KRIKŠČIONIŲ
BENDRIJOS
TIKĖJIMO ŽODIS
LAIKRAŠTIS
Išeina kartą per mėnesį,
antrą šeštadienį.
Leidžiamas nuo
1997 m. sausio 9 d.
http://www.evangelija.lt

Šiame
numeryje:
William J. Petersen

Dviejų atlaidžių žmonių
sąjunga: Bilis ir Rūta
Gremai.........................................11 p.

Lėlės padeda
susidraugauti........................14 p.

Nr. 7 (449) 2016 m. liepos 9 d.

Kaina 1, 50 Eur

GABRIELIUS LUKOŠIUS

Žiūrėkime

S

kait ant pir muosius
Evangelijos pagal Joną
sakinius, gali nustebinti
iš pažiūros labai netikėtas minties
šuolis. Autorius kalba apie Žodį,
kuris buvo pas Dievą ir buvo Dievas.
Viskas per Jį atsirado. Jame buvo gyvybė. Ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos
neužgožė. Apaštalas atveria visos
kūrinijos pamatus, rašo apie neįsivaizduojamas praeities gelmes, žmonių gyvybės šaltinį bei gyvenimo
prasmę. Ir staiga skaitytojo žvilgsnį
jis nukreipia į konkretų asmenį, kurį
iš Naujojo Testamento liudijimų mes

žinome kaip Joną Krikštytoją. Buvo
Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis
atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų
apie šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis
nebuvo šviesa, bet atėjo liudyti apie
šviesą (Jn 1, 6–8).

Dievo liudytojas
Jonas Krikštytojas – Dievo siųstas liudytojas, kad visi
per jį įtikėtų. Labai svarbus
asmuo žmonij os istor ij oj e.
Nukelta į 2 p.

BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Azartinių lošimų
liūne................................................18 p.
XFM radijo laidų vedėjas Tadas
Daujotas liudija, kaip Viešpats
atstatė jo sugriuvusį gyvenimą

Anželika Krikštaponienė

Emociškai sveika
moteris........................................31 p.

Apreiškimo Jonui žinia
Apreiškimo knyga be galo
unikali. Tai vienintelė tokia
knyga visame Naujajame
Testamente. Didžioji jos
dalis skirta ateities įvykiams. Apaštalas Jonas aiškiai sako, kad šį apreiškimą
jam perdavė pasiuntinys iš
dangaus: Viešpats, šventų
pranašų Dievas, atsiuntė
savo angelą parodyti savo
tarnams, kas turi įvykti netrukus (Apr 22, 6).

A

preiškimas Jonui priklauso apokaliptinio
žanro literatūrai. Apokaliptinė literatūra paprastai buvo
rašoma atėjus priespaudai bei persekiojimams. Tokio žanro kūryba
pasitarnaudavo kaip padrąsinimo
priemonė tiems, kurių tikėjimas būdavo išbandomas. Ryškiausi apokaliptinio žanro pavyzdžiai Šventajame
Rašte yra Danieliaus pranašystė ir
Apreiškimas Jonui. Pirmojoje knygoje vaizduojami Babilono nelaisvės
laikai, antrojoje atskleistas bręstantis

konfliktas tarp Romos imperijos
visuomenės bei Bažnyčios tikinčiųjų.
Panagrinėkime Apreiškimo Jonui
žinią, nes ji aktuali ir šiandienos
krikščionims.

Trumpa Apreiškimo
knygos apžvalga
Pačiomis pirmosiomis Apreiškimo knygos eilutėmis apaštalas Jonas
patvirtina esąs Apreiškimo knygos
autorius (Apr 1, 1–2). Jis skaitytojams
pasakoja, kad dėl savo tvirto tikėjimo
buvo išsiųstas į Patmos salą ir ten
gavo iš Viešpaties ypatingą žinią,
kuria ir nori pasidalyti su kitais. Nagrinėdami Apreiškimo Jonui knygos
sandarą, matome, kad apaštalas Jonas
Nukelta į 4 p.
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Žiūrėkime
Atkelta iš 1 p.

Jis reikšmingas ne tik savo kartos žmonėms,
bet ir mums. Jeigu taip nebūtų, jo neminėtų
visi keturi evangelijų autoriai ir apaštalas
Paulius, skelbdamas Evangeliją Pisidijos
Antiochijoje. Koks buvo Jono Krikštytojo
liudijimas?
Kitą dieną Jonas, matydamas pas jį ateinantį Jėzų, prabilo: „Štai Dievo Avinėlis,
kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29).
Daugumai Lietuvos gyventojų tai gerai
žinomas sakinys, daug kartų girdėtas Romos
katalikų bažnyčioje mišių metu. Tačiau ar
girdėdami šiuos žodžius pagalvojame, kodėl
jaunas vyras vadinamas avinėliu? Kodėl
būtent jis naikina pasaulio nuodėmę? Kokia
ta pasaulio nuodėmė ir koks ryšys tarp Jėzaus iš Nazareto, pavadinto Dievo Avinėliu,
pasaulio nuodėmės ir mūsų? Kodėl šiandien
turėtume įsiklausyti į prieš du tūkstantmečius gyvenusio žmogaus liudijimą ir elgtis
pagal jo nurodymą?
Čia pat skaitant gali kilti klausimas: „O
koks nurodymas?“ Juk sakinyje „Štai Dievo
Avinėlis...“ nėra jokio nurodymo. Tačiau
pasigilinę aptiktume, kad šį sakinį versdami
iš graikų kalbos galėtume išversti ir taip:
„Žiūrėkite – Dievo Avinėlis, kuris naikina
pasaulio nuodėmę.“ Taigi Jono Krikštytojo
liudijimas ne tik atkreipia mūsų dėmesį, bet
ir ragina dėmesingai įsižiūrėti.
Aišku, į ką turėjo žiūrėti žmonės, kuriems anuomet kalbėjo Jonas Krikštytojas, –
į ateinantį jauną vyrą – Jėzų iš Nazareto. O
į ką žiūrėti mums? Ar į duonos paplotėlį
kunigo rankose, į bažnytinį paveikslą, į
bažnyčios tarnus ar vieniems į kitus? Ką
turėtume pamatyti, sutelkę savo dėmesį?

Vieta ir laikmetis
Bandydami ieškoti atsakymo į iškeltus
klausimus ir visų pirma į klausimą, kodėl
jaunas vyras vadinamas avinėliu, trumpai
pažvelkime į vietą bei laikmetį, kai tai buvo
pasakyta.
Pirmojo amžiaus Izraelis – tauta, kurioje
iš kartos į kartą perduodavo pasakojimą,
kaip Visagalis Dievas išvadavo iš vergijos
jų protėvius. Šis pasakojimas leidžia aiškiau
suprasti žinią, kurią Jonas Krikštytojas skelbė žodžiais „Dievo Avinėlis“.
Izraelitai vergavo Egipto karalystėje.
Egiptiečiai juos engė. Jiems darėsi nepakeliamai sunku. Izraelitai ėmė šauktis savo tėvų

Dievo. Į jų dejones buvo atsiliepta. Dievas
išsirinko vieną iš jų – žmogų, vardu Mozė,
ir jam vadovaujant išvedė izraelitus iš vergystės. Egipto karalius – faraonas ne iš karto
sutiko išleisti vergų tautą. Dievas turėjo per
Mozę padaryti daugybę ženklų, ištikdamas
Egiptą įvairiomis bausmėmis. Paskutinė
bausmė buvo pati baisiausia – vieną naktį
Egipto žemėje turėjo mirti visi pirmagimiai –
teisingas nuosprendis už žmonių nuodėmes.
Bausmė būtų neaplenkusi ir izraelitų, jeigu
jie pagal Dievo nurodymą nebūtų savo namų
durų staktų patepę avinėlio krauju – tai
turėjo būti ženklas, kad už jų nuodėmes
jau atiduota gyvybė. Dievas nėra šališkas.
Vėliau, jau išvesti iš vergystės ir įėję į
Dievo jiems pažadėtą žemę, izraelitai šventykloje turėjo aukoti avis, ožius ir jaučius
už savo nuodėmes. Tai jie darė pagal Dievo
nurodymą, kaip laikiną apeigą, nes gyvulių
kraujas negali panaikinti žmonių nuodėmių
ir tobulai sutaikyti juos su Dievu.
Tarsi ir aišku. Dievas šimtmečius mokė
Izraelio tautą labai skaudžios tiesos – žmonės peržengė dieviškos gyvenimo tvarkos
ribas ir turi už tai atsakyti. Jis tai darė pasitelkdamas vaizdines priemones. Kad tauta
galėtų gyventi laiminama teisingo Dievo ir
nusikaltę žmonės už savo nuodėmes nesusilauktų mirties bausmės, jų vietoje turėjo
būti pralietas gyvulių kraujas. Tai buvo tik
iliustracija, tikrovės atspindys. Tikram sutaikymui reikėjo nepalyginamai didesnės
aukos – nenusikaltusio žmogaus, laisva valia
prisiimančio nusikaltėliams skirtą bausmę.
Šių dienų žmonėms tokio teisingumo
reikalaujantis Dievas atrodo kraugeriškas,
brutalus ir žiaurus, nes skaudi tiesa, kurios
taip ilgai buvo mokomi izraelitai, dėl dvasinio apakimo daugeliui lieka nesuprantama.
Mūsų Kūrėjas – Šventojo Rašto Dievas nėra
žiaurus. Tai mes apakę, kai sėdamės į Jo
vietą ir patys nustatinėjame teisingumo
ribas, save teisindami, o kitus smerkdami.
Galvojame ir sakome, kad Kūrėjo teisingumas žiaurus – akis už akį, dantis už dantį,
gyvybė už gyvybę, tačiau tam, kuris mums
išmušė dantį, esame pasiruošę išmušti visus
ir negalvojame, kad tai neteisinga, – juk jis
pirmas pradėjo... Juokiamės iš Dievo konfliktų sprendimo būdo – jei kas tave užgautų
per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Taip
besielgiančius laikome kvailiais. Manome
žinantys, koks turi būti teisingumas ir kaip
spręsti tarpusavio konfliktus. Nežiūrime
į Dievo Avinėlį ir nesuprantame, kam Jis
mums reikalingas.
Taip atsitinka ne tik su netikinčiais.
Kristaus laikų izraelitai laikė save tikin-

Kauno „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius
čiais, bet neskyrė Jono Krikštytojo liudijimui reikiamo dėmesio. Jėzus tai kalbėjo
judaizmą išpažįstantiems amžininkams:
Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys,
tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesa
pasidžiaugti (Jn 5, 35). Ambicingiems izraelitams nepatiko pats avinėlio vaizdinys.
Jie tikėjo, kad patys, laikydamiesi Šventojo
Rašto nurodymų, gali būti priimtini ir tinkami Dievui. Jie laukė karaliaus, kuris juos
pagirs, o nusidėjėlius nubaus. Negi Dievo
siųstas Izraelio karalius gali būti romus ir
nuolankus, mylėti savo priešus ir užgaunantiems Jį per vieną skruostą atsukti kitą?
Kodėl Jis bendrauja su nusidėjėliais? Negi
Jis gali aukoti save kaip auką už žmonių
nuodėmes? Kam to reikia? Jau yra Dievo
nurodytos aukos už nuodėmes. Galvodami,
kad žino Dievo nustatytą šventyklos liturgiją, bet nesuprasdami, kad tai tik būsimos
tikrovės atspindžiai, jie paniekino Jono
liudijimą, palaikė jį keistu ir nereikšmingu.
Šiais laikais mes, tikintieji, galime labai
lengvai pakartoti pirmojo amžiaus žmonių klaidą ir neskirti dėmesio Krikštytojo liudijimui, manydami, kad jau žinome
ir suprantame jo žodžių prasmę. Atrodo,
mums aišku, kad žodis „avinėlis“ reiškia
auką už nuodėmę, bet toks „aiškus žinojimas“ mūsų nesukrečia iki širdies gelmių.
Nesuvokiame ir neįsisąmoniname, kad
Dievo Avinėlis yra vienintelis tikras kritimo
pasekmių sprendimas tiek visai žmonijai,
tiek mums asmeniškai.

Baisiausia blogybė
Pasaulio nuodėmė – baisiausia blogybė.
Visos žmonijos nelaimės yra jos apraiškos.
Pirmieji žmonės, kuriems Dievas suteikė
valdžią žemėje, patikėjo melu, valgė uždraustą vaisių ir nusisuko nuo Kūrėjo. Protėviai į savo širdis įsileido pražūtingas idėjas –
paklusdami Dievui nebūsime laimingi, be
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to, mes patys, be Dievo, galime spręsti, kas
yra gera, o kas bloga.
Kai tave mylintis ir niekada tau nemelavęs asmuo ragina ko nors nevalgyti,
teisinga būtų nuoširdžiai paklusti. Negi
pirmą kartą sutikto nepažįstamojo kalbėjimas tau kels didesnį pasitikėjimą už
niekada nemeluojančio, tave gerbiančio
tiesiakalbio asmens, su kuriuo bendrauji
kiekvieną dieną, pasakytus žodžius?
Tačiau mūsų protėviai pasidavė pagundai ir, tikėdamiesi patys tapti dievais, jiems
suteiktą valdžią perdavė kritusiam angelui,
kuriuo taip patikliai patikėjo. Pasaulis tapo
pavojinga vieta. Nepasitikėjimas Dievu nutraukė amžino gyvenimo jungtį. Amžinasis
gyvenimas – pažinti Kūrėją ir Jo siųstąjį
Kristų. O kaip pažinti Tą, kuriuo nebepasitiki, kurį laikai savanaudžiu klastūnu?
Šis melas užnuodijo visą žmonijos medį.
Jau gimdami į šį pasaulį paveldime išdidumą ir nepasitikėjimą Dievu. Gyvename
pasaulyje, kuris yra Piktojo pavergtas, ir,
nesuprasdami, kaip tai atsitiko, dėl visų
nelaimių kaltiname Kūrėją. Amžinojo gyvenimo ryšys nutrūko, ir be nekalto asmens
pasiaukojimo jo neįmanoma atstatyti.
Jonas Krikštytojas, Jėzų Kristų palygindamas su avinėliu, atkreipia mūsų dėmesį
ne vien į Jo pasiaukojimą, bet ir į romumą

bei nuolankumą. Būtent šie Kristaus būdo
bruožai yra esminiai, naikinant pasaulio
nuodėmę. Jis „nepadarė nuodėmės, ir Jo
lūpose nerasta klastos“. Šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, bet
pavedė save Tam, kuris teisia teisingai (1 Pt
2, 22–23).

Dievo Avinėlis
Jėzus galėjo būti Dievo Avinėlis, nes
ryšys tarp Jo ir dangiškojo Tėvo niekada nebuvo nepasitikėjimo nutrauktas. Jis, gyvendamas žemėje, visa širdimi mylėjo dangiškąjį
Tėvą, Juo visiškai pasitikėjo ir nuoširdžiai
Jam pakluso. Teisus žmogus. Visa, ką Jis
darė, įkvėpta meilės Dievui ir žmonėms.
Jis, niekada nenusikaltęs, vienintelis turėjo
galią prisiimti mūsų kaltes, gėdą bei bausmę,
įvykdydamas teisingumą sutaikyti mus su
Kūrėju ir mūsų širdyse atstatyti nuodėmės
sugriautą pasitikėjimą Dievu. Tik pati didžiausia meilės apraiška – teisaus žmogaus
gyvybę atiduodantis pasiaukojimas – gali
išrauti nepasitikėjimo šaknį iš mūsų širdžių.
Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu
numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų
mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi mirti už
geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę
tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome
nusidėjėliai (Rom 5, 6–8).

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)

Neįsižiūrėdami į Jį, neįveiksime pasaulio
nuodėmės. O kaip įsižiūrėti? Ko reikia, kad
matytume?
Į šį klausimą mums atsako pats Jėzus, kalbėdamas netikintiems savo amžininkams, –
Jį įtikėjusiems žydams ir savo mokiniams:
Raštai liudija apie mane (Jn 5, 39).
Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų
esate mano mokiniai; ir jūs pažinsite tiesą, ir
tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 31–32).
Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą
Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius.
Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti,
nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate,
nes Ji yra su jumis ir bus jumyse. Nepaliksiu
jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus (Jn 14, 16–18).
Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo
Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – Jis
liudys apie mane (Jn 15, 26).
Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves
į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką
išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins
mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai
paskelbs (Jn 16, 13–14).
Šventasis Raštas ir Dievo Dvasia įgalina
mus pamatyti Dievo Avinėlį ir įsižiūrėti į
Tą, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Patys,
be Rašto liudijimų ir Šventosios Dvasios
pagalbos, niekada nesugebėsime Jo matyti.

PRIMENAME,
KAD DAR GALITE
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Apreiškimo Jonui žinia
Atkelta iš 1 p.

„

keturis kartus pavartoja žodį „Dvasioje“
(Apr 1, 10; 4, 2; 17, 3; 21, 10), ir, kaip rašo
W. M. Dunnett, pagal tai šį kūrinį galima
suskirstyti „į keturias pagrindines dalis
pagal keturis regėjimus, kuriuos jis matė“.
Pirmasis regėjimas skirtas septynioms Azijos bažnyčioms ir yra pakankamai lengvai
suprantamas. Viešpats Jėzus tiria bažnyčias
ir atskleidžia jų dvasinę būklę. Dauguma
iš jų susilaukia pagyrimo, tačiau Sardų ir
Laodikėjos bendruomenės nepagiriamos.
Kai kurioms bažnyčioms Kristus stipriai
priekaištauja, bet Smirnai ir Filadelfijai nemalonaus barimo pavyksta išvengti.

Apreiškimo knyga nesuteikia
jokios vilties, jog pasaulis laikui
bėgant taps geresnis.

“

„Antrąjį regėjimą sudaro trys teismų,
siųstų į žemę, sekos“, – rašo W. M. Dunnett.
Kiekviena tokia seka susideda iš septynių
dalių, kuriose aprašomi Dievo rūstybę nusidėjėliams parodantys įvykiai (Apr 4, 1–16,
21). Trečiajame regėjime (Apr 17, 1–21, 8)
nemažas dėmesys skiriamas Viešpačiui
Jėzui Kristui bei Jo pergalei pavaizduoti.
Jėzus nugali ištvirkėlę Babelę ir jos žvėrį, kitą žvėrį bei melagingą pranašą su jo
pasekėjais, šėtoną, pasaulio maištininkus
bei neatgimusią žmoniją. Ir po šių įvykių
apaštalas Jonas regi naują dangų ir naują
žemę (Apr 21, 1). Svarbi šio regėjimo dalis
aprašyta Apr 20, 4–6. Joje pavaizduota tūkstantmetė Kristaus karalystė, kurios metu
Jėzus bus išaukštintas. Šventieji viešpataus
su Juo ir teis šį nuodėmingą pasaulį (1 Kor
6, 2). Paskutiniame, ketvirtajame, regėjime
(Apr 21, 9–22, 5) regime naująją Jeruzalę,
nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo
pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo
sužadėtiniui (Apr 21, 2). Jonas vaizduoja
dangiškąją Jeruzalę kaip tobulą vietą, kurioje
bus nušluostyta kiekviena ašara, kur nebebus
daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei
skausmo daugiau nebebus (Apr 21, 4), išnyks
mirtis, žaliuos gyvybės medis, Edeno sodas
vėl spindės Dievo šlove.
Paraginimai bei pamokymai, išdėstyti pirmuose trijuose Apreiškimo Jonui

skyriuose, adresuojami Azijos bažnyčių
tikintiesiems ir atitinka evangelisto Jono
gyvenamąjį laikotarpį. Antras regėjimas
kalba apie tai, kas toliau turi įvykti (Apr 4,
1). Tokiu būdu 4–16 skyriuose vaizduojamus įvykius galima priskirti laikotarpiui
nuo apaštalo Jono gyvenimo dienų iki ateinančio nežinomo meto. Paskutiniai du knygos regėjimai tikrai dar nėra išsipildę ir jie
vaizduoja būsimus paskutiniuosius laikus.
Apreiškimo knyga „iš dalies apima praeitį,
iš dalies dabartį ir iš dalies ateitį“, – rašo M.
C. Tenney.

