskirti „Kristus prieš kultūrą“
pozicijai. Tie, kurie tyrinėja Reformacijos įtaką kultūros pokyčiams, dažniausiai
radikalus palieka nuošalyje dėl jų ryškios
antikultūrinės nuostatos, įtvirtintos jų teologiniuose raštuose ir Šleitheimo tikėjimo
išpažinime. Visgi negalima visiškai paneigti
šios atšakos kultūrinių nuopelnų. Anabaptistų ir jų vėlesnių atmainų – menonitų ir
baptistų (kurie vėliau pakeitė savo santykį į
kultūrą) reikalavimas atskirti bažnyčią nuo
valstybės suvaidino tam tikrą vaidmenį
įgyvendinant šį atskyrimą praktiškai ir
įtvirtinant religijos laisvę.
Istorikai nėra vieningi apibrėždami anglikonybės (Anglijos bažnyčios) tapatybę.
1534 m. Anglijos karalius Henrikas VIII
Supremato aktu atsiskyrė nuo RKB ir įkūrė
savarankišką vietinę bažnyčią. Vieni laiko
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šią bažnyčią tarpiniu variantu ar vidurio
keliu tarp katalikybės ir protestantizmo,
kiti įvardija ją kaip atskirą, nepriklausomą
krikščionybės šaką (nepriskirdami nei
protestantizmui, nei katalikybei); tačiau
dauguma ją laiko protestantizmo atmaina,
kurios mokymas koreliuoja su liuteronybės
ir kalvinizmo mokymu, tačiau išorinės
liturginės formos ir hierarchinė struktūra
liko panašios į katalikiškas. Nagrinėjant
teologinę Reformacijos mintį, dažniausiai
anglikonybė neišskiriama kaip turinti savitų
teologinių bruožų – jos mokymo pagrindai
tapatinami su pagrindinės Reformacijos
srovės esminėmis doktrinomis.
Dažnai terminas „Reformacija“ naudojamas ir siauresniąja prasme – turint
omeny vien tik Liuterio, Cvinglio ir Kalvino
reformatoriškas iniciatyvas ir vėliau susiformavusias pagrindines denominacines
atšakas – liuteronybę ir kalvinizmą. Kartais
naudojami ir kiti terminai: „magisterinė
reformacija“, „ortodoksinė reformacija“,
„klasikinis protestantizmas“ ir kt. Nors
chronologiškai Reformacijos pradininku
laikomas Liuteris, tačiau Cvinglio pradėtas
Šveicarijos religinis atsinaujinimas nebuvo
tiesioginė Vitenbergo reformų pasekmė –
tai buvo du lygiagretūs, savarankiški judėjimai. Nors šie judėjimai neturėjo esminių
doktrininių skirtumų (tik eucharistijos
klausimu), vis dėlto susiformavo dvi atskiros bažnyčios: liuteronų ir reformatų.
Kadangi Cvinglis mirė anksti, jis nespėjo
palikti daug brandžių teologinių kūrinių,
susisteminto mokymo. Cvinglis padėjo
Reformatų bažnyčios pamatus, tačiau patį
„pastatą“ pastatė Kalvinas – būtent jis galutinai suformavo reformatorišką teologinę
sistemą. Dėl anksčiau minėtų priežasčių,
aprašant Reformacijos idėjų įtaką kultūrai,
daugiausia bus nagrinėjamas Liuterio ir
Kalvino teologinis palikimas.
Minėtas R. Niebuhras, aprašydamas
penkias skirtingas krikščioniškas nuostatas
kultūros atžvilgiu, Liuterio ir Kalvino požiūrius priskyrė skirtingoms grupėms: „Kristaus ir kultūros paradoksas“ ir „Kristus –
kultūros keitėjas“. Pirmajam požiūriui
būdingas tam tikras dualizmas: pripažįstamas tiek Kristaus, tiek kultūros neatšaukiamas autoritetas, bet tuo pačiu
metu pažymima, kad tarp šių autoritetų
egzistuoja tam tikro laipsnio priešprieša.
Tikinčiojo gyvenimą ženklina nuolatinis
reikalavimas paklusti dviem autoritetams,
kurie tarpusavyje niekada iki galo nedera.
Nukelta į 31 p.
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DALIA JANUŠAITIENĖ