Dievo rūstybė
Apreiškime Jonui
Apreiškimo knyga kalba apie tai, jog
didžiųjų išbandymų metu ateis diena, kai
bus teisiami žmonės. Būtent šiam tikslui
yra skirti septyni trimitai bei septyni dubenys. Jie simbolizuoja bausmes arba nelaimes, kurias Viešpats išlies ant žmonių
paskutinę Avinėlio ir slibino kovos valandą.
Atkreipkime dėmesį į tris momentus: pirma, skaudžiomis votimis bus baudžiami
tie, kurie turės žvėries ženklą ir garbins
jo atvaizdą (Apr 16, 2). Lemiamą baisią
valandą žmonės privalės palaikyti vieną
arba kitą pusę. Avinėlio pasekėjų laukia
kankinystė, bet tų, kurie lenksis žvėriui, laukia Dievo rūstybė. Antra, skausmai ir votys
žmonėms bus siunčiami tam, kad žmonija
pasikeistų ir atgailautų. Trečia, bus nemažai
Dievo antspaudu pažymėtųjų, kurių visai
neišgąsdins Dievo pyktis. Nors skambės
trimitai, Jėzus paženklins antspaudu šimtą
keturiasdešimt keturis tūkstančius žmonių
iš visų Izraelio giminių (Apr 7, 1–8). Pažymėtieji bus apsaugoti nuo bausmių, kurias
Viešpats Dievas yra numatęs žvėriui ir jo
pasekėjams (Apr 7, 3; 9, 4).

Blogio ir gėrio kova
Apreiškimo knygoje
Apreiškimo Jonui 13 skyriuje aprašytas trumpas laikotarpis, kurio metu žemėje
įsiviešpataus blogis. Paskutiniaisiais laikais
ateis diena, kai septyngalvis žvėris pareikalaus niekinti Dievą ir lenktis tik jam. Žvėris
sėkmingai vadovaus karui su Bažnyčia ir
Dievo leidimu įsigalės visame pasaulyje
(Apr 13, 1–10). Tai bus šėtono karalystė. Ši

Anykščių „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios
vyresnioji Birutė Venteraitienė
civilizacija Biblijoje vadinama didžiąja Babele, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina,
kuri suteikia valdžią žemiškiems karaliams
ir apdovanoja juos bedievišku puošnumu.
Pasaulio valdovai garbins žvėrį ir kovos su
Avinėliu (Apr 17, 12–14), o tikintieji patirs
baisius persekiojimus. Anomis dienomis
„krikščionis, ištikimai liudijąs Evangelijos
tiesą, anot pranašo Jono, neišvengs kankinio
mirties“, – rašo katalikų teologas A. Rubšys.
Daugybė žmonių iš visų kraštų ir tautų taps
kankiniais, nes norės išsaugoti ištikimybę
Avinėliui (Apr 7, 13–14), tačiau neteisieji eis į
pražūtį. Apreiškimo knyga nesuteikia jokios
vilties, jog pasaulis laikui bėgant taps geresnis ar kad galiausiai „visi žmonės atgailaus
ir atsigręš į Dievą“, – pastebi M. C. Tenney.
Kova, vykstanti tarp žvėries ir Avinėlio
dėl žmonių sielų, nėra itin unikali mintis
Šventajame Rašte. Velnio neapykantą Bažnyčiai pastebime nuo pat Bažnyčios gimimo.
Regėjime, aprašytame 12 skyriuje, apaštalas
Jonas mato jėgas, kurios veikia dvasiniame
pasaulyje. Šiame regėjime Bažnyčia pavaizduota kaip moteris, apsupta šlovės (Apr
12, 1). Bet greičiausiai čia vaizduojama ne
istorinė Bažnyčia žemėje, bet ideali Bažnyčia danguje. Būdama dangiška, ideali
Dievo tauta, ji pagimdo berniuką Mesiją
(Apr 12, 2. 5).
Paskutinis Apreiškimo Jonui regėjimas –
tai regėjimas apie dangiškąją Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus. Bažnyčia – tai Kristaus
nuotaka, Avinėlio sužadėtinė, Dievo tauta
(Apr 21, 9–11). Kaip matome skaitydami
Šventąjį Raštą, šėtono mėginimai sunaikinti
Mesiją nėra sėkmingi. Slibinas besikaudamas
su Mykolu netenka savo valdžios ir išmetamas žemėn kartu su savo angelais. Apaštalo
Jono regėta istorija parodo Kristaus pergalę,
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pasiektą prieš velnią. Dėl šio pralaimėjimo
slibinas įniršta ir dar uoliau stengiasi sunaikinti moterį. „Dangaus konfliktas tarp slibino
ir moters paaiškina, kodėl Bažnyčia per visą
savo istoriją susiduria su blogiu“, – pažymi
G. E. Ladd.

Būsimos karalystės
vaizdavimas Apreiškime
Jonui
Dievo karalystės atėjimas Apreiškimo
knygoje piešiamas dviem spalvomis: kaip
blogio sunaikinimas ir kaip amžinojo gyvenimo palaiminimai. Blogio sunaikinimas
vyksta keliais etapais. Kovai su blogiu skirtas
ir antrasis Jėzaus atėjimas, aprašytas Apr
19, 11–16. Kristaus atėjimas vaizduojamas
kaip karo žygis: Jėzus joja ant balto žirgo,
Jo drabužis pamirkytas kraujyje, Jis veda
dangaus kariauną. Vienintelis Jo ginklas –
aštrus dviašmenis kalavijas, Jo Žodis. Jėzus
nugali žvėrį, netikrą pranašą ir įmeta juos
į siera degantį ugnies ežerą (Apr 19, 20).
Tuomet angelas kaunasi su šėtonu, kuris
įmetamas į bedugnę ir užantspauduojamas
tūkstančiui metų. Tik tūkstantmetei karalystei pasibaigus, velniui leidžiama suvedžioti
žmones, kad jie maištautų prieš Kristų,
kol galiausiai šėtonas amžiams įmetamas
į ugnies ir sieros ežerą.
Teigiamus Dievo karalystės atėjimo
padarinius taip pat galima suskirstyti į kelias
dalis: pirma bus įsteigta laikina tūkstantmetė

karalystė, kurioje teisieji valdys kartu su
Kristumi (Apr 20, 4). Tuomet įvyks „pirmasis prisikėlimas“. Po to ateis Amžinoji
Karalystė – naujas dangus ir nauja žemė.
Prisikėlusieji – tai visi Dievo šventieji, kurie
valdys drauge su Kristumi. Pirmasis prisikėlimas – dalinis, nes kiti mirusieji neatgijo,
iki pasibaigiant tūkstančiui metų (Apr 20,
5). Antrasis prisikėlimas įvyks pasibaigus
tūkstantmetei karalystei, kai likę mirusieji
kelsis, kad stotų prieš teismą.
Laikinos karalystės idėja mums, krikščionims, neturėtų būti svetima, nes Naujajame Testamente ne kartą užsimenama, kad
gyvename Dievo karalystėje. Jėzus jau sėdi
karaliaus soste (Apr 3, 21) ir veda žmones
į savo Karalystę (Kol 1, 13). „Kristus dabar valdo kaip Viešpats ir Karalius, bet Jo
valdymas paslėptas, neregimas ir pasaulio
nepripažintas“, – pastebi G. E. Ladd. Dabar
Jėzui priklausanti šlovė suvokiama tik tikintiesiems. Pasaulio atžvilgiu Kristaus valdžia
potenciali, bet nerealizuota. G. E. Ladd taip
pat tvirtina, kad dabartinis amžius – tai
„Kristaus paslėpto valdymo ir paslėptos
šlovės laikas“, o tūkstantmetės karalystės
metu pasauliui bus apreikšta tikroji Dievo
Sūnaus šlovė.

Apreiškimo Jonui žinios
vertinimas ir išvados
Apreiškimo knyga kalba apie pergalę
prieš tamsos jėgas, kurią, nepaisant laiki-
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nų pralaimėjimų, šventieji laimi Avinėlio
kraujo jėga ir Viešpačiui padedant (Apr
12, 11; 15, 2; 21, 7), ir tai, mano nuomone,
nuostabus padrąsinimas šių laikų tikintiesiems. Apreiškime Jonui pasakojama
apie amžinybę, kur nepaklusniųjų laukia prakeikimas (Apr 14, 9–11. 15; 20,
10), tačiau teisieji džiūgaus danguje turėdami artimą bendrystę su Dievo Avinėliu, Viešpačiu Jėzumi Kristumi (Apr
21, 11–22, 4). Apreiškimo knygos žinia
aktuali visiems šių dienų krikščionims ir
suteikia didžiulę viltį, paguodą bei pastiprinimą. Visas apaštalo Jono apreiškimas
persmelktas Viešpaties šlovės (Apr 1, 5.
17; 4, 1–5. 11; 7, 9–12; 11, 15–18; 19, 1–9).
„Be šios knygos Biblija būtų nebaigta“, –
rašoma F. Rineker enciklopedijoje.

„

Apreiškimo knyga kalba
apie pergalę prieš tamsos
jėgas, kurią, nepaisant laikinų
pralaimėjimų, šventieji laimi
Avinėlio kraujo jėga ir Viešpačiui
padedant.

“

Naujasis Testamentas baigiamas pažadu: „Aš veikiai ateinu!“ Viešpats Dievas
savo tautai kalbėjo per Įstatymą ir pranašus,
o vėliau apsireiškė per savo Sūnų, kuris
vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių
pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėmę (Hbr 9, 26). Žymiai didesnis
apreiškimas žmonijos laukia ateityje, kai
Kristus antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet Jo laukiančiųjų išganymui (Hbr
9, 28). Būtent tokį apreiškimą ir galingą
Jėzaus pergalę atskleidžia paskutinioji
Biblijos knyga.
Literatūros sąrašas:
DUNNETT, Walter M., Geriau pažinkime Bibliją: Naujojo Testamento apžvalga. Šiauliai: Evangelinio mokymo
asociacija, 2009. 123 p.
RUBŠYS, Antanas, Raktas į Naująjį Testamentą, D. 2: Bendrija: organizacija. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997. 424 p.
АУНИ, Дэвид. Новый Завет и его литературное
окружение. Санкт-Петербург, 2000. 271 с.
БАРКЛИ, Уильям. Откровение Иоанна. БСБ, 1987.
442 с.
ЛЭДД, Джордж Элдон. Богословие Нового Завета.
Санкт-Петербург, 2003. 799 c.
РИНЕКЕР, Фритц. Майер, Герхард. Библейская
Энциклопедия Брокгауза. Кременчук: Христианская
зоря, 2007. 1088 с.
ТЕННИ, Меррил С. Мир Нового Завета. Даллас:
Библейская кафедра, 1988. 434 c.
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Įsimintina viešnagė Dubline

Š

ių metų gegužės 27–31 dienomis kartu su vyru Aidu
viešėjome Dublino lietuvių evangelinėje bažnyčioje.
Kelionę planavome iš anksto: su šios bendruomenės
vyresniąja Daiva Smelova aptarėme iškilusius poreikius, numatėme
tarnavimų pobūdį. Susitikti su šios bendruomenės tikinčiaisiais
ir pasidalinti įvairiomis dvasinėmis dovanomis vykau jau penktą
kartą. Šį kartą teko pabūti truputį ilgiau – penkias dienas, kurių
metu vyko trijų dalių sielovados seminaras moterims Viešpaties
grožis, arba Pelenės istorija kitaip, taip pat sekmadienio pamaldose pasakiau pamokslą apie bažnyčios viziją (apie tai skaitykite
www.evangelija.lt).
Seminarą vainikavo dviejų merginų sąmoningas apsisprendimas sekti Kristumi, kuris buvo užtvirtintas ir vandens krikštu.
Šventė pasiekė kulminaciją, skambėjo giesmės, džiaugsmingas
klegesys, sveikinimai.
Sekmadienio popietę Dublino evangelinės bažnyčios tikintieji rinkosi į pamaldas. Atmosfera alsavo betarpiškumu, tvyrojo
šeimyniška nuotaika. Visi buvo užsiėmę: kas repetavo šlovinimo
giesmes, kas triūsė bažnyčios virtuvėlėje ir ruošė vaišes, kuriomis
įprasta vaišintis po pamaldų, kas tvarkė patalpas… Buvo miela
stebėti besidarbuojančius brolius ir seseris. Prasidėjus pamaldoms
ilgai giedojome, dalinausi Žodžiu, meldėmės ir galiausiai viską
baigėme broliška bei seseriška agape – vaišinomės, kalbėjomės

Dublino bendruomenė su svečiais iš Lietuvos – Anželika
(viduryje) ir Aidu (dešinėje) Krikštaponiais
ir neskubėjome skirstytis. Gyvenimo upė nuo Jo malonės sosto
liejosi ir girdė visus.
Iš turtingos bei įsimintinos viešnagės pas Dublino tikinčiuosius
mes su Aidu išsivežėme gilius ir gaivius brolystės įspūdžius. Dėkojame Jums, brangieji, – grįžome atsikvėpę ir dvasiškai praturtėję!

IVETA ILEVIČIŪTĖ

Ką jaunimas veikė Radviliškyje?

B

irželio 17–18 dienomis „Tiesos
žodžio“ bažnyčios jaunimas iš
Šiaulių ir Radviliškio susibūrė
dvasinės atgaivos savaitgaliui.
Atvykome penktadienio vakarą. Kas
susipažino su vietiniu jaunimu, kas susitiko
su senais draugais ar pažįstamais, o keletas
merginų po susipažinimo nieko nelaukdamos
ėmėsi ruošti vakarienę. Po vakarienės Jonas ir
Skaistė pasitarnavo vesdami šlovinimą. Giesmės, skambėjusios tą vakarą, buvo atgaiva
ir kūnui, ir sielai. Po šlovinimo pasiruošėme
užkandžius ir patogiai susėdome ant sofų žiūrėti filmo „Mažylis“ (angl. Little Boy). Filmas
vienus prajuokino, kitus sugraudino, bet visi
buvome paliesti ir sužavėti mažojo berniuko
tikėjimo, kuris gali „kalnus kilnoti“. Filme
atsispindėjo krikščioniškos tiesos: aprengti
nuogą, pavalgydinti alkaną, aplankyti ligonį
ir kalinį, priglausti benamį; taip pat buvo
pabrėžtos tokios vertybės kaip atleidimas,
draugystė ir šeima.

Kitą rytą pusryčiaujant atvyko mūsų svečias Jeremy Randall, kuris dirba su jaunimo
organizacija „Youth with a Mission“ (YWAM).
Susipažinę su juo klausėmės, kaip svarbu turėti
teisingą Dievo paveikslą ir teisingai suprasti,
kokie Jo akyse esame mes ir mus supantys
žmonės. Popietė buvo šiek tiek laisvesnė, tad
jaunimas turėjo laiko padiskutuoti vienas su

kitu, pasivaikščioti po miestą ir pabendrauti
su svečiu. Pavalgę vakarienę ir susitvarkę padėkojome pastoriui Nerijui už svetingumą ir
pajudėjome traukinių stoties link.
Tikime, kad jaunimas yra mylimi Viešpaties vaikai, skleidžiantys Jo meilę aplinkiniams. Ši karta yra šviesa ir druska pasauliui,
kuria būti Kristus skatina mus visus.
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Evangelikų reformatų bažnyčios
Sinodas pritarė bendradarbiavimo su
„Tikėjimo žodžio“ bendrija sutarčiai

B

irželio 24–26 dienomis Biržuose
vyko eilinis Lietuvos Evangelikų
reformatų bažnyčios Sinodo suvažiavimas, į kurį buvo pakviesti ir svečiai
iš „Tikėjimo žodžio“ bendrijos – bendrijos
vadovas Gabrielius Lukošius, pastorių tarybos pirmininkas Ramūnas Jukna ir Vilniaus
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Darius Širvys. Sinodo metu buvo sprendžiami
svarbiausi Evangelikų reformatų bažnyčios
klausimai bei renkama jos vadovybė.
Šis Sinodas ypatingai svarbus ir „Tikėjimo žodžio“ bendrijai, nes jo metu
Evangelikų reformatų bažnyčia pritarė iš
šių bažnyčių atstovų sudarytos teologinės
komisijos parengtai bendradarbiavimo sutarčiai. Pasak pastorių tarybos pirmininko
Ramūno Juknos, ši sutartis – pirmoji bendradarbiavimo su kita evangeline konfesija sutartis „Tikėjimo žodžio“ bendrijos
istorijoje: „Evangelikų reformatų bažnyčia, kuri pirmoji išreiškė iniciatyvą mūsų
bažnyčių ryšius reglamentuoti sutartimi,
turi gilias istorines sutartinio bendradar-

biavimo su kitomis konfesijomis ar kitų
šalių bažnyčiomis šaknis – pavyzdžiui, su
evangelikais liuteronais arba Vokietijos Lipės
žemės reformatų bažnyčia. Mūsų bendrija
iki šiol tokios patirties dar neturėjo, taigi
džiaugiamės atsiveriančiomis platesnėmis
bendradarbiavimo galimybėmis.
Visų pirma norėčiau paminėti, jog ši sutartis nereiškia abiejų bendrijų susijungimo –
ja mes tiesiog skelbiame, kad Evangelikų
reformatų bažnyčia ir „Tikėjimo žodžio“ bendrija yra draugiškos evangelinės konfesijos,
kurios gali žengti koja kojon. Šiuo dokumentu
patvirtiname, jog Lietuvos padangėje nesame
vieni, sutariame daugeliu teologinių klausimų
bei siekiame bendro tikslo, kad evangelinė
krikščionybė Lietuvoje būtų stiprinama.
Į bendradarbiavimo sutartį įtraukti
punktai, dėl kurių sutariame, tačiau ja nesiekiama panaikinti esamų skirtumų – nė viena
bažnyčia neįpareigojama keisti savo mokymo
ar praktikos tais klausimas, kuriais mūsų pozicijos skiriasi. Kaip pavyzdį galima paminėti
krikšto sakramentą – drauge su reformatais
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patvirtiname, kad laikomės evangeliškos
krikšto sampratos, tačiau kiekviena bažnyčia
ir toliau praktikuos jai primtiniausią krikšto
formą“, – dalijosi mintimis Ramūnas Jukna.
Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius taip pat
džiaugėsi šiuo svarbiu, tikrą, neformalų
ekumeninį bendradarbiavimą stiprinančiu
žingsniu ir vylėsi, kad sutarties nauda netruks atsiskleisti ir praktikoje, ypač kalbant
apie socialines ir švietimo sritis: „Evangelikų reformatų bažnyčiai, kaip tradicinei
konfesijai, Lietuvos įstatymai atveria duris tose srityse, kuriose neleidžiama veikti
netradicinėms bažnyčioms – tai tikybos
dėstymas mokyklose, kapelionatai. Deja,
vieni evangelikai reformatai ne visas šias
galimybes pajėgia išnaudoti. Tad viliamės,
kad ši sutartis suvienys abiejų bažnyčių
potencialą, leis į minėtas tarnystes teisėtai
įsitraukti ir „Tikėjimo žodžio“ tarnautojams
ir geriau atsakyti į krikščionių evangelikų
poreikius – galbūt evangelikų tikybos bus
pradėta mokyti ir kituose didžiuosiuose
Lietuvos miestuose (Kaune, Panevėžyje),
turėsime tarnaujančius kapelionus ligoninėse, kariuomenėje, policijos sistemoje.“
Bendradarbiavimo sutartis įsigalios
tada, jeigu jai pritars „Tikėjimo žodžio“
sinodas – šis klausimas bus svarstomas jau
rugpjūčio mėnesį.
Dėkojame Viešpačiui už šį svarbų žingsnį vienybės link!
www.ref.lt

Vandens krikštas

J

au tapo gražia ŠIAULIŲ „Tiesos žodžio“ bažnyčios tradicija
kasmet Joninių švenčių metu organizuoti Krikšto šventę
visai bendruomenei iškylaujant gamtoje. Šie metai buvo
ne išimtis. Birželio 26 d. sekmadienio pamaldos vyko gamtoje.
Po pamokslo trys jaunuoliai – Džiugas, Inga ir Ieva – Krikštu patvirtino savo apsisprendimą sekti Kristumi. Bažnyčia bei artimieji
sveikino ir laimino jų pasirinkimą.

Birželio 26 d. po pamaldų VILNIAUS bažnyčia „Tikėjimo
žodis“ surengė vandens krikštą netoli esančiame Baltiešos ežere.
Kadangi buvo karšta vasaros diena, nemažai vilniečių, besiilsinčių
prie ežero, smalsiai stebėjo, kaip buvo krikštijami 7 tikintieji, iš
kurių dauguma – jaunimas. Tad krikšto šventė tapo įsimintina
diena ne tik tikintiesiems, bet ir poilsiautojams, išgirdusiems
Evangelijos žinią.
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Pažintis su misionieriška
tarnyste Ukrainoje

B

irželio mėnuo – dosnus Šiaulių bažnyčiai. Sulaukėme daug
svečių ir įvairių patarnavimų,
užmezgėme naujų pažinčių. Prieš savaitę, birželio 10 d., mus aplankė pastoriai iš
Ukrainos: Jurijus Sosnovikas – bažnyčios
Tiesos žodis pastorius iš Bielaja Cerkov miesto, ir Lucke besikuriančios naujos bažnyčios
pastorius Antonas Timonišinas. Abu šie
ganytojai yra aktyvūs Tarptautinio indukcinių Biblijos studijų instituto bendradarbiai.
Jurijus koordinuoja 15 minėto instituto
filialų Ukrainoje bei puoselėja misionierišką
tarnystę savo šalyje ir už jos ribų, taikant
indukcinį Biblijos studijų metodą.
Atvykdami į mūsų šalį jie kėlė uždavinį
susitikti su bažnyčių pastoriais, tarnautojais, stiprinti jau esamus bendradarbiavimo
ryšius bei išsiaiškinti Indukcinių Biblijos
studijų instituto steigimo poreikį Lietuvoje.
Pirmasis susitikimas įvyko su Klaipėdos

Miesto bažnyčios tarnautojais, iš kurių
jau keli mokosi šiame institute nuotoliniu
būdu. Penktadienio popietę svečiai atvyko
į Šiaulių bažnyčią Tiesos žodis ir šeštadienį
ryte išvyko į Kėdainių bažnyčią Tikėjimo
žodis.
Šiauliuose su viešinčiais broliais susitiko Šiaulių regiono pastoriai, kurie domisi
plačia Instituto misionieriška tarnyste. Pietų
metu aptarėme įvairias tarnavimo formas,
Instituto kūrybingai taikomas miestuose
ir miesteliuose net 87 šalyse. Įdomu buvo
išgirsti, kaip Biblijos studijos diegiamos
skirtingose sporto šakose, vaikų ir jaunimo
dienos centruose, socialinėse tarnystėse,
edukacinėse programose. Instituto tikslas –
apmokyti tarnautojus studijuoti Bibliją
indukciniu metodu ir taip suteikti bažnyčioms mokinystės ir misionieriškos tarnystės
įrankius. Minėtos bažnyčios Lietuvoje jau
kurį laiką bendrauja su Instituto dėstytojais,

Šiauliuose su pastoriais Jurijumi Sosnoviku ir Antonu Timonišinu susitiko Šiaulių
regiono pastoriai, kurie domisi plačia Instituto misionieriška tarnyste.

organizuoja įvairius seminarus, dvasinius
atgaivos savaitgalius, stovyklas moterims.
Pokalbis su pastoriais dar aiškiau atvėrė
bendradarbiavimo perspektyvas, kurias visi
kartu pasimeldę pavedėme Viešpaties valiai.
Po to vykome į susitikimą su Šiaulių
bažnyčios tarnautojais. Pastorius Jurijus
Sosnovikas pakvietė visus drauge pastudijuoti Evangelijos pagal Joną 17 skyrių –
Kristaus maldą už savo mokinius, artėjant
kryžiaus kančiai. Garsi Kristaus, kaip Vyriausiojo Kunigo, malda atveria Kristaus
maldos slaptumą Dievo Tėvo akivaizdoje
paskutinėmis Jo gyvenimo akimirkomis.
Visi buvome pakviesti „įeiti į šią slaptumą“
ir įsiklausyti, už ką Kristus atsiskaito prieš
Tėvą po savo žemiškosios tarnystės ir ko Jis
prašo, žvelgdamas į Bažnyčios ateitį. Visiškai naujoje šviesoje išvydome šios maldos
gelmę, grožį ir praktiškumą.
Kristus meldžia, kad Tėvas išlaikytų
Bažnyčią, pašventintų ją savo Žodžiu ir
tiesa. Jis prašo vienybės, kuri liudija pasauliui apie Dievą, ir meilės, kuri Bažnyčioje
apreiškia patį Kristų. Taip matome paties
Dievo darbą mumyse, kuris tęsiasi visose
Bažnyčios kartose.
Po studijos Jurijus plačiau papasakojo
apie Instituto veiklą Ukrainoje, kurią Viešpats laimina naujomis atsiverčiančiomis sielomis. Antonas pristatė naują sporto šaką –
floor ball (grindų riedulį), kurią Ukrainoje
išpopuliarino Precept Ministries tarnavimas
drauge su Indukcinių Biblijos studijų institutu – jie subūrė žaidėjų komandas, apmokė ne
tik žaidimo specifikos, bet ir Biblijos tiesų.
Šiandien Ukrainos komandos dalyvauja
tarptautiniuose šio žaidimo turnyruose ir
taip prisideda prie Evangelijos sklaidos tarp
sportininkų ir jų artimųjų.
Bažnyčios tarnautojai klausė apie tarnystes bažnyčioje, misionieriškuosius būdus.
Mums pristatytoje tarnystėje ir Instituto
veikloje pamatėme įdomią Dievo dovanų
dermę: šiose organizacijose veikia Dievo
Žodžio pažinimo, mokymo ir misionierystės dovanos, kuriomis noriai dalijamasi
su bažnyčiomis.
Susitikimą su svečiais baigėme aukodami misijai, pasimeldę už svečių tarnystę ir
šlovindami Dievą už drauge patirtą gausią
malonę. Lauksime naujų susitikimų Viešpatyje!

Naujienos
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Druskininkų bažnyčiai–25-eri
Š. m. birželio 11–12 d. Druskininkų
bažnyčia ,,Tikėjimo žodis‘‘ šventė 25-erių
metų jubiliejų. Drauge pasidžiaugti Viešpačiu ir Jo nuostabia malone šeštadienį
rinkosi svečiai ir Druskininkų bendruomenės nariai.
Šventinį renginį pradėjo bažnyčios vyresnioji Rima Bocisienė, kuri dėkojo Dievui
už Jo ištikimybę ir džiaugėsi: Viešpats mums
padėjo iki šios vietos (1 Sam 7, 12); taip pat
visi dėkojome Dievui už naujas patalpas,
kurias savo tėviška ranka Viešpats suteikė
bažnyčiai gimtadienio proga – jose ir rinkomės švęsti jubiliejaus.
Šventėje sulaukėme mums brangaus ir
mylimo svečio – mus aplankė buvęs mūsų

bažnyčios pastorius Mindaugas Sakalauskas.
Jis linkėjo bažnyčiai, kad šie nauji namai
taptų vieta, kur atėję žmonės atrastų gyvenimą ir viltį.
Pastaruoju metu Druskininkų bažnyčia besirūpinanti pastorė Zita Čekavičienė
sveikino bažnyčią ir linkėjo jai laikytis prie
Generolo, mūsų Viešpaties, šalia kurio nepasieks jokia priešo kulka. Tik laikydamiesi
Jo mes pasieksime amžinybę ir nešime daug
vaisių, juk Viešpats sakė: Aš esu vynmedis, o
jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir Aš jame,
tas duoda daug vaisių; nes be manęs jūs
negalite nieko nuveikti (Jn 15, 5).
Nuoširdžius palinkėjimus bažnyčiai
išsakė ir baptistų bendruomenės ,,Dievo

9

malonė‘‘ nariai Robertas ir Diana Peteraičiai,
raginę žvelgti į Viešpatį ir Juo pasitikėti –
juk kiekvienas, kuris Jį tiki, nebus sugėdintas
(Rom 10, 11).
Prieš daugelį metų mūsų bažnyčios
grupelę globojusi ir šiuo metu mus periodiškai lankanti Alytaus bažnyčios vyresnioji Alda Latauskienė su vyru Kęstu
ragino bažnyčią ir toliau uoliai tarnauti
Viešpačiui. Prisimindama mūsų dalyvavimą
organizacijos „Samariečio krepšys“ akcijose
„Vaikų Kalėdos“, ji džiaugėsi, kad nedidelės
Druskininkų bendruomenės atlikti darbai
įkvėpdavo ir kitus.
Šie svečiai savo metu prisidėjo prie
bažnyčios Druskininkų mieste statymo,
todėl kiekvienas iš jų tapo brangus, kiekvieno išsakyti palinkėjimai guodė, stiprino ir statydino.
Šlovinti Viešpatį ir kelti džiaugsmingą
gyrių Viešpačiui šios šventės metu bažnyčiai
padėjo Nerijus Čekavičius. Taip pat grojo
bažnyčią lankantys vaikai, skambėjo savos
kūrybos giesmės. Vėliau, žiūrėdami skaidres,
peržvelgėme nueito kelio akimirkas – prisiminimai sugraudino ne vieną. Šventę tęsėme
sodyboje, kur daug žaidėme, bendravome,
vaišinomės ir šlovinome Viešpatį, dėkodami
Jam už nuostabius Jo darbus ir malonę.
Sekmadienį pamokslavo Mindaugas
Sakalauskas, kuris ragino žvelgti plačiau,
laikyti Viešpatį svarbiausiu savo gyvenime
Asmeniu ir neprisirišti prie medžiaginių turtų, bet rūpintis tapti turtingiems
pas Dievą (Lk 12, 15–21). Visi buvome
Jo malonės paguosti ir sustiprinti toliau
sekti Kristumi.

RREACH kongrese Bankoke dalyvavo
pastorius Ramūnas Jukna
Š. m. birželio 15–22 d. Amerikoje įsikūrusi organizacija RREACH (Ramesh
Richard Evangelism and Church Health
organisation) Tailando sostinėje Bankoke
surengė didžiulį renginį Global Proclamation Congress (Pasaulinis skelbimo kongresas).
Šio kongreso tikslas – sujungti ir įgalinti
pastorių bei tarnautojų ugdytojus visame
pasaulyje, kad jie pasišvęstų artimiausiais
metais ugdyti tarnautojus ir taip stiprintų
bažnyčią visame pasaulyje. Į kongresą atvyko
daugiau kaip 3 000 dalyvių iš daugiau nei

120 skirtingų pasaulio valstybių, tarp jų – ir
Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorius,
bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos pirmininkas Ramūnas Jukna, kuris
praėjusiais metais dalyvavo tris savaites
trukusiuose RREACH mokymuose pastoriams ugdytojams.
Anot kongreso rengėjo dr. Ramesho Richardo, sveikas pastorius daro poveikį bažnyčios sveikatai, o sveikos bažnyčios daro
poveikį sveikesnei visuomenei. Ir, žinoma, yra
atvirkščiai, jei pastorius neteisingai įsivaizduoja

Dievą, bažnyčią, tarnavimą, prioritetus ir t. t.,
tuomet jis darys netinkamą įtaką bažnyčiai
bei visuomenei.
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Apie
buvimą

D

(ne)
geriausiam

idžiausia šio laikmečio apgavystė
yra ne kokia politinė ar ekonominė afera, o įteigimas jaunam
žmogui, kad gyvenimas turi būti sėkmingas ir
lengvas. Kad viskas turi sektis lengvai, iš pirmo
karto, be pastangų – tada gyveni teisingai. Jei
taip nevyksta, vadinasi, klaidingai pasirinkai,
o klaidingai pasirinkti negalima, nes tai jau
nesėkmingas ir sunkus kelias.
Visuomenė labai stipriai formuoja
nuomonę, kad turi būti visur geriausias,
turi būti pirmas – ta nuostata labai ryški
mokykloje ir veržiasi į visas kitas gyvenimo
sritis. Nes, jei nesi geriausias – nesi vertas
dėmesio, visuomenėje vertinami, kalbinami,
aprašomi, „like‘inami“ tik pirmieji. Jei patiri
sėkmę – ji visų, jei patiri nesėkmę – ji Tavo,
tada esi niekam neįdomus.
Man įdomiausia (ir baisiausia) yra tai,
kad ta sėkmės nuostata tokia visuotinė, jog
jaunas žmogus dažnai nebeatpažįsta tiesos.
Jaunimas labai sielojasi dėl rezultatų mokykloje, egzaminų, stojimo į universitetą – bet
labai mažai jaudinasi dėl to, kad nemoka kurti
santykių, nepažįsta savęs, nežino savo misijos,
neturi kritinio mąstymo, neieško prasmės.
Jau mokykloje daugelis įsisuka į nesiliaujantį
konkurencijos ratą, į kovą su kitais, į siekį būti
pirmam – šalia to dažniausiai nelieka laiko ir
galimybių ugdyti save, atradimų džiaugsmui,
pozityviam mokymuisi iš klaidų.
Su paaugle diskutavome apie tą siekį
būti geriausiam – ji niekaip negalėjo suprasti, kad ateis laikas, kai kur nors nebus
pirma – ji tiesiog privalo būti pirma, – nors
ir įvardija, kad pirmavimas nei mokykloje,
nei būreliuose, nei socialiniuose tinkluose
neteikia džiaugsmo, tuštuma viduje lieka
net ir po didelių sėkmių.
Kiek kartų tekę sėdėti prieš paauglį
supjaustytomis rankomis, gyjančiais ir jau
užgijusiais randais – visada iki nepakeliamo
skausmo pribloškia neviltis, prasmės neturėjimas, nemokėjimas džiaugtis, savo vertės
nesuvokimas, savęs kaip gero, kaip vertingo
nematymas. Ta neviltis ir savęs kaip gero ir
vertingo nesuvokimas yra tokio dydžio, kad
žmogus pasirenka didžiulį fizinį skausmą,

jog nereikėtų galvoti apie gyvenimo realybę.
Arba padaro daug kitų neadekvačių pasirinkimų. Sakau paauglei: „Aš Tave myliu.“ O
ji: „Aš Jums pavydžiu.“ – „Kodėl?“ – „Nes
Jūs mane mylite, o aš savęs ne!..“
Bet ji jau žino, kad savęs nemyli. Daug
jaunuolių patekę į krikščionišką terpę pirmą
kartą išgirsta, kad yra geri. Kad yra mylimi.
Kad yra verti meilės ne dėl nuopelnų, o tiesiog. Ir daugelis pirmą kartą turi galimybę
tokią meilę patirti. Ir įgyja patirtį, kad neturi
būti geriausi, neturi su niekuo kautis, nieko
įrodinėti, lipti per galvas. Kad reikia ne sėkmės,
o laimės, ir laimei užtenka būti savimi – būti
taip gerai, kaip gali. Didžiausias įvertinimas,
kai naujai atėjęs paauglys gali pasakyti, kad
šitoje jaunimo bendruomenėje nėra tos kovos
už išlikimą, kad čia yra tiesiog meilė.
Kai prieš kelerius metus daviau pirmuosius vienuolystės įžadus, dalyvavo mano studijų draugė, kuri yra nuoširdi bedievė (sąmoningai pasirinkusi netikėti). Man buvo labai
svarbi jos išvada – pastebėjimas, kad pirmą
kartą buvo aplinkoje, kuri nekonkurencinga,
jog seserys tarpusavyje nekonkuruoja, kad jos
tiesiog būna ir leidžia kitoms prie jų būti –
nes žino, jog yra geros, savo gerumo ir vertės
niekaip neturi įrodinėti. Tą žinojimą teikia
Dievas – Tas, kuris laisvai pasirinko būti su
paskutiniaisiais, pasirinko būti paskutinis.
Problema, kad tie, kurie tą tiesą žino,
nedrįsta jos aiškiai pasakyti. Pasaulis visais
įmanomais kanalais skelbia jaunam žmogui,
kad Jis turi būti konkurencingas, sėkmingas,
pirmas. O kokiais kanalais mes skelbiame,
kad jie mylimi, kad yra Dievo norėti, išsirinkti, kad Dievas jais gėrisi? Nes jei skelbiame tą
žinią tik sekmadienio pamokslais, greičiausiai jaunimas, kuriam labai reikia tos žinios,
neateina jos išgirsti. Jei kiekvienas neimsime
pamažu taip sakyti, taip elgtis ir taip gyventi,
kad asmuo (ne tik jaunas) šalia mūsų patirtų
saugumą, patirtų, kad yra priimamas, kad
neturi būti geriausias, kad užtenka, jei mokosi
būti savimi, – žlugsim kaip visuomenė. Jei
dabar neinvestuosime į žmones ir santykius –
ir pirmiausia ne pinigus, o laiką, dėmesį,
kokybišką buvimą, – paskui jie, nemokantys

mylėti, nejautrūs, negalintys būti savimi ir
dėl to neleidžiantys kitiems būti savimi, kurs
mūsų visuomenę.
Sakiau paaugliams, kad viena mergaitė
pas mus yra labai neišmylėta, kad tiesiog
mylėtų ją – po pusės metų jie man padarė
išvadą, kad „tikrai veikia, gerėja jai“. Norisi
linkėti, jog Dievo akivaizdoje mokytumės
būti tiesiog savimi – ir kad kiti prie mūsų
galėtų būti tiesiog geri.
www.bernardinai.lt
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Dviejų atlaidžių žmonių sąjunga:
Bilis ir Rūta Gremai
Bilis Gremas – pasaulyje gerai žinomas evangelistas. Tačiau koks jis
buvo šeimoje? O jo žmona Rūta Grem? Kaip jai sekėsi prisitaikyti prie
tokio įžymaus vyro?
Bilio ir Rūtos Gremų santuoka netipiška. Tačiau iš šios santuokos galite
pasimokyti kai ko, kas sustiprins ir jūsų santuokinius ryšius.