Moterų konferencijos atgarsiai

G

egužės 14 d. į Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčią jau nuo
ankstyvo ryto rinkosi moterys.
Jaunos ir vyresnės, pavieniui ir grupelėmis,
iš Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Alytaus ir kitų
miestų bei miestelių; tiek iš mūsų bendrijos
bendruomenių, tiek iš kitų bažnyčių – apie
du šimtus moterų subūrė jau tradicija tampanti moterų konferencija.
Šių metų moterų konferencijos tema
pagal Šventojo Rašto eilutę „Jis atnaujins
tave mylėdamas“ (Sof 3, 17) – moters savivertė, jos pažeidžiamumas, trapumas ir
atkūrimas Kristuje. Šią temą nagrinėjo visi,
iš pirmo žvilgsnio labai skirtingi konferencijos pranešimai, kurie galiausiai susipynė
į vieną darnų audeklą.
Konferenciją pradėjo viena jos organizatorių, Vilniaus bažnyčioje veikiančios tarnystės DUKROS vadovė Rosana Subačienė,
užduodama klausimą „Kieno dukra esi?“.
Giminystės ryšiai, tėvystė, priklausomybė
šeimai ir giminei užima labai svarbią vietą
Šventajame Rašte. Tai svarbu ir šiomis dienomis – mergaitė iš motinos išmoksta būti
moterimi, o iš tėčio sužino, ko yra verta arba
neverta. Pagal pradinį sumanymą, tėvas turi
apreikšti Dievo meilę, tačiau tai ne visada
įmanoma nuodėmingam žmogui. Atstumta
mergaitė išgyvena tėvo apleidimą ir pasyvumą, desperatiškai siekia tėvo meilės. Dažnai
tai palieka skausmingą pėdsaką ir vėliau –
bendraujant su priešinga lytimi ir netgi su
Dievu – bijodama būti atstumta, mergina,
moteris siekia būti naudinga, pelnyti meilę.
Tačiau Dievo meilės nereikia pelnyti, ji jau
išlieta – neribota, beribė, atkurianti. Dievas kiekvienai duoda naują vardą ir naują
tapatybę Kristuje (Apr 2, 17).

Antroji pranešėja, krikščioniško žurnalo moterims TAPATI redaktorė Aušrinė Šečkuvienė pranešime „Moters širdis“
kalbėjo, kad moters širdis panaši į gėlyną.
Iliustruodama savo mintis A. Žebriūno
filmo „Gražuolė“ kadrais, Aušrinė atskleidė,
kaip lengvai į mergaitės širdį įsėlina sužeistumas – tam pakanka vienos piktos replikos.
Žmonių atšiaurumas sunaikina mergaitės
širdyje augantį natūralumo, moteriškumo
daigą... „O kas tau sakė, kad tu... graži, miela,
gera...“ Panašų melu užnuodytą klausimą
girdėjo jau pirmieji žmonės Edene.
Kai melas sužeidžia mergaitės širdį, dūžta
mergaitiškas pasaulis – mergaitė praranda lengvumą, ji jau nebepanaši į plazdenančią plaštakę. Neviltis nudažo pasaulį pilka spalva –
moteris nebegeba nešti grožio ir džiaugsmo.
Visgi net nusivylus visuomet galima rinktis –
sakyti, kad gyvenimas baigėsi, arba rinktis
tikėjimą, ateitį. Rinktis ne užsiverti savyje ir
atstumti kitus, bet patarnauti... Stebina, kad
gūdžiu sovietmečiu – 1969 m. sukurto filmo
pabaigoje skamba Giesmių giesmės atgarsiai – tarsi poetiška iliustracija, kaip Dievas
atkuria moters tapatumą per patarnavimą.
Šeimos ir asmens saviugdos centro
„Bendrakeleiviai“ vadovė Elvyra Kučinskaitė, ruošdamasi kalbėti tema „Įskaudinta
meilė“, į savo klausytojas kreipėsi laišku.
Viena svarbiausių jo minčių – įskaudinta
meilė nėra kažkas, ko mūsų gyvenime neturėtų būti. Viena didžiausių mūsų vidinių
problemų yra tai, kad įskaudintai meilei
nesuteikiame teisių. Susidūrus su įskaudinta meile – nesvarbu, kas įskaudino: tėvai,
sutuoktinis, draugai ar kt., – pirmiausia
svarbu leisti jai skaudėti. Skausmas išsilieja
per ašaras, išsikalbėjimą, rankdarbius... O