B

ilis ir Rūta Gremai išgarsėjo
visame pasaulyje. Tris dešimtmečius Bilis buvo įtrauktas
į žmonių, kuriais Amerikoje labiausiai
žavimasi, sąrašą. Vienas pasaulietinis žurnalas pavadino daktarą Gremą žinomiausiu žmogumi pasaulyje. Jis pamokslavo
daugiau nei 100 milijonų žmonių, o kur
kas didesnės minios klausė jo pamokslų
per radiją ir žiūrėjo per televizorių. Bilis
dalyvavo susitikimuose su prezidentais,
ministrais pirmininkais ir karališkaisiais
asmenimis, neskaitant korporacijų vadovų
ir finansų magnatų. Visos jo parašytos knygos tapo bestseleriais. Greičiausiai daugiau
nei du milijonai žmonių nusprendė patikėti
gyvenimą Kristui dėl Bilio tarnystės. Toks
yra Bilis Gremas.
Tačiau, kaip pasakė vienas jų aplinkos
žmogus: „Pusė Bilio yra Rūta.“
Į tai ji atsako: „Nesąmonė.“
Ji taip pat atšauna „Nesąmonė“, kai Bilis
sako: „Dangus – tai kažkas panašaus į santuoką su Rūta.“
„Mūsų santuokos pradžioje, – prisimena Rūta, – vienas labai išmintingas žmogus

man pasakė, kad kai du žmonės dėl visko
sutaria, vienas iš jų nereikalingas.“
Bilis ir Rūta sutarė ne visais klausimais.
Ji pripažįsta: „Gyvenimas su Biliu Gremu
nėra nesibaigianti romantika.“ Rūta Grem
turėjo prisitaikyti prie tokio gyvenimo, kai
vyro evangelisto kartais kelis mėnesius nebūdavo namie. Bet ji sako: „Nors mūsų
šeimos gyvenimas kitoks nei kitų, jis įdomus
ir teikia pasitenkinimą.“
Ko gero, vieną iš svarbiausių laimingos
santuokos priežasčių apibūdina mėgstamas
Rūtos posakis: „Laiminga santuoka – tai
dviejų atlaidžių žmonių sąjunga.“ Kita svarbi
priežastis – humoro jausmas, kurį turėjo ir
Bilis, ir Rūta. „Jei nežvelgi į viską per daug
rimtai, – sakė Rūta, – net nesutarimas gali
būti labai smagus.“

Bilio ir Rūtos jaunystė
Bilis ir Rūta nebuvo labai panašūs. Bilis
užaugo ūkyje, Rūta – nuošalioje Kinijos
vietovėje. Bet ji buvo daug nagingesnė nei
Bilis. Pagarba vienas kito stiprybėms, užuot
nuolat niurnėjus dėl silpnybių, bėgant metams sustiprino jų šeimą. Visgi pirmaisiais

santuokos metais jie turėjo vienas kitam
nusileisti, prisitaikyti.
Bilis ir Rūta susitiko 1940 m., studijuodami Vytono koledže, Ilinojuje. Ji buvo
dvidešimtmetė antro kurso studentė, jis –
pirmo kurso studentas, bet beveik dvejais
metais vyresnis.
Bilis gyveno ūkyje Šiaurės Karolinoje.
Vidurinėje mokykloje Biliui patiko automobilių lenktynės ir merginos. Lenktynės
jį jaudino, o merginų šiek tiek drovėjosi.
Būdamas šešiolikos, Bilis išvydo į jį nukreiptą evangelisto pirštą. „Prisimenu tą
didelę naštą, kad Dievo akivaizdoje esu
nusidėjėlis, ir pragaro bei teismo baimę.“
Netrukus, išėjęs į priekį, jis atidavė savo
gyvenimą Jėzui Kristui.
Likusias dienas vidurinėje mokykloje
jis buvo, anot jo trenerio, „įdomus, provokuojantis ir įkvepiantis šventojo ir velnio
hibridas, kuriame vis labiau ryškėjo šventasis“. Baigęs mokyklą, įstojo į fundamentalių
pažiūrų Bobo Džounso koledžą, kuriame
ištvėrė vieną semestrą. Mat ūkyje jis buvo
laisvas kaip paukštis, o griežta koledžo dienotvarkė „uždarė jį į narvelį“. Jis negalėjo
pakelti laisvės suvaržymo. Be to, koledžo
valdžia keletą kartų barė jį dėl to, kad jis
nesilaiko taisyklių.
Tada Bilis įstojo į kitą neakredituotą
švietimo įstaigą – Floridos Biblijos institutą.
Būtent čia Bilis pradėjo pamokslauti ir labiau
subrendo. Pirmųjų mokslo metų pabaigoje
jis vos nesusižadėjo. Tačiau po keturių mėnesių mergina paskelbė, kad nutraukia jų
„susitarimą“, nes nori tekėti už kito studento.
Bilis jautėsi sugniuždytas. Draugui jis rašė:
„Mano danguje nebeliko žvaigždžių. Nėra
dėl ko gyventi. Mes išsiskyrėme.“
Netrukus jis priėmė du sprendimus:
pirma, ateityje atsargiau įsitraukti į santykius su merginomis, antra, susitelkti į vieną
konkretų pašaukimą. Namiškiams jis rašė:
„Mama ir Tėti, jaučiu, jog Dievas pašaukė
mane būti pamokslininku.“
Būdamas beveik dvidešimt dvejų, Bilis
išvyko į Vytono koledžą pasiruošti tarnystei.
Nukelta į 12 p.
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Dviejų atlaidžių žmonių sąjunga:

Bilis ir Rūta Gremai
Atkelta iš 11 p.

Tai buvo jau trečias koledžas, kuriame jis
mokėsi, bet jį vis tiek priėmė tik į pirmą kursą.
Biliui, kurio Šiaurės Karolinos tartį
vos galėjo suprasti vidurio vakarų valstijų gyventojai ir kuriam žvarbūs šiauriniai
orai buvo beveik nepakeliami, atrodė, kad
Ilinojus yra užsienio šalis. Tiesą pasakius,
jis svarstė mesti mokslus. Bet dar nepriėmęs
rimto sprendimo, jis sutiko šviesiai rudų
akių brunetę iš Kinijos.
Nors Rūta manė, kad Bilis yra išstypėlis,
ji įsimylėjo jį jau po pirmo pasimatymo.
Vien tik Bilio lėkimas laiptais į viršų vertė
ją manyti, kad jis žino, kur eina, ir skuba
ten nusigauti. Ji tuo žavėjosi. Nepaisydamas
pasiryžimo stačia galva nenerti į draugystę
su merginomis, Bilis įsimylėjo iki ausų. Po
pirmo pasimatymo jis rašė motinai, kad
„negali patikėti, jog kokia nors mergina
gali būti tokia graži ir miela“. O Rūta nuėjo į savo kambarį ir „pasakė Viešpačiui,
kad, jei galėtų praleisti likusią gyvenimo
dalį tarnaudama Jam su Biliu, laikytų tai
didžiausia privilegija“.
Rūta Makju Bel jau buvo pragyvenusi
dvidešimt vienus įsimintinus, įvykių kupinus metus. Jos tėvas ir motina susituokė
Veinsbore (Virdžinijos valst.), vos keli šimtai
kilometrų nuo Bilio Gremo gimtinės, netoli
Šarlotės miesto. Bet 1916 m. gydytojas Nelsonas Belas išsivežė žmoną į Šiaurės Kiniją
tarnauti Dievui misionieriškoje ligoninėje.
Būtent ten po ketverių metų gimė Rūta,
antroji iš trijų Belų dukterų.
Dienos Kinijoje buvo audringos. Rūta
sako: „Neprisimenu, kad būčiau kada nors
ėjusi miegoti laukuose aplink namą negirdėdama šūvių.“ Vaikams nebūdavo leidžiama
be suaugusiojo išeiti už misijos teritorijos
ribų. Toje Kinijos dalyje visur knibždėjo
maištininkų, ginkluotų plėšikų ir grobikų.
Nors ir buvo dėl ko nerimauti, Rūta
nebijojo. „Manau, kad didžiausias mamos
nuopelnas – kad mes, vaikai, niekada nematėme mamos baimės, tad ir patys niekuomet
nebijodavome.“
Rūtos tėvų namai buvo išsilavinusių
misionierių namai, kuriuose skambėjo juokas, buvo daugybė įvairiausių knygų – nuo
detektyvų iki klasikų kūrinių – ir diskusijų

biblinėmis temomis. Biblijos studijos turi
būti malonios – tai buvo Rūtos devizas.
Humoro jausmą ji greičiausiai paveldėjo
iš tėvo: „Jis mokėjo pasijuokti iš kiekvienos
situacijos“, – pasakojo Rūta.
Ji neatsimena tokio meto, kai nemylėjo
Viešpaties. „Ankstyviausi mano prisiminimai – didžiausias dėkingumas Dievui, kad
taip stipriai mane pamilo, jog atsiuntė savo
Sūnų numirti už mane.“
Nors mergaitės buvo gerai auklėjamos,
Rūta ir vyresnė jos sesuo Roza nuolat pykosi.
„Kai tėvai po pietų išvykdavo į kliniką, mes
kovodavome žodžiais, rankomis ir kojomis,
o tarnai susirinkdavo aplink ir bandydavo
atspėti, kuri laimės.“ Vakarais visa šeima
skaitydavo klasikus (Rūta labiausiai mėgo
Dikensą ir Skotą) ir žaisdavo žodžių žaidimus, karomą (orig. Carrom – stalo žaidimas,
vert. past.) arba flinčą (orig. Flinch – kortų
žaidimas, vert. past.). Sekmadieniais tėvai
rengdavo viktorinas iš Biblijos, tad vaikai
labai stengėsi kuo geriau išmanyti Raštą.
Rūtos motina rūpinosi vaikų išvaizda. Ji
nenorėjo, kad jų drabužiai būtų suglamžyti.
Pritardama motinos filosofijai, Rūta sako:
„Nesirūpinti savo išvaizda yra priešinga
moters prigimčiai.“ Rūtai artėjant prie paauglystės, motina rašė: „Rūta auga greitai,
ji šiek tiek išsiblaškiusi.“ Galbūt ji buvo
išsiblaškiusi, bet kartu ir atsidavusi. Seseriai
ji sakė, kad norėtų būti „pagauta ginkluotų
plėšikų ir nukirsdinta, nužudyta dėl Jėzaus“.
Kai Rūta išdrįsdavo taip melstis, Roza
atsisakydavo pasakyti „amen“ ir melsdavo:

Bilis ir Rūta Gremai užaugino penkis vaikus

„Viešpatie, neklausyk jos.“ Kai Rūta išgirdo
ir sužinojo, kokios bėdos užgriuvo Tibetą,
ji ėmė domėtis šia egzotiška šalimi ir nusprendė, kad yra „pašaukta“ netekėti ir būti
misioniere Tibete.
Vidurinės mokyklos žemesniųjų klasių
kurso Rūtą ir Rozą kartu su kitais trimis vaikais mokė tėvų samdoma privati mokytoja
panelė Liusė Flečer. Mokytis aukštesnėse
vidurinės mokyklos klasėse Rūtą išsiuntė
į misionierių įsteigtą mokyklą Korėjoje.
Ten ji „labai gerai mokėsi visus dalykus,
susijusius su Biblija, bet kitose srityse jos
pasiekimai buvo nežymūs“. Palikti tėvus ir
išvykti į mokyklą jai buvo nelengva. Tėvams
taip pat buvo sunku. Tėvas pasakė: „Vienas
sunkiausių misionieriams dalykų – būti toli
nuo vaikų tais itin svarbiais jiems metais.“
Sulaukusi septyniolikos metų, Rūta
išvyko į Ameriką, į Vytono koledžą. Čia
ji turėjo studijuoti biblinius dalykus ir
dar papildomai dailę. Biblija Rūtai visada
buvo svarbi. Jos vyras iki šiol tebemano,
kad žmona geriau išmanė Bibliją nei jis.
Rūta nemanė, kad Vytono koledžas – jai
tinkama dvasinė mokykla, tad norėjo pereiti
į Prerijų Biblijos institutą Kanadoje. Tėvas
pasakė tiesiai: „Kol už viską moku aš, vyksi
ten, kur aš tave siųsiu.“
Ji pasiliko. Tiesą pasakius, kai sutiko
Bilą (ji niekada jo nevadino Biliu), Rūta
sunerimo, nes atrodė, kad jis per daug
rimtas. Jai patiko, jog „jis žino, ko siekia“,
bet, atrodė, kad to siekdamas nepatiria
džiaugsmo. „Kiekvienas mūsų pasimatymas vyko kokios nors evangelizacijos metu.
Jis neturėjo laiko eiti į beisbolo varžybas.“
Pirmasis Bilio pamokslas, kurį ji girdėjo,
jai įspūdžio nepadarė. Trikdė pašėlęs jo
gestikuliavimas. Taip pat jis pamokslavo
labai garsiai. Kaip man reikės tiek laiko
išsėdėti? – mąstė Rūta.
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Kitas biografas Stenlis Hajus rašė: „Būtent jos sveikas protas ir šeimoje susiformavęs sąmojis padėjo Biliui nepasiklysti
debesyse, ten užsibuvus. Bebaimis jos nuoširdumas apsaugojo
vyrą nuo keistenybių, dogmatiškų postringavimų, o labiausiai –
nuo išdidumo nuodėmės.“

Iššūkiai sukūrus šeimą

Abejonės
Kai jie būdavo kartu, Bilis elgėsi santūriai, mat neseniai Floridoje jį buvo pametusi mergina. Rūta tai suprato kaip šaltumą ar
net susidomėjimo stoką. Tačiau ji žinojo, kad Bilis buvo su viena
mergina susižadėjęs ir susitikinėjo dar su keliomis. Jai buvo įdomu,
ar jų santykiai tęsis ilgiau nei mėnesį ar du. Atsitiktinai Biblijoje
atsivertusi Patarlių knygą, ji perskaitė eilutę, sustiprinusią jos
būgštavimus: „Nebendrauk su tais, kurie nepastovūs.“
Bet Rūta vis tiek bendravo su Biliu. Didžiausia kliūtimi jų
santykiams tapo jos pasižadėjimas sugrįžti į Tibetą kaip misionierei. Ji papasakojo apie tai seseriai Rozai, taip pat studijavusiai
Vytone. Roza nuoširdžiai patarė: „Tu manai, kad Viešpats veda
tave į Tibetą? Bet galbūt Jis atvedė čia, kad sutiktum Bilį.“ Rūtos
tai neįtikino. Net kai 1941 m. vasarą jie susižadėjo, Rūta dvejojo.
Ji bandė įtikinti Bilį vykti į Tibetą kartu su ja. Jis pažadėjo dėl
to pasimelsti. Vėliau pasakė, jog „nejaučia jokio vedimo vykti į
Tibetą“. Galiausiai jis išdėstė: „Jei tiki, kad mus suvedė Dievas, ir
tiki, jog vyras yra žmonos galva, tada, jei Viešpats veda mane, tau
reikia sekti paskui mane.“
Maždaug tuo metu, kai Rūta jau buvo apsisprendusi, Biliui
iškilo problemų. Rūtos tėvas buvo Pietų presbiterijonų bažnyčios,
denominacijos, kurią Bilis laikė liberalia, misionierius. Kaip gydytojas Belas gali vykdyti Dievo valią ir likti tokioje denominacijoje?
Rūta pyko, kad Bilis abejoja jos tėvo pasišventimu. Jų sužadėtuvėms
ir vėl iškilo grėsmė. (Po daugybės metų Bilis pripažino, jog Rūta
ir jos tėvas padarė jam didžiausią įtaką, kad jis pradėtų daugiau
tarnauti bažnyčioms.) Rūta toliau abejojo, bet galų gale sutiko
tuoktis. Bilis prisimena: „Ji pasakė, kad vis dar nėra tikra, jog mane
myli, bet jautė, kad tai – Dievo valia jos gyvenimui.“ Bilis ir Rūta
susituokė 1943 m. rugpjūtį Montryto presbiterijonų konferencijų
centre, Šiaurės Karolinos kalnuose, praėjus dviem mėnesiams po
to, kai Bilis baigė koledžą.
Biografas Džonas Polokas vykusiai apibendrina Rūtos indėlį
Bilio tarnavimui: „Rūta labiausiai praplėtė Bilio pasaulėžiūrą.
Rūta buvo išsilavinusi, daug apkeliavusi, mėgo dailę ir literatūrą.
Ji neleido, kad vyro rimtumas virstų nenatūraliu manieringumu ar
užgestų jo jaunatviška energija, ir išsaugojo jame mažo berniuko
dalelę. Be to, Rūta ir jos šeima, ištikimi presbiterijonai, paneigė
Bilio Gremo įsitikinimą, kad didesnėse denominacijose stiprus
biblinis tikėjimas negali būti gyvas.“

Prisitaikyti prie gyvenimo šeimoje nebuvo lengva nė vienam
iš jų. Po daugybės metų žurnale „McCalls“ Bilis pripažino: „Mes
tikrai išgyvenome sunkų laiką, derindamiesi prie šio naujo gyvenimo ir vienas prie kito.“
Rūtai buvo nelengva nuo gyvenimo studentų miestelyje, kur
ji galėjo domėtis literatūra, menu ir studijuoti Bibliją, pereiti prie
namų ruošos darbų. Ji neapsimetinėjo esanti patyrusi virėja, – ji
puikiai gamino tik kiniškus patiekalus, kuriems naudojo daugybę
česnakų, nors Bilis česnakų nemėgo.
Be to, reikėjo dar plauti indus. „Nemėgstu plauti indų. Tai veikla,
neturinti jokios perspektyvos, nepaliekanti vietos kūrybingumui“, –
sakydavo Rūta. Vidurinėje mokykloje kažkas jai padovanojo
lentelę su užrašu: „Šlovink, melskis ir plušėk.“ Ji pakabino ją virš
praustuvės – ten ji kabo iki šiol.
Žinoma, pirmaisiais santuokos metais kilo ir kitų problemų.
Rūta nesuprato, kodėl Bilis visada palieka rašomąjį stalą labai
netvarkingą arba kodėl jis negali nugalėti įpročio panaudotus
rankšluosčius užmesti ant vonios durų.
Tačiau tokių mažų sunkumų patiria kiekviena pora. Bilis pripažįsta: „Mes užaugome skirtingose šeimose, o dabar ir patys sukūrėme
šeimą. Buvo sunku, ir ne tik dėl skirtingų mūsų temperamentų.“ Rūta
prisimena ankstyvąsias santuokos dienas: „Laimingos santuokos
niekada nėra atsitiktinės. Jos – atkaklaus ir sunkaus triūso pasekmė.“
Kartais jiems tikrai reikėjo sunkiai dėl to plušėti. Po medaus
mėnesio Gremai grįžo į Vestern Springsą, Ilinojuje, į vakarus nuo
Čikagos, nes Bilis priėmė kvietimą tapti vietinės baptistų bažnyčios
pastoriumi. Problemų kilo dėl dviejų priežasčių: pirma, Bilis dėl to
nepasitarė su Rūta, antra, Rūta buvo presbiterijonė. Jai nepatiko,
kad Bilis vienas priėmė sprendimą.
Iš pradžių Biliui buvo nelengva tartis su Rūta dėl sprendimų,
bet laikui bėgant jis ėmė vertinti žmonos išmintį. Po penkerių
santuokinio gyvenimo metų Bilis retai priimdavo svarbius sprendimus, nepasitaręs su Rūta. Būtent žmona pasiūlė pavadinimą jo
radijo programai „Apsisprendimo valanda“. Rūta ragino jį skirti
visą laiką evangelistiniam tarnavimui ir daug prisidėjo prie vyro
pirmojo bestselerio – knygelės „Ramybė su Dievu“ išleidimo.
O kai buvo įsteigta „Evangelistinė Bilio Gremo asociacija“, Bilis
norėjo, kad Rūta būtų viena iš penkių valdybos narių. Ir ji sutiko.
Tačiau didesnė problema Vestern Springse buvo tai, kad naujasis
baptistų pamokslininkas turėjo žmoną, kuri buvo presbiterijonė
ir atsisakė tapti baptiste. Ji apie tai mąstė, tyrinėjo atitinkamas
Šventojo Rašto eilutes, tačiau šios eilutės jos neįtikino, kad jai
reikia iš naujo būti pakrikštytai panardinant.
Padėtį išgelbėjo bažnyčios vadovai, pakeitę bažnyčios pavadinimą į „Kaimo bažnyčią“, manydami, kad tai pritrauks daugiau
žmonių. Tarp kitų šio sprendimo privalumų buvo ir tai, kad Rūtai
nebereikėjo keisti denominacijos.
Bus daugiau
Parengta iš knygos „25 stulbinančios santuokos“
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Kviečiame susipažinti su lakios vaizduotės, kūrybinga asmenybe Greta Kukeniene, kuri ankstyvoje vaikystėje nemėgusi lėlių ir mieliau
žaisdavusi su traktoriais ir mašinytėmis, vėliau pati pradėjo siūti judančias lėles – įvairių pasakų ir filmų personažus. Greta su vyru Tomu
augina du vaikus, dirba anglų kalbos mokytoja – moko darželinukus,
pradinukus ir mokinius iki 8 klasės. Savo siūtas lėles ji naudoja dirbdama su vaikais.