svarbiausia – liejantis tikram skausmui,
Dievas visuomet yra šalia.
Įskaudinta meilė liūdi. Liūdesio spalva
gili. Liūdesys leidžia mums matyti pustonius ir
priartina mus prie tikrumo. Galime apsimesti,
kad neliūdime, tačiau liūdesys dėl to tik gilėja.
Įskaudinta meilė pyksta. Tikintieji ne
visada sutinka, kad tikinčiam pykti galima ir
net būtina, kad galima pykti netgi ant Dievo.
Pyktis yra tik simptomas, ne nuodėmė, o
geriausias vaistas tokiu atveju yra išsakyti savo
pyktį beribiam, tobulam ir mylinčiam Dievui,
kuris irzliai neįsižeis, bet paguos ir pakels...
Įskaudinta meilė kaltina, jaučiasi vieniša,
išduota... Neneikime nė vieno iš šių jausmų
– verčiau susitikime su jais, atneškime Dievo
akivaizdon, atsiverkime Jam, ir įskaudinta
meilė taps puikia priemone augti, atgailauti,
priimti kito atgailą, mokytis pastebėti ne tik
savo, bet ir šalia esančiojo skausmą.
Konferencijos kulminacija tapo sielovadininkės, tarptautinio LCC universiteto
dėstytojos Gražinos Bielousovos pranešimas „Moters tapatumas Dieve“. Ką reiškia būti sukurtai moterimi – gyventi, jausti
tarnauti kaip moteriai? Vargu ar galima pateikti moters tapatumo Dieve apibrėžimą –
bet kokiu atveju jis bus ribojantis, kažko jame
trūks. Kiekvienos moters tapatybė susideda iš
kultūros, šeimos, bažnyčios, laikmečio atspindžių, ir tos tapatybės pusės ne visada dera.
Mūsų tapatybė – tai viskas, kas daro mane
manimi. Todėl nėra vienodos tapatybės, kaip
ir vienodo pašaukimo – jie unikalūs Dieve.
Kiekvienos mūsų tapatybė dvejopa – ji
atspindi tai, kad žmogus buvo sukurtas pagal
Dievo atvaizdą, tačiau vėliau buvo paveiktas
nuopuolio. Nuodėmės pasekmės skverbiasi
į visą gyvenimą: santykius su artimiausiais,
požiūrį į savo išvaizdą, kūną... Nuopuolio pasekmė – suaižėję žmonių tarpusavio
santykiai, nes nuopuolis pažeidžia ryšį su
Dievu. Tada aižėja ir santykis su savimi,