dėjo vyras Tomas. Jis apskaičiavo, kaip kas
turi būti, kokia turi būti forma, – jis kitaip
mąsto nei aš. Aš tiesiog po dalį „lipdau“.
Lėlės nėra tik šiaip lėlės – jos veikia.
Pavyzdžiui, robotukas – didelis, tad dažnai jis padeda man vesti šventes. Jį galima
„užprogramuoti“, jis gali sau leisti nieko
nežinoti, gali tiesiog nuleidęs galvą burgzti –
tada mes su vaikais ieškome būdų, kaip jį
„suremontuoti“: gal reikia ką instaliuoti,
perprogramuoti, gal kas „išsimagnetino“,
o vaikai oho kokių idėjų pasiūlo... Jie girdi,

M

an dar vaikystėje atrodė, kad
lėlės būtinai turi judėti. Pamenu, kaip kartą teta grįžusi iš ekskursijos atvežė mums suvenyrą –
mergaitė ir berniukas tautiniais drabužiais
šoka su klumpėmis. Bet tos figūrėlės buvo
pritvirtintos prie medinio pagrindo. Aš viską
nulupau, išardžiau, išrengiau, tas metalines
vielytes apsiuvau, aprengiau figūrėles taip,
kaip noriu, ir pasidariau sėdinčias lėles. Net
darželio auklėtojos ateidavo pasižiūrėti:
„Gretos lėlė sėdi, koją ant kojos užsikėlusi!“
Kai buvau kokių 9–10 metų mergaitė,
skaičiau iš anglų kalbos verstą knygelę apie
skudurinę Onutę – labai susižavėjau. Tai
matydama mama pasiuvo man skudurinę

Onutę, o aš jai batelius, basutes siūdavau...
Kiek vėliau siūdavau ir dovanodavau įvairius žaislus mažesniems vaikams. Siūti lėles
man labai patikdavo: pasiimdavau tuo metu
ėjusį laikraštį „Kauno diena“ ir pagal tą
dydį susikirpdavau medžiagas. Nemokėjau
pasidaryti lekalų, bet darydavau taip, kaip
man atrodė. Kažkada lankiau keramikos
būrelį – lipdydavome iš molio, tai ir lėles
aš siuvu tarsi sulipdydama atskiras dalis –
kitaip nei visi...
Šis robotas – pirmoji didelė mano lėlė.
Kai dirbau estetinio-etinio lavinimo mokyklėlėje, radau puikią anglišką knygutę,
kurios pagrindinis herojus buvo robotukas.
Tad ir sugalvojau jį pasiūti. Šią lėlę siūti pa-

kaip tėvai kalba, kai jų telefonai ar kompiuteriai nustoja veikti...
Kartais robotą mes užprogramuojame
mandagumui – Thank you very much. Juk
kaip robotą išmokysi, taip turėsi: jei tu būsi
piktas, tai ir robotas bus piktas – jis juk robotas! Tai vaikai labai gražiai su juo elgiasi,
nes nori, kad robotas būtų geras.
Kitą kartą užprogramavome robotą, kad
jis mokėtų mankštintis ir žinotų angliškus
gyvūnėlių pavadinimus. Jau džiaugėmės,
kad įjungsime ir robotas kalbės, bet staiga –
įjungiame ir... tyla. Aš spaudau mygtukus,
liečiu ekraną – matyt, aš „matau“, ir vaikai tai
„mato“, – bet vis tiek tyla. (Vienas kompiute-
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rių specialistas sakė, kad galima šiam robotui
įdėti liečiamąjį ekraną, tada bus galima tikrai
jį užprogramuoti.) Tada mes su vaikais iš
naujo robotą perprogramuojame – vaikai
prisimena, ką jie ten buvo užprogramavę...
Būna linksma ir vaikams, ir man.
Robotai man patinka nuo vaikystės.
Buvau padariusi judantį robotą iš plastilino
ir dėžučių. Jis galėdavo eiti, atsidarydavo
jo pilvas – ten galėdavau ką nors susidėti...
Robotai ir dabar mane žavi. Apie šį robotą
esu sukūrusi ir pasaką: robotukas nuolatos
barška, tad jam reikia pasakyti „Stop, please.
Be quiet, please“ (Prašau liautis. Tylos, prašau). Kaip ir mes kartais kalbame, čiauškame
nesustodami, o tam, kad girdėtum, turi
nusiraminti... Tad ir tas robotukas kartais
per pamokėles barškėdavo ir nieko negirdėdavo, o mes su vaikais jį „gydydavome“.
Neseniai darželyje rengėme šventę. Žinoma, buvo visko: kartais vaikai pradėdavo
išdykauti, bet tada aš kreipiausi į robotuką,
priminiau, kad vyksta šventė, – vaikai susiprato ir grįžo prie šventės temos... Kartais
lėlės pradėdavo negražiai elgtis, tada jau
vaikai ramino, drausmino jas, nes juk šventė,
susirinkę tėveliai...
Šiam robotukui Zokui yra 19 metų. Bet
jis vis dar naudingas ir kelia džiaugsmą. Jis
man pačiai labai patinka, tai turbūt todėl
patinka ir vaikams... Kartais robotas „užmiega“, tada ieškome būdų, kaip jį pažadinti.
Kai kurie vaikai siūlo piktumu pažadinti, bet
dažniausiai žadiname švelniai, sakydami
„Hello, good morning...“ (Sveikas, labas
rytas!). Kartais robotas nekalba, sako tik
„aha“, tada mokome, kad negražu tik taip
niurnėti, reikia gražiai atsakinėti. Bet kartais
robotui net viską išaiškinus ir paklausus,
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ar suprato, jis ir vėl atsako „Uhu...“ Vaikai
leipsta juokais...
Kartais tiesiog kyla minčių konkrečioje
situacijoje. Šiaip tokio scenarijaus nesugalvotum, bet iškilus tam tikrai situacijai
kyla minčių, kaip į tai reaguoti, kaip elgtis.
Kartais grįžusi namo net užsirašau... Bet ne
visada išeina panašią situaciją pakartoti –
kartais tai tiesiog vaikų laukimo vaisius.
Vienam berniukui labai reikėjo transformerio, tai pasakiau, kad šis robotukas
yra transformerio pusbrolis. Jis suprato,
tik paklausė dar, kada šis mašina tampa.
Atsakiau, kad mašina pavirsta sapnuose...
Tada berniukas dar pasitikslino, ar tampa
ta mašina mėlyna, su tokiomis dalimis.
Atsakiau – taip. Berniukas liko patenkintas.

L

  

ėlės labai padeda susipažinti
su vaikais. Tik susipažinimui
naudoju mažas lėles, nes vaikui
priimti didelę lėlę yra iššūkis. Maža jam
suprantamesnė, priimtinesnė.
Nedidelį katiną pasisiuvau mokydamasi
4 klasėje. Tik neseniai atnaujinau snukutį.
Tad šiai lėlei jau daugiau nei 30 metų. Bet
dar tada, vaikystėje, pasiuvau judantį katiną
ir pamenu, kaip sėdėdama balkone jį dažiau.
Pati pasidariau galvos formą ir visa kita.
Varlę pasiuvau gal būdama 7-okė.
Krokodilą pasisiuvau vėliau, taip pat
dirbdama pagal anglišką anglų kalbos programėlę, kurioje buvo herojus krokodilas Krokis.
Skruzdėliuką Fliką siuvome vienai vasaros stovyklai, kurios tema buvo „Iš vabalų
gyvenimo“, pagal filmuką vaikams. Tada
ir „sulipdžiau“ šį skruzdėliuką. Aš nesu
Nukelta į 16 p.
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profesionali siuvėja, bet kurpiu, lipdau, kol
išgaunu norimą formą.
Yra dar ir kirmėlė, tik ji sunkiai naudojama, nes jos vidų pasiuvau iš burinio audinio.
Taip, ji tvirta, ilgai laikys, bet nepagalvojau,
kad ją bus sunku valdyti... net pavargsti...
Turiu dar vieną lėlę – pelytę Mimi-Apči.
Ją numezgė vienos mergaitės, lankiusios estetinio-etinio lavinimo mokyklėlę, mama. Ji
pamatė, kad aš su lėlėmis dirbu, ir numezgė
pelytę. Mes ją šiek tiek patobulinome – uždėjome skrybėlaitę.
Pamokėlės metu pelytė prisistatė: „Hello, my name is Mimi“ (Sveiki, mano vardas
Mimi) ir nusičiaudėjo: „Apči...“ taip ir liko
pelytė Mimi-Apči. Šiaip nebūčiau taip sugalvojusi... Pamenu, kai dirbau minėtoje
mokyklėlėje, ją lankė mergytė, kuri visuomet
būdavo atsiskyrusi, viena. Ji krito man į
širdį... Tada sukūriau ir pasakėlę, kaip vieniša mergaitė susidraugavo su pelyte. Pati
vaidindama verkdavau, atsitūpusi po stalu...
Prisiminiau situaciją, kurioje labai patarnavo ši pelytė. Tai tikras atvejis. Vienais
metais mokyklėlę lankė mergytė, kuri per visas pamokėles tylėdavo: ji kalbėdavo su savo
namiškiais, bet su kitais suaugusiais – ne.
O su pelyte ta mergytė kalbėjo!!! Mergaitės
mama tai pamačiusi apsiverkė: „Oi, mano
mergaitė su jumis kalba!“ Bet aš atsakiau,
kad ji kalba ne su manimi, o su pelyte.
Supranti, kad ir tokie metodai labai
naudingi. Aš galvoju, kad pasakų pasaulis –
kaip alternatyvi medicina. Geros pasakos
gydo – tai pripažįsta ir gydytojai.

Lėlės padeda ir vaikus kitaip pamatyti.
Jie juk gyvena suaugusiųjų pasaulyje – reikalavimų, standartizuotų testų pasaulyje...
Bet mano ir apskritai ankstyvojo ugdymo
tikslas yra ne egzaminams antroje klasėje
paruošti, bet sudominti. O jei sudominsi,
„užsuksi tą varikliuką“, tai po to ir „važiuos“.
Tad smagu sudominti vaikus, suteikti jiems
džiaugsmo. Juk dažnai vaikai girdi tik barimą, reikalavimus. Ir aš barčiau, nes kartais
tikrai išsenka jėgos, išsenka kantrybė – aš
nesu geresnė už kitus, bet vaiką paveikti
galima ne tik barimu. Galima to paties ar
net geresnio rezultato pasiekti pasitelkiant
kitas priemones, pavyzdžiui, lėles – man tai
labai priimtina priemonė.
Kartais pamokose pasiimu lėlę, kai labai
pavargstu... Aš pasiimu draugą, kuris mane
nuramina, gali atskleisti kitą mano pusę:
kuri tą akimirką linksma, gal ir mylėti ką
nors norėtų... Į tą lėlę aš sudedu viską – ir
savo, ir vaikų emocijas. Tas personažas gali
ir pasijuokti, ir šiek tiek pasierzinti, ko mokytojas negali sau leisti. Ir vaikams įdomu,
ir man šiokia tokia atgaivos valandėlė...

P

  

aprastai lėles naudoju žodžių mokymuisi, kartojimui,
bet svarbiausia – draugystės ryšiams užmegzti ir puoselėti. Lėlės
padeda su vaikais susidraugauti. O kai
susidraugauji, jie yra tavo, o tu – jų. Kai
kurie dabartiniai vaikai yra visko pertekę –
pertekliaus vaikai, bet ir jiems patinka
pakalikas Kevinas.

Man atrodo, jog visų svarbiausia, kad
mokytoja būtų besišypsanti ir laiminga, visi
naudojami metodai visų pirma turi džiuginti
patį mokytoją. Nes jeigu mokytojas nelaimingas, tai ir metodai bus neveiksmingi.
O kiekvienas žmogus turi talentų, stipriųjų
pusių, tad reikia tai ir pasitelkti į pagalbą.
Tada visas svoris ir krenta tam talentui.
Kartais per pamokas lentoje piešiu –
tikrai nesu gera piešėja, bet aš nebijau piešti,
ir eilėraščius mokau piešdama – juk turintiems vaizdinę atmintį taip daug lengviau
įsiminti. O ir vaikus mano piešiniai labai
pralinksmina.
Vedant pamoką kartu su lėle niekada
nesuklysi – nes jei ir suklysti, suklysti ne
tu. Lėlė gali pamiršti, gali „pakosėti, pačiaudėti“, o aš per tą laiką kiek pailsiu –
Viešpats duoda tomis minutėmis vaikus
pamatyti iš kitos pusės. Nes, manau, visi
kontroliniai, testai, patikros ir vaikams su-
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kelia kažkokį ežio efektą, jie natūraliai ima
priešintis. Aš suprantu, kad negali viskas
būti tik linksmybės, bet negali būti ir vieni
reikalavimai...
Man labai gera turėti per pamoką linksmą
draugą-lėlę, ir vaikams tada anglų kalba asocijuojasi ne su pikta mokytoja, bet su įdomiomis
lėlėmis. Žinoma, yra tam tikros taisyklės,
kurių vaikai turi laikytis – jie negali bet kada

lėlių imti, jų tampyti. Pavyzdžiui, krokodilas Krokis nėra kamuolys, kurį būtų galima
mėtyti, jis yra Krokis, kurį mes gerbiame, jis
turi savo vietą. O kartais, pavyzdžiui, Krokį
ištinka sloga... Aš pati tai matau ir vaikai mato
– tai yra alternatyvaus pasaulio, kuris tikrai
egzistuoja, matymas. Juk mes visi pašaukti
geriems darbams, ir kartais aš pamąstau, kas
tie geri darbai mano konkrečioje situacijoje...

Anksčiau nemėgau nei lėlių, nei vaikų,
o dabar pati auginu dukrą ir sūnų ir dirbu
su vaikais. Ir šis darbas man ne prievolė, bet
džiaugsmas – suprantu, kad tai yra mano
pašaukimas. Kad ir kaip būtų sunku, kokios būtų programos ar administracijos
nuotaikos, aš žinau, kad dirbti su vaikais
man patinka, mane tai džiugina.
Žinoma, būna sunkių akimirkų, tada
pripažįstu Dievui: „Man nelabai patinka
tas ar anas vaikas, bet žinau, kad Tau jie
patinka. Tad gal galėčiau ir aš pamatyti,
kodėl jie Tau patinka?“ Prisimenu istoriją
apie vieną jaunuolį, kuris Motinos Teresės
paklausė, kaip tapti tokiam kaip ji. Motina
Teresė atsakė: „Reikia rasti savo Kalkutą.“
Tu turi būti kažkur įsodintas – darysi tai,
ką turi daryti, ir tau seksis. Anksčiau bijodavau, kad kas nors gali nepasisekti, bet
prisimenu vienos mokyklėlės direktorės
žodžius: Mes ateiname ne pasirodyti, ne
įtikti, bet vaikams patarnauti. Gal tas vaikas
piktas ir susisukęs, nes neturi draugystės
ryšių, jam trūksta asmeninių pokalbių... Ir
tu turi atrasti būdą, kaip pasiekti tą vaiką,
ir tam galima naudoti pačias įvairiausias
priemones – aš naudoju lėles.
Parengė Žaneta Lazauskaitė

Vaido Stankaus nuotr.

Vaido Stankaus nuotr.
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Azartinių lošimų liūne
Žinome, kad alkoholizmas ir narkomanija yra priklausomybė. Tačiau
lošimas yra lygiai tokia pati priklausomybė, tik apie ją mažiau kalbama. Lošiant azartinius lošimus, vien 2014 metais Lietuvoje yra pralošta 80 mln. eurų. Lošimų priežiūros tarnybos duomenimis, daugiausia
įplaukų 2014 metais gavo būtent lažybų organizatoriai. Ir ši suma stulbinanti – 233 mln. eurų!
Apie azartinių lošimų liūną pasakoja XFM radijo laidos „Iš mirties į gyvenimą“ vedėjas Tadas Daujotas. Jo gyvenime viskas prasidėjo nuo
„nekaltų“ azartinių lošimų vaikystėje, bet vėliau apėmė verslą, darbą,
karjerą. „Troškau būti geriausias, padaryti kažką tokio, ko niekas kitas
nėra padaręs, išlošti žmonių dėmesį ir, žinoma, didelius pinigus...“
Kviečiame skaityti liudijimą, kaip Dievas išlaisvino Tadą iš šios klastingos priklausomybės pančių ir atstatė jo sugriuvusį gyvenimą.
„Nekalti“ vaikystės žaidimai
Viskas prasidėjo vaikystėje. Su kaimynais ir draugais vaikystėje mėgdavome žaisti
kortomis – „Triną“ ar „Akį“ iš nedidelių pinigų. Po truputį vienas kitam įsiskolinome.
Vėliau prasidėjo rimtesni lošimai.
Mokykloje man labai gerai sekėsi matematika, buvau vienas iš 5 geriausių savo
laidos matematikų, olimpiadose laimėdavau
prizines vietas. Tai man, žinoma, suteikė
tam tikro pasitikėjimo savimi. Pamenu,
jau tuo metu veikė nelegalūs kazino, bet
tai manęs per daug netraukė. Juk buvo ir
legalių dalykų – žaidimų automatų salonai,
baruose stovintys žaidimų automatai...
Kartą vienas vaikystės draugas pasiūlė nueiti palošti. Tuo metu jau studijavau

universitete, Matematikos ir informatikos
fakultete, ir kaip tik buvau gavęs stipendiją.
Įmetę gal 3 ar 4 litus, laimėjome 30 litų! Tuo
metu stipendija buvo 40 litų, tad laimėti 30
litų buvo tikrai šaunu. Iš karto puolėme švęsti – į barą alaus. Taip aš ir „užsikabinau“ – iš
pradžių bičiulis parodė, kaip žaisti, paskui
jau pats mėginau. Susidarė azartiška baruose
besilankančių žmonių grupelė – vieną kitą
litą įmesdavome ir laimėdavome. Vėliau tai
tapo manija: matai, kad kažkas primetė pinigų į aparatą, vadinasi, dabar tu gali laimėti ir
tuos pinigus. Kartais pasisekdavo – būdavo,
kad laimėdavau ir kelis šimtus litų.
Atsimenu, kaip pirmą kartą žaidžiau
pokerio aparatu – viename bare laimėjau,
atrodo, 300 litų. Tuo metu man tai buvo

tikrai dideli pinigai. Net barmenė neturėjo
tiek grynųjų, kad galėtų atiduoti, tad davė
man tam tikrą sumą pinigų ir pasakė, kad
dabar aš šiame bare turiu savo asmeninę
sąskaitą – galiu valgyti ir gerti. Iš laimės pavaišinau visus baro lankytojus. Taip lošimas
pradėjo mane traukti gilyn. Toliau lošdamas
pralošiau ne tik laimėtus pinigus. Kai pinigų
pradėjo stigti, ėmiau skolintis: iš vieno, iš
kito, iš baro arba iš lošimų automatų salono,
nes jų administratoriai jau mane pažinojo.
Skolos augo – vieną dieną skola pasiekė 2
000 litų. Tai buvo maždaug prieš 16 metų,
tad man, pirmo kurso studentui, tai buvo
fantastiški pinigai.
Atėjo laikas, kai niekas skolinti man
nebenorėjo – visi buvo prisiklausę pažadų
ir suprato, kad skolinti žmogui, sakančiam:
„Paskolink man – atiduosiu, kai laimėsiu“,
yra labai naivu. Tad priėjau liepto galą –
nebežinojau, ką daryti.

Tėvams duotas pažadas
Nebežinodamas, ką daryti, kreipiausi
į savo tėvus. Pasakiau jiems, į kokią bėdą
patekau. Tėveliams, žinoma, buvo didelis
šokas... Mano tėvai neturtingi, tad tokios
sumos neturėjo, bet jie pasiskolino pinigų
ir davė man, kad grąžinčiau skolas, su viena
sąlyga – jei pažadėsiu daugiau niekada gyvenime nelošti. Kurį laiką to pažado laikiausi.
Tačiau laikytis pažado, kai tave mato
pažįstami, yra lengviau nei išvykus į užsienį...
Pradėjau dirbti turizmo agentūroje ir mane
išsiuntė į komandiruotę. Tad 20-ąjį savo
gimtadienį sutikau Čekijoje. Kaip tyčia, bare
buvo aparatas, kuriuo mokėjau lošti. Truputį
pažaidžiau, šiek tiek laimėjau... Taip, būdamas
užsienyje, sulaužiau tėvams duotą pažadą...
Vėliau dirbau agentūroje, kurios direktorius buvo priklausomas nuo alkoholio
ir azartinių lošimų. Pasibaigus darbo valandoms, kai visi išeidavo, mes likdavome
dviese: jis ištraukdavo brendžio butelį ir mes
gurkšnodami „dirbome“. Po darbo taksi
nuvažiuodavome į restoraną pavalgyti, o
apie vidurnaktį – į kazino. Tik lošdavau jau
atsargiau, nes didžioji dalis mano atlyginimo
jau buvo suplanuota – turėjau paskolų ir
negalėjau išlaidauti.

Azartiška veikla

Tado pomėgis muzikuoti atsiskleidė dar vaikystėje

Vėliau azartišku tapo visas mano gyvenimas. Kelionių organizavimas turizmo agentūroje taip pat yra kaip azartinis
lošimas. Suorganizuosi kelionę autobusu,
surinksi turistus – išloši, nesurinksi – praloši. Vieną kelionę su bičiuliu suorganizavę
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užsidirbome po 1000 dolerių – tais laikais
tai buvo nemaži pinigai. Bet kitais metais su
tuo pačiu bičiuliu patyrėme nuostolį, ir jis
man pasakė: „Žinai, šitas nuostolis yra tavo.“
Aš „likau ant ledo“ ir vėl įklimpau į skolas.
Vėliau ėmiau organizuoti koncertus.
Suorganizuoji koncertą, džiaugiesi – turi
pelno. Bet nedideliame klube du trys, kartais
keturi koncertai per savaitę būdavo pelningi,
o penktas ar šeštas – nuostolingas, nors tie
nuostoliai nebuvo dideli. Bet prasidėjus
festivalių organizavimui, užsienio grupių
gastrolėms Lietuvoje, nuostolių pasitaikydavo didesnių ir dažniau. Bet įtraukdavo
azartas: pavyks suorganizuoti renginį, bus
pilna salė žiūrovų, užsidirbsiu daug pinigų...
Karjera man sekėsi. Tuo metu kaip tik
buvome baigę organizuoti penkių matematikų roko operą ir gavome rektoriaus
pasiūlymą suorganizuoti universiteto jubiliejui skirtą renginį. Per 4 mėnesius mes
suorganizavome tikrai įspūdingą renginį
Vilniaus Vingio parke. Taip prasidėjo rimta
karjera koncertų versle.
Aš buvau darboholikas – darbas man
buvo pirmoje vietoje. Vienu metu kartais
dirbdavau prie 10 projektų, tad net kelis kartus mano organizmas buvo išsekęs. Būdavo
sėkmingų laikotarpių, pakilimų, bet po to
apnikdavo depresija, kuri kartais tęsdavosi
pusę metų – niekur nenorėdavau eiti. Kiek
atsistatęs ir vėl imdavausi veiklos, bet dažnai
darbus lydėdavo alkoholis. Darbe patirdavome daug streso, įtampos, tad atsipalaiduoti mėgindavome vartodami alkoholį,
žolę ar kitas narkotines medžiagas. Atrodė,
kad tai yra tikras gyvenimas, gyvenimo
džiaugsmas, bet iš tiesų tai tebuvo apgaulė,
su kiekviena diena vis labiau įtraukianti į tą
netikrą pasaulį.

Krizė
2007 metais organizavome renginį Siemens arenoje. Didžiulė erdvė, dideli užmojai.
Labai daug laiko investuota kuriant, galvojant, kaip turėtų atrodyti renginys. Tuo
metu buvo vienas iš retų mano blaivybės
laikotarpių, nes tais metais buvau patyręs
infarktą: galvojau, kad man būnant bare
širdis iššoks iš krūtinės – ji baisiai daužėsi.
Mane išmušė šaltas prakaitas, aš išėjau iš
baro į lauką. Nežinodamas ko griebtis, puoliau melstis malda „Tėve mūsų“. Nuostabu,
kad tas „kalatojimasis“ liovėsi, bet mirties
baimę išgyvenau dar keletą valandų.
Gydytojai aptiko labai rimtus organizmo
išsekimo požymius – man skyrė antibiotikų
net nuo keturių ligų. Taip pat užpuolė rimtas
sinusitas, kurį teko operuoti, o atlikę kom-

piuterinę tomografiją, mano galvoje rado
auglį... Po auglio operacijos bijojau grįžti
prie senų dalykų. Nesugebėjau pažaboti
tik vieno – toliau rūkiau. Bet alkoholiui ir
narkotikams padėjau tašką. Žinoma, iki
tam tikro laiko...
Tačiau kai 2007 metų pradžioje organizavome tą didelį renginį Siemens arenoje,
aš vėl paslydau ir pradėjau vartoti kvaišalus.
Organizuojant tą renginį buvo padarytos
kelios strateginės klaidos, ir mes su draugu,
kurie prisiėmėme visą riziką, patyrėme 70
tūkst. litų nuostolį. Prasidėjo tikrai rimtas
ritimasis žemyn...
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Seminarui baigiantis, bičiulio, kuris ir
pakvietė mane į tą seminarą, paklausiau: „Kur
važiuosime dabar?“ Jis atsakė: „Aš važiuosiu
namo, o kur tu – aš nežinau.“ Aš ir vėl „likau
ant ledo“... Ir šį kartą man padėjo ta draugė,
kuriai duoto pažado neištesėjau... Ji ir vėl
paskolino pinigų, surado vietą, kur gyventi,
sumokėjo už butą... Naujoje vietoje išgyvenau
mėnesį. Tris dienas negėriau ir nerūkiau, bet
buto šeimininkė anglė labai daug rūkė ir
rūkė labai stiprias cigaretes. Tris dienas man
pavyko atsispirti tiems pagundymams, bet
po to palūžau... Ir vėl grįžau prie senų dalykų:
alkoholis, žolė, pamąstymai apie stipresnes
narkotines medžiagas. Po mėnesio mane
iš tų namų išmetė, ir aš atsidūriau gatvėje,
turėdamas vos keletą pensų.

Dievo paieškos

Pastangos gelbėtis
Bandžiau atiduoti, kamšyti tas skolas.
Kreditus imdavau iš visur, kur tik įmanoma.
1,5 metų dar sugebėjau dirbti tai, ką dirbau,
nors buvo labai sunku, nes visi žinojo, kad
esu skolingas daugeliui žmonių, tad ne visi
norėjo bendradarbiauti. Vėl pradėjau vartoti
alkoholį, narkotikus, vėl ėmiau lošti...
Bet vieną dieną supratau, kad nebegaliu
taip toliau gyventi – reikia ką nors keisti.
Nusprendžiau keisti aplinką. Kaip tik man
pasiūlė dalyvauti dviejuose muzikiniuose
seminaruose užsienyje. Vienas vyko Vokietijoje, o kitas Londone. Susikroviau mantą ir
išvykau, trokšdamas pradėti naują gyvenimą. Pasiėmiau knygą „Lengvas būdas mesti
rūkyti“, bet ir du blokus cigarečių. Galvojau:
pasibaigus seminarams mesiu rūkyti, o kol
kas linksmai pagyvensiu.
Paskutinę dieną Portsmute, viešbutyje prisigėręs vėl bandžiau lošti. Deja, man
nepasisekė – pralošiau viską. Nusipirkus
traukinio bilietą iš Portsmuto į Londoną už 18
svarų, man liko 7 svarai... Taip viską pralošęs
išvažiavau į Londoną pradėti naują gyvenimą. Kelioms dienoms priglaudė draugė. Ji
paskolino pinigų – turėjau tik pažadėti, kad
už tuos pinigus nepirksiu jokių kvaišalų ar
alkoholio. Davęs pažadą išvykau į seminarą,
kur manęs laukė seni mano draugai...

Prisiminiau frazę iš knygos „Lengvas
būdas mesti rūkyti“: lengvas būdas mesti
rūkyti yra prisiekti Dievui, kad tai yra paskutinė cigaretė. Man tai kalbėjo apie viską:
cigaretė, bokalas, taurelė – viskas turėjo tą
pačią šaknį. Tą naktį aš su ašaromis Dievui
prisiekiau: „Dieve, pažadu Tau, kad daugiau
niekada nebegersiu, niekada neberūkysiu
ir nevartosiu narkotikų.“ Ir vėl man padėjo
ta draugė: vėl surado, kur gyventi, vėl sumokėjo už nuomą.
Apsigyvenau su jaunais krikščionimis.
Jie buvo kažkokie kitokie ir skaitė Bibliją. Aš
galvojau, kad apie Dievą žinau labai daug,
nes buvau skaitęs įvairiausių rytų filosofijos
knygų. Nors buvau giedojęs bažnyčios chore, niekada nebuvau skaitęs Biblijos. O čia
šalia, kitame kambaryje, jaunimas kalbėjosi
apie Dievą iš Biblijos. Jie pakvietė studijuoti
Bibliją ir mane – buvo labai įdomu.
Aš iš tikrųjų ieškojau pagalbos ir kasdien eidavau į kokią nors bažnyčią. Man
buvo visiškai nesvarbu, ar tai katalikų, anglikonų, ar metodistų bažnyčia – pamatau
bažnyčios pastatą ir einu. Užėjęs į bažnyčią
dažnai verkdavau, kalbėdavau Dievui, uždegdavau žvakelę. Išsakydavau tai, kas slėgė
širdį, – mano nuodėmės mane smaugė.
Bet tose šaltose bažnyčiose joks kunigas,
pastorius ar šventikas prie manęs nepriėjo
ir nepaklausė: „Kodėl tu verki? Kas tau yra?“
Tačiau vieną dieną gatvėje, man dirbant, priėjo prie manęs vyrukas ir sako:
„Mane pas tave atsiuntė Jėzus. Ir Jėzus tau
sako: „Neik į tuos namus (parodė į kazino), eik į tuos namus (parodė į bažnyčią).“ Mane tai sukrėtė. Tai žinia iš Jėzaus!
Atrodė labai keista: kaip žmogus gali sakyti, kad Jėzus jam kažką pasakė? Argi tas
Nukelta į 20 p.
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dusino. Tai buvo tarsi didžiulis šiukšlių maišas, kuris su kiekviena
diena sunkėja ir neleidžia man gyventi. Tąkart atrodė, kad visas
pamokslas skirtas man. Galvojau, kad pamokslininkė skaito mano
mintis... Kai ji pakvietė melstis, išbėgau į priekį, nes supratau, kad
būtent to man šiandien reikia. Meldžiausi paprasta malda: „Jėzau,
atleisk mano nuodėmes, ateik į mano gyvenimą, viešpatauk mano
širdyje.“ Ši malda radikaliai pakeitė mano gyvenimą.
Tuo metu jau tris savaites nerūkiau, bet tai reikalavo didelių
pastangų, o meldžiantis atgailos malda akimirksniu atėjo laisvė. Atėjo
laisvė nuo visko – tas nematomas šiukšlių maišas, tos nuodėmės,
slėgusios mano sąžinę, akimirksniu nukrito. Pasidarė labai lengva.

Palinkėjimas

Tadas Daujotas XFM radijo stoties studijoje
Jėzus realus? Argi Jis nėra tik kabanti figūrėlė ant kryžiaus? Tai
labai stipriai mane sujaudino. Tas vyrukas papasakojo, kad jis su
žmona buvo priklausomi nuo heroino, bet tos istorijos dalies aš
beveik negirdėjau – mane sukrėtė išgirsta žinia: Neik į kazino, eik
į bažnyčią.
Krikščionys jaunuoliai, su kuriais gyvenau, pakvietė mane į savo
bažnyčią – taip aš atėjau į Lietuvių krikščionių bažnyčią. Susirinkimas buvo labiau panašus į koncertą nei į pamaldas, bet giesmės
man labai patiko. Giesmes giedojo visa bendruomenė. Aš taip pat
prisijungiau, nes giesmių žodžiai buvo paprasti. Giedojau ir verkiau.
Nesupratau, kas vyksta. Pamačiau, kad mano draugė iškėlusi ranką.
Pagalvojau, kad ir man reikia tai padaryti, bet mano ranka buvo lyg
akmeninė – negalėjau jos pakelti. Visgi šiaip ne taip ranką iškėliau,
ir prie manęs prisilietė nematoma jėga. Aš išgyvenau Šventosios
Dvasios prisilietimą. Tuomet dar nesupratau, kad tai Šventoji Dvasia,
bet išgyvenau meilę, ramybę, džiaugsmą, priimtinumą. Buvo taip
gera, kad nenorėjau, jog tai pasibaigtų. Tai pranoko trumpalaikius
santykius su merginomis, pranoko bet kokius narkotikus, alkoholį,
bet kokį džiaugsmą, surengus renginį ar išlošus didelę sumą pinigų,
– tai pranoko viską. Aš stovėjau ir kaip mažas vaikas raudojau. Ir
taip vyko kiekvieną sekmadienį, kai ateidavau.
Trečią sekmadienį aš išgirdau žinią, kad Jėzus numirė už mano
nuodėmes. Buvau girdėjęs, kad Jėzus yra pasaulio Gelbėtojas,
bet to nesuvokiau asmeniškai. Mano nuodėmes mane smaugė,

Kiekvienas žmogus bando užpildyti jo viduje esančią tuštumą. Aš savo viduje esančią tuštumą bandžiau užpildyti darbu.
Stresą, kuris kunkuliuodavo ir neduodavo ramybės, bandydavau
nuraminti alkoholiu, narkotikais, azartiniais lošimais... Tačiau tą
vidinę tuštumą gali užpildyti tik Dievas.
Jei šiandien tu esi įklimpęs į azartinių lošimų sūkurį, negali
ištrūkti, bandai kaip nors sustoti, užsikoduoti, suprask – tie dalykai laikini. Tu turi pradėti ieškoti Dievo. Jėzus yra gyvojo Dievo
Sūnus, kuris numirė už visas tavo nuodėmes. Dievas taip pamilo
pasaulį ir taip pamilo tave, kad atidavė savo viengimį Sūnų, jog
tu šiandien turėtum gyvenimą.
Jeigu į priklausomybę nuo alkoholio, narkotikų ar azartinių
lošimų yra įklimpę jūsų artimieji, nepasmerkite tokio žmogaus, neatstumkite jo, bet parodykite jam kryptį – Jėzus Kristus yra atsakymas!
Biblijoje parašyta: Ką Dievo Sūnus išlaisvins, tas iš tiesų taps
laisvas. Todėl linkiu kiekvienam nusižeminti prieš Dievą ir pripažinti Jo valdžią savo gyvenime. Pakvieskite Jėzų Kristų į savo
gyvenimą, į savo širdį, ir jūs pamatysite, kaip gyvenimas pradės
keistis. Dievas pradės jį atstatyti.

Šiandien Tadas rašo eiles ir kuria giesmes Viešpačiui
Parengta pagal XFM radijo laidą „Iš mirties į gyvenimą“.
Radijo laidos transliuojamos ketvirtadieniais 18 val., kartojamos sekmadieniais 17 val. radijo stoties XFM eteryje. Daugiau informacijos www.xfm.lt
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nors pasakė, tai negalima juo dvejoti, klausinėti kodėl ir pan. – tai jau bus nepagarba.
Kiek ir kokio amžiaus vaikų dabar
lanko jūsų darželį?

Tęsiame pokalbį su Auguste Žebuolyte Vanama apie gyvenimą IndijoMūsų darželį lanko 30 vaikų – nuo 1,5
je: vaikų lavinimą, kasdienybės iššūkius ir pasitikėjimą Dievu.
iki 6 metų. Dirba 4 mokytojos. Yra 4 ug-

A

uguste, minėjai, kad įkūrėte
savo darželį? Ar jau seniai jis
veikia? Tu jam vadovauji?

Darželį įkūrėme prieš dvejus metus.
Taip, aš jam vadovauju, bet kartu esu ir
mokytoja, šiek tiek prižiūriu vaikus, nes iki
galo nepasitikiu vietinėmis auklėtojomis.
Jei pastebiu kokių negerovių, bandau, kiek
įmanoma, taisyti susiklosčiusią situaciją.
Kalbuosi su auklėtojomis, mokau jas, raginu
kalbėtis su tėvais, o ne spausti vaiką ar pan.
Jos visos nori, kad tėvai nesiskųstų, o tėvai
vis dejuoja: „Oi, vaikui treji metai, o jis dar
nieko nemoka...“ Tada raminu tėvus, kad
pabaigę darželį vaikai tikrai mokės viską,
ką moka kitų darželių vaikai.
Tad jūs prižiūrite vaikus šiek tiek
kitaip? Norite perduoti europietišką ugdymo sistemą? Ar pavyksta?
Kartais pavyksta, o kartais ne. Auklėtojoms sunku suprasti, kodėl, pavyzdžiui,
negalima vaikų mušti. Indai sako: „Mane
mušė, ir kas čia tokio? Juk aš užaugau
normalus...“ Bet gal būtum pasiekęs daug
daugiau, jei nebūtų mušę? Mes tiesiog aiškiname, kad šiame darželyje taip nedarome,
tad ir jūs, čia dirbantys, taip nedarykite.