Viešpaties dukroms
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santykis su vyru... Atrodo, atkurti savyje
Dievo atvaizdą nebėra jokios vilties.
Tačiau Dievas niekada nesustoja ir nepasiduoda – Jis nuolatos veikia žmonijos
istorijoje, vesdamas ją į išganymą. Eidamos
per skausmo ir nevilties slėnį nepamirškite,
kad galbūt tai yra vienintelis būdas tapatybei
atkurti – juk ir izraelitų klajonės dykumoje
buvo reikalingos tam, kad jie suvoktų save
ne kaip vergus, o kaip Dievo tautą. Tapatybė,
kurią Dievas norėtų duoti, apibrėžta Izaijo
knygoje tuo metu, kai Izraelis prarado didžiausią dovaną – Pažado žemę. Tačiau iš
pranašo lūpų sklinda ne neviltis, bet paguoda:
Tavęs nebevadins apleistąja ir tavo žemės –
dykyne. Tave vadins: „Mano pasimėgimas“, o
tavo šalį – ištekėjusiąja, nes Viešpats pamėgo
tave, ir šalis bus sutuokta (Iz 62, 4).
Dievas ragina kiekvieną palikti savo
senąją – nuodėmės, nuopuolio, aplinkos
suformuotą – tapatybę ir sekti paskui Jį –
tai tarsi atsikartojantis priedainis visoje Biblijoje. Praktiškai visos Biblijos moterys išdrįso
palikti savo tapatybę, kuri jas skyrė nuo Dievo.
Jos išdrįso pasakyti – aš seksiu šiuo Dievu.
Rūta buvo moabitė, našlė ir bevaikė –
niekinama ir beteisė, tačiau ji ryžosi sekti
paskui tokią pat moterį ir į šalį, kurioje bus
nekenčiama, kad tik būtų su izraelitų Dievu.
Už tai Dievas įrašė ją į savo tautos istoriją.
Jaelė paniekino švenčiausius svetingumo
papročius, nes suprato, kad jos reikia Viešpačiui. Estera rizikavo ne tik aukšta padėtimi,
bet ir saugumu bei gyvybe, kad išgelbėtų
Dievo tautą. Našlė iš Sareptos pamaitino
pranašą Eliją, suvokdama, kad galbūt taip tik
priartina savo ir sūnaus mirtį iš bado. Visgi
skurdas ir neviltis nebuvo jos tapatybė –
ji buvo pašaukta patarnauti. Rahaba buvo
prostitutė, pašaukta palikti savo praeitį. Dėl
Dievo tautos palikusi savo gėdą, šiandien
ji yra Jėzaus giminės sąraše. Batšeba buvo
išprievartauta, jos vyras buvo nužudytas,
o ji priversta gyventi su visa tai padariusiu
karaliumi. Bet ji tapo vieno iš iškiliausių
karalių motina. Marija buvo pašaukta palikti
visą įprastą savo gyvenimą ir į jį priimti Jėzų.
Ne šeima, ne kultūra, ne išvaizda suteikia tapatybę kiekvienai moteriai, o į jos
gyvenimą įėjęs Kristus. Jis šaukia kiekvieną
tokią, kokia ji yra. Jam reikia ir karžygių, ir
taikdarių. Jame nėra ribų, Jame nėra rėmų,
nėra taisyklių... Rahaba paliko savo prostitutės praeitį, o Tamara apsimetė prostitute.
Marija gimdė netekėjusi, o Elžbieta – pasenusi. Lidija buvo verslininkė, o Febė – diakonė... Ir visų jų reikėjo Dievui.
Šiandien Dievas tave ir mane kviečia
palikti Egiptą, atrasti savo tapatybę dykumoje ir Pažado žemėje. Ar seksime Juo?
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„Įskaudinta meilė: Skyrybos“ – kaip
išsilaisvinti ir vėl išmokti džiaugtis
Knygos sudarytoja Elvyra Kučinskaitė – viena iš Išsiskyrusiųjų sielovados (dabar Šeimos krizių ir saviugdos) centro
„Bendrakeleiviai“ steigėjų, nuo pat pradžių iki dabar – jo
vadovė, 15 m. lydinti išėjimo iš skyrybų krizės grupes; saviugdos, kūrybinių programų bei mokymų autorė ir vedėja.
Žurnalistė, eseistė, daugelio straipsnių bei pokalbių spaudoje autorė. Yra išleidusi keletą savo poetinių tekstų knygų.
Knygoje įvairius skyrybų aspektus komentuoja psichologai, dvasininkai, šeimos teisės specialistas. Pateikiami
pokalbiai su skyrybas išgyvenusiais žmonėmis, jų patirtys.
Nors šioje knygoje rašoma apie vieną didžiausių mūsų gyvenimo netekčių – šeimos griūtį, ji nėra apie tai, kas griūva, o
apie tai, ką ir kaip galima atkurti; ne apie tai, kaip klystama, o
apie tai, kaip galima išsilaisvinti iš kaltės ir pasmerkimo svorio; ne apie pyktį ir liūdesį, o apie tai, kaip galima vėl išmokti
juoktis ir džiaugtis; ne apie tai, kaip sunku būti atmestiems ar išduotiems, o apie tai, kaip neprarasti tikėjimo
savimi ir kitais; ne apie neatitaisomus praradimus, o apie nebeprarandamus savęs ir pasaulio atradimus.
Jei esate ką tik ištikti skyrybų, veikiausiai šie žodžiai jūsų neįtikins. Tačiau jei vis dėlto nutarėte knygą
perskaityti, jau žengėte žingsnį ten, kur yra daugiau ramybės nei baimės, pasitikėjimo nei įtarumo,
stiprybės nei apleistumo...