Prašome, kad vaikams nemeluotų, nes dažnai, pavyzdžiui, sako: „Suvalgyk/apsirenk/
pamiegok, ir aš ką nors tau duosiu, eisime
į parduotuvę ar pan...“, bet pažado netesi.
Vaikai greitai supranta, kad tai melas, ir
nustoja gerbti meluojantį suaugusįjį. Labai
trūksta sąžiningumo vaikų atžvilgiu: juk
jie greitai supranta, kas ir kada meluoja, ir
nustoja pasitikėti suaugusiaisiais, klauso
tik iš baimės. Aš nenoriu paklusnumo iš
baimės.
Labai norėjosi tokias įsigalėjusias nuostatas keisti. Man norisi sudominti vaikus,
kad jie klausytų suprasdami, pavyzdžiui,
taisyklių ir nurodymų priežastis... Norisi,
kad vaikai būtų išgirsti, suprasti, kad jiems
būtų įdomu... Deja, mokytojos dažnai nenori
atsakinėti į vaikų klausimus. Dažnai tiesiog
atsakoma: „Turi daryti, ir viskas.“ Tad aš
mokau jas, kad svarbu vaikui paaiškinti,
kodėl, pavyzdžiui, jis turi rankas plautis, ir
tas vaikas tikrai nueis ir nusiplaus rankas.
Bet Indijos žmonėms tai neįprasta – jie
įpratę paklusti nieko neklausinėdami. Ir taip
yra visose srityse – net ir religijoje. Jie daug
dalykų nežino ir negali paaiškinti, kodėl ką
daro... Indijoje labai svarbus autoritetas. Ir
jei vyresnis ar labiau gerbiamas žmogus ką

dymo pakopos kaip ir kituose darželiuose:
yra lopšelinukų, darželinukų grupė, pirma
ir antra priešmokyklinės grupės. Vaikai į
mokyklą pradeda eiti 5–6 metų. Dauguma
tėvų nori leisti vaikus į mokyklą kuo anksčiau. Pavyzdžiui, mūsų dukrai vasarį suėjo 6
metai, ji baigė antrąją priešmokyklinę grupę
ir rudenį jau eis į pirmąją klasę. Ji jau dabar
moka sudėti, atimti, rašyti dailyraščiu. Bet
kiti vaikai moka daug daugiau: moka kelių
kalbų abėcėles, šiek tiek angliškai rašyti, nes
anglų kalba yra prestižinė.
Aš baiminausi tokių jų tradicijų. Mano
akimis, tai nieko gero: juk ikimokyklinukams sunku sukaupti dėmesį, jiems dar
neįdomu rašyti. Bet tėvai ateina ir klausia: kodėl mano trimetis dar nerašo? Tada
paaiškini, kad vaikas dar nemoka laikyti
pieštuko. O jie atkerta: „Tai išmokykite...“
Bet juk dar ne laikas! Tad stengiuosi kantriai
ir švelniai aiškinti, kad nereikia vaikų taip
labai spausti, kad sueis 4 ar 5 metai, ir jie
patys norės rašyti. O kai verti rašyti dvimetį
ar trimetį, jis pavargsta, ožiuojasi, nes nesupranta, ką čia daro... Kituose darželiuose
yra net egzaminai tiems mažiems vaikams,
lyginami jų rezultatai, bet juk taip laužoma
vaiko savivertė...
Mes norime šių dalykų išvengti, tad
tenka mokytis ir ugdyti kantrybę. Daug
kartų esu to prašiusi Dievo. Suprantu, kad
jei nebūsiu kantri, kalbėsiu su tėvais nemandagiai, jie tiesiog daugiau čia neis.
Man atrodo, kad turi būti mažos klasės,
tada mokytojas suspės išmokyti net ir penkiamečius ar šešiamečius rašyti dailyraščiu.
Bet jei klasėje yra 20 vaikų, juos suvaldyti
bandoma tik bauginant ir mušant...
Ar visi vaikai lanko darželį?
Tai yra prestižo reikalas. Be to, vaikas
dar iki mokyklos tikrai turi daug išmokti, tad
mamai pačiai kažin ar pavyktų to išmokyti.
Ar sunku Indijoje įkurti verslą?
Vietiniams nesunku. Mano vyras turi
daug pažįstamų, jis žino, pas ką reikia nueiti ir ką pasakyti. Jis žino, kur kreiptis.
Atvykusiam užsieniečiui būtų sunku: jis
ieškotų oficialių būdų, bet jį labai vaikytų,
apgautų ir pan. O mano vyras indas žino
Nukelta į 22 p.
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visą sistemą, žino, kaip kas veikia, kaip
kas daroma...
Turint tokį mažą darželį, nereikia mokėti jokių mokesčių, nėra registracijos. Išsinuomoji patalpas, pasamdai mokytojus ir
mėgini pritraukti klientus. Mes bandysime
gauti oficialius registracijos dokumentus.
O kaip jūs pritraukėte tėvus? Daug
reklamavotės?
Taip, reklamavomės tikrai daug. Reklamose buvo mano nuotrauka – tėvai
galvoja, jog aš esu europietė, todėl vaikai
geriau išmoks anglų kalbą. Bet aš mokau tik
vyriausius vaikus. Aš jau suprantu telugu
kalbą, moku ją ir galiu su vaikais ja kalbėti,
bet kartais, jei kas nepavyksta, prašau, kad
kita mokytoja vaikui išverstų.
Ar skiriasi indų vaikai nuo lietuvaičių?
Manau, indų vaikai labiau lepinami –
ne daiktais, bet dėmesiu, juk dažniausiai
namuose gyvena tėvai, seneliai, dėdės ir
tetos, pusseserės ir pusbroliai. Iš kitos pusės, vaikai nuo mažens pripratę prie nepatogumų – karščio, mažai vietos, daug
žmonių, triukšmo, chaoso. Apskritai indai
labai ištvermingi žmonės, labai tolerantiški įvairioms nesąmonėms. Aš jau seniai
skųsčiausi ir pykčiau, eičiau protestuoti,
bet indai viską iškenčia.
Tarkim, mūsų šeima priklauso viduriniajai klasei: normaliai uždirbame,
turime mašiną, nuomojamės didelį butą,
turime elektrą, vandenį bute. Bet kartais
vanduo dingsta. Indai viską kantriai pakenčia: niekur nesikrausto, nieko nepaduoda į teismą... Kartais dingsta elektra
– valstija nepagamina užtektinai elektros.
Kadangi mes gyvename sostinėje, taip
nutinka retai, bet kitur ūkininkai gauna
elektrą 1 val. per dieną. Kartais ir mieste
elektra išjungiama kelioms valandoms –
įsivaizduokite, kaip sutrinka visa veikla...
Man tai atrodo didelė problema, o jie tiesiog
tyliai tai pakenčia, kai kurie pasitaupo pinigų ir nusiperka elektros generatorių, kuris
gelbsti tokiose situacijose. Kartą elektra nei
iš šio, nei iš to trims valandoms dingo per
mūsų darželio šventę... Galite įsivaizduoti,
kaip tai viską sugadino, ir kaip mes jautėmės.
Bet nėra kam skųstis...

Gyvendamas Indijoje susiduri su įvairiais nepatogumais. Man atrodo, kad daug
dalykų būtų galima sutvarkyti, pagerinti, bet
jiems ir taip gerai. Ir jei naktį kas švenčia ir
kelia didelį triukšmą – jie tai priima ramiai:
„Juk žmonės švenčia...“ Jie apskritai įpratę
miegoti, kai aplinkui triukšmaujama. Kai
mano dukrytei buvo 4 metai, vyko mano
vyro brolio vestuvės. Viename kambaryje
grojo dūdų orkestrėlis, o kitame ramiai
miegojo mūsų dukra... Jie nuo mažens girdi
didelį triukšmą, yra įpratę valgyti sėdėdami
ant žemės ar stovėdami, važiuoti gatvėmis,
kur vyksta chaotiškas eismas arba, pavyzdžiui, aštuoniese susigrūsti į penkiavietę
mašiną...
O kaip su higiena?
Kartais pagalvoju, kad gal mes per dažnai rankas plaunamės (juokiasi)... Manau,
juos gelbsti labai aštrus maistas. Higienos
jie laikosi, bet savaip: pavyzdžiui, privaloma
ryte išsivalyti dantis.
Ką indai valgo?
Dažniausiai ryžių patiekalus, įvairius
karius (šis patiekalas kaip aštrus daržovių
troškinys, kurį sumaišo su ryžiais ir valgo). Valgo paprastai rankomis, tad aš, kol

nemokėjau, jei kur eidavome, nešdavausi
šaukštą ir šakutę (juokiasi).
Kas labiausiai nustebino, atvykus į
Indiją?
Mes ir indai labai skirtingai suvokiame,
ką reiškia būti turtingam. Jei koks užsienietis
atvyktų į mūsų namus, turbūt pagalvotų,
kad prastokai gyvename. Bet pagal indus,
jų gyvenimo lygį, mes esame turtingi: turime elektrą, vandenį ir didelį butą su 3
miegamaisiais. Dažnai būna, kad viename
ar dviejuose kambariuose gyvena 2 ar net
3 šeimos. Dar mes turime automobilį ir
motorolerį, mūsų namuose yra oro kondicionierius.
Kaip tu, lietuvaitė, prisitaikei prie
Indijos klimato?
Mes gyvename Pietų Indijoje. Ten tikrai labai karšta, bet kūnas pripranta. Be to,
turime kondicionierių. Balandžio–gegužės
mėnesiais, t. y. vasarą, ten būna apie 40–45
laipsnius karščio. Tokiu oru niekas lauke
nebūna, niekas lauke nedirba. Dirba tik
parduotuvės, įstaigos ar įmonės, kuriose
yra ventiliatoriai, o prabangesnėse – oro
kondicionieriai. Kitais metų laikais būna
kiek mažiau – 30–32 laipsniai. Žmonės
pripratę prie tokio oro. Pripratau ir aš.
Pirmais metais man atrodė labai karšta,
net ir žiemą ten būna apie 25 laipsnius
šilumos. Kitais metais jau buvo geriau.
Žinoma, reikia gerti daug vandens, ne-

Indijoje vaikai nuo mažens būna pripratę prie nepatogumų – karščio, mažai vietos,
daug žmonių, triukšmo, chaoso, – dėl to yra ištvermingi
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na ir prižiūri mane. Bažnyčia Anglijoje buvo
visai šalia mano namų, tad man tai buvo
didžiulis palaiminimas ir padrąsinimas.
Išvykusi į Indiją, taip pat ieškojau krikščionių bažnyčios, pradėjau ją lankyti, tik gaila,
kad ji kiek per toli nuo mano namų... Tą
bažnyčią lanko indai, bet pamokslaujama
anglų kalba.
Su krikščionimis indais susiduriu ir
darželyje – tėvai krikščionys kviečia mane
į jų lankomas bažnyčias, bet man ne visur
priimtina... Pavyzdžiui, vienoje bažnyčioje
moterys rišasi skareles, kitur kiek skiriasi
liturgija... O ta bažnyčia, kurią norėčiau lankyti, man per toli nuo namų, tad nuvažiuoju
ten retai, nors tikrai norėčiau dažniau – su
tais žmonėmis aš jaučiu bendrumą, o tai
būna retai.

Didelę Indijos miestų dalį sudaro vargingai gyvenantys žmonės

O kaip kasdienybėje pasireiškia tavo
tikėjimas?

būti saulėje, saugoti vaikus, kad nežaistų
saulėtose vietose.

Nemanau, kad be tikėjimo aš ten išgyvenčiau. Daug kas manęs klausia, kaip
aš išgyvenu Indijoje, ir mano vyras kartais
stebisi, kodėl aš būnu ten, su juo... Tikrai
būna sunkių momentų, nors su vyru sutariame gerai. Iškyla visokių sunkumų – ir
finansinių, ir dėl šeimos... Pavyzdžiui, aš
įsivaizduoju, kad auklėti ir rūpintis vaiku yra mano atsakomybė, o didelė vyro
šeima mano, kad tą atsakomybę dalijasi
visi. Manau, kad tikėjimas mane ir išlaiko.
Nors kartais tikrai labai sunku tikėti, labai
atitraukia pasaulio rūpesčiai, įsuka buitis...
Aš vis bandau prisiminti, paskaityti Bibliją,
pasimelsti, bendrauti su krikščionimis pažįstamais... Dažnai bandau ką daryti savo
jėgomis, bet nusiviliu, nes nieko nesigauna...
Tikėjimas, Dievas, bendravimas su
Juo padeda man ramiai žiūrėti į situacijas.
Būdama Indijoje įsitikinau, kad Dievas yra
visur: Jis ne tik Anglijoje, ne tik Lietuvoje,
ne tik bažnyčiose – Jis yra visur. Jis tikrai
pasiekia ir Indiją, pasiekia ir mano šeimą,
mane. Tikiu, kad Dievas gali veikti per mane
visur, net ir Indijoje. Manau, kad Indijoje esu
dėl kažkokio tikslo. Nors nežinau tiksliai,
koks konkretus mano buvimo ten tikslas, bet
tikiu, kad esu ten ne šiaip sau, ne netyčia, ir
manau, kad dar ne laikas man iš ten išvykti...
Gal man pačiai reikia ko nors išmokti, gal
kažkokiems žmonėms ten manęs reikia?
Būdama Indijoje tikrai įsitikinau, kad
Dievas veikia net pačiose tamsiausiose tamsybėse, tarp didžiausio stabų garbinimo,
siaubingų prietarų, tarp pinigų besivaikančių ir pinigus garbinančių žmonių... Man

Bet vandens yra?
Taip. Tik kai gyvenome ankstesniame
bute, vasarą du mėnesius vandens turėdavome tik po valandą per dieną. Tai tiesiog
prisileisdavome visus indus, kibirus ir bakus, kad vėliau jo turėtume. Vėliau su tuo
vandeniu viską plauni, skalbi, maudaisi...
Maudaisi taip pat ne duše: yra kranas ir
kibiras – užsipili vandeniu ir prausiesi.
Ar pasiilgsti Lietuvos?
Taip, pasiilgstu Lietuvos, pasiilgstu Europos... Dėl tvarkos, dėl žodžio laikymosi –
kai žmogus padaro tai, ką pažadėjęs, o jei
negalvoja ko daryti, tai ir nežada... Pasiilgstu
taisyklių, kurias aš žinočiau, suprasčiau ir
galėčiau laikytis. Ten irgi egzistuoja taisyklės, bet jos labai chaotiškos – tiesiog reikia
nujausti, kaip elgtis... Europoje jaučiuosi
saugiau: žinai, kad jei žmonės važiuoja gatve,
jie išsilaikė teises, žino kelių taisykles. Indija
labai didelė šalis – nepastatysi policininko
ant kiekvieno kampo, tad ten važinėja ir
girti, be teisių, nemokantys važiuoti ir pan...
Tai labai gąsdina.
Pasiilgstu nepriklausomybės ir saugumo. Ten moteriai gyventi gana pavojinga.
Neturtingesnėse šeimose mergaitės mažiau
gauna valgyti, turi mažiau laiko nei berniukai namų darbams, nes jos turi padėti
tvarkytis namuose. Vėliau, vaikams pradėjus
lankyti mokyklą, prie mergaičių kabinėjamasi, daug prievartos atvejų. Jei mergina

atstumia gerbėją, neretai jis iš keršto aplieja
ją chemine rūgštimi, kuri subjauroja veidą
ir sužaloja... Tai visuomenės blogybė, kurią
jie sprendžia tiesiog laikydami mergaites
namuose: niekur neik – tada nieko ir nenutiks. Dažnai sakoma, kad berniukai visada
bus berniukai, ir netinkamas jų elgesys tarsi
pateisinamas... Dažnai šeimos – tėvai, vaikai, dėdės, tetos – miega visi kartu – kiek
telpa į lovą, tiek joje ir miega, tad pasitaiko
priekabiavimo prie vaikų atvejų. Jei vaikai
ir pasako tėvams, dažnai šie nieko nedaro,
nes juk tai jų giminės...
Ir einant gatve moterį dažnai palydi
švilpavimai, įvairios pastabos ir komentarai – tai labai paplitę, dauguma tai priima
kaip normą. Todėl daugumoje šeimų po
20 val. moterys būna namuose. Tiesiog
dėl saugumo, bet taip pat ir dėl savotiško
moters ir šeimos garbės bei gėdos suvokimo, jų svarbos. Nors pokyčiai po truputį
visgi vyksta.
Pabaigai sugrįžkime prie tikėjimo. Tu
esi krikščionė, turinti asmeninį santykį
su Dievu. Ar tikėjimas padeda įveikti
iššūkius Indijoje?
Kiek galiu, stengiuosi išlaikyti tikėjimą.
Lankau ten krikščionių bažnyčią. Apie 2
proc. Indijos gyventojų, t. y. apie 3 mln.
žmonių, yra krikščionys. Yra ir daug skirtingų konfesijų bažnyčių: katalikų, metodistų,
liuteronų... Aš lankau panašią evangelinę
charizminę bažnyčią kaip ir Lietuvoje.
Aš ir nuvykusi į Angliją pirmiausia ieškojau bažnyčios, jaučiau, kaip Dievas laimi-

Nukelta į 24 p.
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Indija iš arčiau (II dalis)

signalų, poteksčių, tad kartais mane tai
tikrai nustebina...
Kaip tu matai savo ateitį?

Per pirmąjį Amilu gimtadienį pasveikinti atvyko bažnyčios pastorius (kairėje) su
žmona
Atkelta iš 23 p.

dažnai būna liūdna dėl tos daugybės nuo
tamsos kenčiančių žmonių... Ir niekam per
daug negaliu kalbėti, iškart kyla įtampa...
Jei pradėsi kam nors per daug piršti savo
tikėjimą, gali turėti problemų...
Bet kalbi? Vis tiek šiek tiek pasakoji
apie Jėzų?
Kartais, kiek galiu... Kartais su giminėmis – savo vyro pusbroliais ar pusseserėmis
kalbuosi, jei iškyla tokia tema. Stengiuosi
švelniai apginti krikščionybę, nes jie dažnai
būna nusiteikę prieš, žiūri įtariai... dėl kolonizacijos ir kitų istoriškai susiklosčiusių dalykų.
Jie nesupranta, kaip tu, gimęs hinduistu, gali pakeisti tikėjimą. Jie įsitikinę, kad,
jei gimei hinduistų šeimoje, turi toks ir
būti, daryti tai, ką tau liepia tavo kasta, tavo
tėvai, tavo religija... Svarbiausia – laikytis
savo pareigos. Į religijos pakeitimą jie žiūri
kaip į didžiausią išdavystę ir pyksta, kai mes
liudijame kitiems, siekdami juos atversti į
krikščionybę. Tad kalbėti su jais reikia labai
atsargiai, nes gali labai supykdyti ir sulaukti
tikrai baisių pasekmių... Jie labai įtariai žiūri į
krikščionis ir galvoja, kad krikščionių misijos
nori užvaldyti Indiją.
O su vyru ar šnekatės apie tikėjimą?
Kai gyvenome Anglijoje, mano vyras
buvo atėjęs į krikščionių bažnyčią – jam

patiko. Jis patyrė išgydymą: jam labai
skaudėjo kelio sąnarį. Anot gydytojų, tai
buvo artritas. Bažnyčioje už jį meldėsi, ir
skausmas dingo. Mus sutikę žmonės buvo
labai malonūs – jei būtume toliau gyvenę
Anglijoje, galbūt Praveenas būtų atradęs
Dievą, bet... mes persikraustėme į Indiją.
O į Indijos krikščionis jis žiūri labai įtariai.
Anot vyro, Anglijoje krikščionys globojo
mus kaip višta viščiukus, norėjo padėti, o
Indijoje jie eina tarsi su kardu ir kalaviju. Bet
taip viskas yra Indijoje: ir hinduizmas ten
eina su kardu ir kalaviju, ir islamas... Visur
yra griežtumo, prievartos. Kita kultūra,
kita istorija...
Į Indijos krikščionis vyras žiūri labai
įtariai: „Kodėl jie mums tokie geri, mandagūs? Turbūt jie ko nors nori...“ Aš aiškinu,
kad tai tiesiog krikščionys, kad visi tokie
turėtume būti... Ir jeigu aš tokia nesu, tai
nelabai gerai...
Žinoma, jis, būdamas indas, greičiau
supranta visas tautiečių žodžių ir elgesio
potekstes, kurių aš nesuprantu... Kaip aš
Europoje suprantu kai kuriuos mandagumo
niuansus ar pan. Pavyzdžiui, jei europietis pakvietė tave į svečius, bet nepasakė,
kada tiksliai ateiti, galbūt tai buvo tiesiog
mandagumo ženklas, o jei Indijoje ką nors
pakvietei į svečius, tai jie bet kada pas tave
ateis. Aš kol kas dar neperprantu tų subtilių

Aš nieko per daug neplanuoju ir nesvajoju... Norėčiau, kad darželis sėkmingai veiktų, norėčiau daugiau dalyvauti
bažnyčios veikloje. Jei bus galimybių
grįžti į Europą, tikrai grįšime, nors bus
sunku iš naujo čia prisitaikyti. Nebuvau
Lietuvoje 4 metus, ir čia atrodo viskas
labai pasikeitę. Draugai, giminės keičiasi, bręsta, serga, sensta. Miestas statosi,
auga, gražėja, Lietuva labai europietiškėja. Gera tai matyti. Bet atvykstant iš
Indijos, kur veikia visai kita sistema, darosi
vis sunkiau. Turi mokytis naujų taisyklių,
išsiaiškinti, kaip viskas veikia, ir paklusti...
Džiaugiuosi, kad vis dar yra bažnyčia –
aš čia užaugau, tad man labai gera čia grįžti.
Prisimenu dar kai kurias giesmes... Čia yra
ir mano tėvų namai, kuriuose augau. Nors
dabar mano namai jau Indijoje – ten mano
vyras, dukrytė, ten darželis lyg antras vaikas,
dėl kurio labai jaudinuosi.
Dėkoju už įdomų pokalbį. Linkiu tau
ramybės, Dievo vedimo, Jo artumo – pamatyti, suvokti, kur ir kam esi pašaukta.
Aš tikrai esu atvira ir laukiu iš Dievo.
Esu tikra, kad Dievas ves. Mokausi kantrybės ir neužsispirti. Tikrai labai reikia ramybės – turbūt man reikia užaugti ir daugiau
pasitikėti Dievu, kad manęs netrikdytų kylantys ginčai, kad neatneštų nerimo netikėti
iššūkiai. Manau, tam reikalinga bažnyčia.
Kai vaikui sukanka vieni metai, pasiturintys, viduriniosios klasės gyventojai,
rengia didelę giminės šventę – ateina 500 ar
net 1000 žmonių, visas dėmesys skiriamas
vaikui. Taip žmonės tiesiog palaimina vaiką,
pavalgo ir išeina... Kai mūsų dukrytei suėjo
vieni metai, atvyko tikrai daug giminių, bet
aš buvau pakvietusi ir mano naujai atrastos
bažnyčios pastorių su žmona, tad atėjo ir
keli indai iš bažnyčios. Man buvo taip gera –
lyg jie būtų patys artimiausi giminės... Jie indai, bet krikščionys, todėl tai man buvo labai
sava – mus jungia Kristus. Ar tavo tikėjimas
auga, manau, labai susiję su bažnyčia, su bendruomene... Jei dalyvauji jos gyvenime, tave
tiesiog traukia, tau padeda. Per tuos žmones
tu matai Dievą ir artėji prie Jo.
Tad linkiu tau leisti šaknis, atrasti tikinčiųjų bendruomenę, per kurią Viešpats
tave sustiprins.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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71 psalmės pamokos
Senatvė aplanko savaime, tačiau dauguma to baiminasi. Senyvas amžius kelia daug nerimo: sensta ir vis daugiau serga kūnas, senka jėgos,
žmogus (ypač išėjęs į pensiją) jaučiasi nereikalingas, tenka išgyventi
draugų ir artimųjų netektis, suvokiama, kad gyvenimas eina į pabaigą ir artėja mirtis, vis dažniau aplanko vienatvė, tolstama nuo vaikų ir
anūkų, kurie užsiėmę kitomis veiklomis, dėl sumažėjusių pajamų neretai susiduriama su finansinėmis problemomis...