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

„Kristus – kultūros keitėjas“ grupės šalininkai, anot R. Niebuhro, akcentuoja
atsinaujinimo potencialą, glūdintį krikščioniškame tikėjime. Nors ir neabejojama esant priešiškumo tarp Kristaus ir
tam tikrų žmonių priesakų, papročių, pasaulėžiūrų, vertybių ir t. t. dėl žmogaus
prigimties nuodėmingumo, tačiau šio konflikto suvokimas nepastūmėja tikinčiųjų į
atsiskyrimą nuo pasaulio nei į ištvermingo
laukimo būseną, viliantis eschatologinio
išsprendimo. Kristus atnaujina žmogų iš
vidaus, tačiau šis pasikeitimas nevyksta
už kultūros ribų, nes žmogiška prigimtis
neatskiriama nuo kultūros. Evangelijos
transformuojanti jėga reiškiasi tiek atskiro

žmogaus gyvenime, tiek visuomenės mastu.
Nors daug kas sutinka, kad liuteroniškos ir kalvinistiškos srovių negalima
tapatinti su kraštutinėmis kultūrinėmis pozicijomis, tačiau ne visi tyrinėtojai sutinka
su minėtu R. Niebuhro suskirstymu; kritikų
nuomone, šių atšakų santykiai į kultūrą yra
tarpusavyje labai panašūs, jie abu turi ir
„Kristaus ir kultūros paradoksas“, ir „Kristus – kultūros keitėjas“ pozicijų bruožų. Net
ir šios dvi pozicijos galutinai neatspindi
„ortodoksinės“ Reformacijos santykio į
kultūrą. Šio santykio pobūdis išsamiau
bus atskleidžiamas kituose straipsniuose.
Gausų naudotos literatūros sąrašą rasite
svetainėje www.evangelija.lt
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Paskutinis puslapis
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Kančios akivaizdoje
formali krikščionybė
tave nuvils
Atkelta iš 27 p.

Niekada mūsų neapleisk
Dievas savo žmonėms yra pažadėjęs, kad jokie sunkumai
mūsų nesunaikins. Jis ne viską paaiškins, bet galiausiai iš visko mus
išgelbės. Skaudžiausi nusivylimai, giliausios depresijos, didžiausi
skausmai, labiausiai gniuždančios ir netikėtos mirtys (netektys)
nepalauš tų, kurių išgelbėjimo viltis yra Dievas.
Galime būti tuo tikri, nes Dievas per savo Sūnų jau paženklino,
įspaudė kelią per visus kentėjimus ir nuodėmę. Net ir išgyvendami
kančią mes galime patirti džiaugsmą, nes Dievas per Kristaus
kryžių jau nutiesė kelią į amžinąjį džiaugsmą.
Pasaulis kančios akivaizdoje gali pasiūlyti tik stereotipinius
sprendimus. Bet tikroji krikščionybė turi pasiūlyti kai ką tvirtesnio –
mes turime kančias ištvėrusį Gelbėtoją, taigi galime būti tikri, kad
Jis niekada mūsų neapleis.
Iš www.thegospelcoalition.org
vertė M. K.
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