D

eja, Vakarų kultūroje pagyvenę
žmonės nėra gerbiami. Mes
gyvename egocentriškoje ir
pragmatiškoje visuomenėje, tad senyvi
žmonės jaunajai kartai dažnai yra našta, o
jei jais tenka rūpintis, tuomet – dar ir trukdis, neleidžiantis siekti sėkmės ir džiaugtis
malonumais. Taip prieš keletą metų kalbėjo
tuometis Kolorado valstijos gubernatorius.
Diskusijoje apie išlaidas sveikatos priežiūrai
jis teigė, kad mirtinomis ligomis sergantys
pagyvenę žmonės turi „pareigą mirti ir pasitraukti iš kelio“. Dauguma žmonių elgiasi
mandagiau, tačiau povandeninės srovės yra
būtent tokios...
Tačiau, pavyzdžiui, Kinijoje senatvė yra
labiausiai gerbiamas gyvenimo laikotarpis. Aštuntame XX amžiaus dešimtmetyje
Šanchajuje, viename iš penkių didžiausių
pasaulio miestų, buvo tik vieni senelių namai. Senoliais ten rūpinasi šeima.
Tačiau mes gyvename Vakarų kultūroje,
tad vertėtų iškelti sau klausimą: „Kaip pasirengti senatvei?“ Galiausiai juk pasensime
visi. Jei neugdome savo tikėjimo dabar,
neturėsime tikėjimo ir ateityje. Jei dabar
esate negatyvus ir nuolat bambate, sendami
netapsite linksmuoliu optimistu. Jei dabar
neartėjate prie Dievo, vargu ar artimus santykius su Juo turėsite ir ateityje.
71 psalmė yra pagyvenusio žmogaus
užrašyta psalmė. Šis žmogus patiria daugybę
išbandymų ir problemų, tačiau vis tiek yra
linksmas ir, užklupus išbandymams, sutelkia
savo dėmesį į Viešpatį. Ši psalmė atskleidžia,
kad dieviškas būdas senti – dabar puoselėti
bendravimą su Dievu.
Psalmininkas sėkmingai susidoroja
su problemomis senatvėje, nes jis nuolat
puoselėjo santykius su Dievu. Viešpats jam

yra patikimas šaltinis, kuris, silpstant kūnui
ir stiprėjant priešų galiai, stiprina jo vidinį
žmogų.
Tiksliai nežinoma, kas parašė 71 psalmę. Yra manančių, kad jos autorius yra
pranašas Jeremijas. Tačiau aš sutinku su
teigiančiais, kad šią psalmę užrašė Dovydas
sūnaus Abšalomo maišto metu, galbūt tuomet, kai apsigyveno prie Jordano, laukdamas
mūšio pabaigos. Šioje psalmėje cituojamos
kitos Dovydo psalmės (22, 31, 35, 40, 109),
o nuoroda, kad Dievas šlovinamas arfa ir
psalteriu (22 eil.), leidžia manyti, kad jos
autorius Dovydas.
Galima išskirti tris šios psalmės autoriaus gyvenimo su Dievu aspektus, kuriuos
jis puoselėjo metams bėgant ir kurie padėjo
jam ištverti išbandymus senatvėje. Tai turėtume ugdyti ir mes.

Trokškime vis giliau
pažinti Dievą
71 psalmė persmelkta gilaus asmeninio
ir praktinio Dievo pažinimo. Autorius mokėsi iš Dievo nuo pat savo jaunystės (17 eil.)
ir pažino Jį kaip teisingą Gelbėtoją (2 eil.)
ir saugią priebėgą (7 eil.). Jonas Kalvinas
sako, kad Dievo teisumas (čia minimas
dažnai – 2, 15, 16, 19, 24 eil.) kalba apie
Jo ištikimybę žmonėms vykdant pažadus
(Komentarai, 632, 633 p.).
Psalmininkas vadina Dievą savo gyvenimo uola, pilimi ir tvirtove (3 eil.), viltimi ir
pasitikėjimu (5 eil.). Jis kalba apie didingus
Dievo darbus (16, 19 eil.), Jo stiprybę ir
galią (18 eil.). Jis suvokė, kad Dievas leido
jam patirti sunkumus, bet yra tikras, kad
Viešpats ir išgelbsti, vėl atgaivina (20 eil.).
Dievas buvo jo ramybės šaltinis išbandymų
metu (21 eil.). Dievas išpirko jo sielą (23

eil.), tad jis sako: Kas yra Tau lygus, Dieve?
(19 eil.). Jis liudija, kad iš jo lūpų kyla šlovė
Dievui ir nuolat bus kalbama apie Jo teisumą
(8 ir 22–24 eil.).
Šis žmogus pažinojo Dievą! Akivaizdu,
kad daugybę metų jis siekė pažinti Dievą
ir matė Jo ištikimybę įvairiose situacijose.
Užklupus sunkumams, jis nesako: „Dieve,
jei Tu esi, padėk! Man reikia Tavo pagalbos!“
Pasitikėti Dievu jam nebuvo rizikinga, nes
jis pažino Dievą asmeniškai ir praktiškai, jis
žinojo, kad Dievas yra patikimas.
Norėčiau paklausti: ar ir jūs taip pažįstate Dievą? Ar stengiatės pažinti Jį per
Jo žodį? Ar taikote tą pažinimą savo gyvenime? Vienas svarbiausių dalykų, kurį
kiekvienas iš mūsų galime daryti, kad
pasirengtume įvairiausioms krizėms, su
kuriomis gali tekti susidurti ateityje, tai
gilintis į Dievo žodį dabar, stengiantis
labiau pažinti Dievą. Skaitydami Dievo
žodį, paklauskite savęs: „Ko ši pastraipa ar
skyrius moko mane apie Dievą?“ ir bandykite tai pritaikyti, spręsdami kasdienes
savo problemas.
Prieš keletą metų pamačiau, kaip panikuodamos iš namų išbėgo dvi mūsų kaimynų dukterys (viena iš jų buvo pradinukė, o kita šiek tiek vyresnė). Iš už jų namo
durų veržėsi dūmų kamuoliai. Orkaitėje
užsidegė išbėgę riebalai, o mergaičių tėvai
buvo išvykę. Įbėgau į virtuvę. Pagalvojau,
kad greičiausiai jie neturi gesintuvo arba
jis gali būti jau panaudotas, tad bandžiau
ugnį gesinti miltais. Deja, man nepavyko.
Galiausiai visgi paklausiau: „Gal turite gesintuvą?“ Paaiškėjo, kad tuose namuose
buvo net trys gesintuvai! Tad vos per kelias
sekundes ugnis buvo užgesinta.
Gesintuvas padėjo šią problemą išspręsti
labai greitai, tačiau mergaitės nežinojo, kaip
juo naudotis, todėl joms iš jo nebuvo jokios
naudos. Tam, kad nelaimės atveju galėtume
panaudoti gesintuvą, reikia žinoti, kaip jį
naudoti. Tai tinka ir kalbant apie Dievą –
mums reikia pažinti Dievą ir žinoti, ką Jis
gali padaryti, kad galėtume pasinaudoti
tais milžiniškais ištekliais, kurie priklauso
mums, Jo vaikams. Jei jau dabar studijuosime Raštą ir sieksime Jį pažinti, užklupus
sunkumams senatvėje jau žinosime, kad
galime Juo pasitikėti.
Bus daugiau
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Laisvė, suvokiant
priklausomybę
Prieš kelerius metus vienoje mūsų rengiamoje konferencijoje apsilankė Džordžas. Didžiąją savo gyvenimo dalį jis buvo aklas. Jo trapi fizinė
sveikata visada jam buvo našta, tačiau labiausiai jis kentėjo dėl to, jog
manė, kad Dievas jį atmetė.
„Kodėl tu taip jautiesi?“ – paklausiau aš. Kai Džordžas papasakojo savo
biografiją ir tai, ko buvo mokytas, aš sunkiai galėjau suvaldyti pyktį.
„Tiesa išlaisvina, o paklydimas supančioja“ – šis principas nėra tiesiog
pokštas. Būtent dėl klaidingo mokymo šis jautrus ir mielas žmogus, kuris ir taip savo gyvenime nešė sunkią naštą, kentė siaubingą skausmą.

D

žordžas papasakojo, kad jo
bažnyčioje ypatingas dėmesys
buvo skiriamas tikėjimui: „Jei
turi tikėjimą, gali padaryti bet ką. Jei tu sergi
vėžiu ir miršti, tai tavo kaltė! Tu tiesiog
neturi pakankamai tikėjimo!“
Džordžas stengėsi ugdyti tikėjimą, bet...
taip ir nepasveiko.
Tai, ko Džordžas buvo mokytas, visiškai
nėra tikėjimas. Toks klaidingas mokymas supančioja daug tūkstančių krikščionių. Daug
žmonių blaškosi, girdėdami, jog „krikščioniškas gyvenimas – tai gyvenimas tikėjimu“,
tačiau nesupranta, kas tai yra.
Kaip ir daugelyje situacijų, pradėti aiškintis galima iš kito galo: išsiaiškinkime, kas
tikrai nėra tikėjimas.
Tikėjimas nėra emocija ar jausmas.
Emocijos yra reakcijos į tai, apie ką mes
galvojame. Emocijos ateina ir praeina. Biblija labai nedaug kalba apie tai, ką mes turėtume jausti, tačiau ji daug ką pasako apie tai,
ką mes turėtume daryti. Daugelis žmonių
bažnyčios tarnavime patirtus malonius jausmus sieja su tikėjimu. Tuo metu jie yra linkę
priimti tam tikrus sprendimus ir įsipareigoti
Dievui. Tačiau realybė atsiveria po bažnyčios
tarnavimo, kai nutyla muzika, žmonės sėda
į mašinas ir važiuoja namo. Priklausomybė
nuo religinių jausmų veda į nusivylimą ir
vergovę. Taip, tikėjimo apraiškas gali lydėti
jausmai, tačiau jausmai nėra tikėjimas.
Tikėjimas nėra intelektualus sutikimas
su doktrina. Kartais mes pradedame manyti,
kad tikėjimas yra intelekto išdava. Šią klaidą

mini Jokūbas savo laiške, sakydamas: Tu
tiki, kad yra vienas Dievas? Gerai darai. Ir
demonai tiki ir dreba! (Jok 2, 19). Ir velnias
žino, kas yra Dievas. Bet ar jo santykiai su
Dievu teisingi? Jokiu būdu!
Žinoma, kalbant apie tikėjimą svarbus ir
intelektualusis aspektas – tau reikia teisingos
ir tikros informacijos, norint ugdyti tikėjimą, – tačiau sausas intelektualus sutikimas
su mokymu ar doktrina nėra tikėjimas.
Skirtumą tarp intelektualaus supratimo
ir tikro tikėjimo galima paaiškinti iliustracija, kurią dažnai mokydamas pasakoju. Stovėdamas už sakyklos aš rodau pirštu į kėdę
pirmoje eilėje ir sakau: „Visiškai sąžiningai
galiu jums pasakyti, kad aš visa širdimi tikiu,
jog ši kėdė mane išlaikys. Visiškai rimtai ir
be jokio abejonės šešėlio manau, kad kėdė –
patikima. Tai yra tiesa. Bet šiuo atveju, kalbėdamas apie kėdę, aš nepraktikuoju to, ką
Biblija vadina tikėjimu. Biblinis tikėjimas
kalba apie priklausomybę ir pasitikėjimą,
pasikliovimą. Nesvarbu, ką aš galvoju, – kol
ant tos kėdės neatsisėdu, aš nepraktikuoju
biblinio tikėjimo.“ Taigi, tikėjimas visada reikalauja valios sprendimo daryti tai, ką protas
mano esant tiesa. Manyti, kad kėdė yra pajėgi
mane išlaikyti, nėra tas pats, kas ant jos iš tiesų
atsisėsti. Tikėjimas visada reaguoja veiksmu.
Tikėjimas nėra jėga manipuliuoti Dievu.
Šį klaidingą tikėjimo supratimą puikiai iliustruoja Džordžo istorija. Tai, ką jo mokytojai
vadino tikėjimu, visai nebuvo tikėjimas. Tikro tikėjimo iniciatorius visada yra Dievas, o
žmogus tik atsiliepia į tą iniciatyvą. Kitaip
tariant, Dievas sako, kad kas nors yra tiesa

ar duoda pažadą, o aš reaguoju į tai veikdamas ir pasikliaudamas Juo dėl rezultatų.
Tačiau jei kalbėsime apie prielaidas, tvarka
bus atvirkštinė: žmogus imasi iniciatoriaus
vaidmens ir naudoja tikėjimą kaip įrankį
priversti Dievą reaguoti ir atsiliepti. Jei per
daug pabrėžiama, kad tikėjimas yra „jėga“,
arba kai yra pernelyg pabrėžiamas tikėjimo
„kiekis“, tai nėra tikėjimas.
Tiesa yra tokia: pats tikėjimas neturi
jėgos. Tikėjimo vertę lemia tikėjimo objektas. Tikėjimas mūsų negelbsti. Mus gelbsti
tikėjimas Viešpačiu Jėzumi Kristumi!
Galima į tai pasižiūrėti ir kitaip. Įsivaizduokite, kad jūs turite fantastišką naują
sportinį automobilį ir pakviečiate mane pasivažinėti. Ir štai, jūs demonstruojate puikų
automobilį. Aš nesusivaldau ir šūkteliu: „Negaliu patikėti! Kokia sankaba!“ „Kokia dar
sankaba?“ – pagalvotumėte jūs. Tikriausiai
pamanytumėte, kad esu kvailys, ar ne? Aš
juk turėčiau žavėtis galingu varikliu, o ne
sankaba. Sankaba viso labo yra tik jungianti
grandis, jungianti variklio jėgą su ratais.
Taip yra ir su tikėjimu. Pats tikėjimas
jėgos neturi. Jėga yra Dievas! Tikėjimas yra
ta jungianti grandis, kuri sujungia Dievo
jėgą su mūsų žmogiška prigimtimi.
Štai kodėl svarbus ne tikėjimo kiekis.
Žmonės dažnai žiūri į mūsų tarnavimą ir
sako: „Tu turbūt turi didelį tikėjimą.“ Tuomet jiems atsakau: „Ne, aš neturiu didelio
tikėjimo. Aš turiu didį Dievą!“ Kai turi didį
Dievą, nebūtina turėti didelio tikėjimo,
pakanka tik patikėti Jo žodžiu. Štai kodėl
Jėzus Kristus mokė: Jei turėtumėte tikėjimą
kaip garstyčios grūdelį, galėtumėte sakyti
šitam šilkmedžiui: ‚Išsirauk ir pasisodink
jūroje‘, – ir jis paklausytų jūsų (Lk 17, 6).
Žmogaus tikėjimo dydis nėra svarbu.
Svarbu yra Dievo valia. Viešpats sako: Jei tai
yra Dievo valia (jei Dievas yra iniciatorius),
kad tu pajudintum ir perkeltum tą medį,
tau (kaip atsiliepiančiam į Dievo iniciatyvą)
reikės tik tikėjimu pasakyti įsakymą. Mūsų
tikėjimas turėtų būti toks kaip Abraomo,
kuris buvo visiškai įsitikinęs, jog, ką Jis
pažadėjo, įstengs ir įvykdyti (Rom 4, 21).
Tas klaidingas mokymas, kurio buvo
mokomas Džordžas, Dievą pavertė džinu,
kuris įvykdys žmogaus įsakymus, jei tik šis
išmoks kartodamas tinkamas formuluotes
išleisti džiną iš butelio. Prielaidos iš tiesų yra
artimesnės magijai nei bibliniam tikėjimui.
Pavyzdžio, kaip praktikuoti tikrą tikėjimą kasdieniame gyvenime, toli ieškoti
nereikia – tai pats Viešpats Jėzus. Kai aš

Dvasingumas

Nr. 7 (449) 2016 m. liepos 9 d.

pirmą kartą atėjau pas Kristų ir dar ilgai
po to, dominuojanti tiesa mano prote buvo
faktas, kad Jėzus Kristus yra Dievas. Ši tiesa
pakeitė mano gyvenimą, ir jos aš laikiausi
tvirtai įsikibęs. Tačiau vieną vakarą Jehovos liudytojų pora įstūmė mane į kampą,
prieštaraudami dėl Kristaus dieviškumo. Jie
uždavė man daug klausimų: „Jei Jėzus buvo
Dievas, kam tada Jis meldėsi? Kaip Jis galėjo
pavargti ir išalkti? Ir apskritai, kaip Dievas
gali mirti? Yra evangelijose eilučių, kur
Jėzus sako, kad Dievas Tėvas yra didesnis
už Jį, arba pripažįsta, kad tam tikrų dalykų
Jis nežino. Tad kaip Jis gali būti Dievas?“

Pirmą kartą per tūkstančius metų Dievas galėjo būti matomas žmoguje! Niekada
nepaneigęs savo dieviškumo Jėzus Kristus
gyveno žemėje taip, kaip Dievas norėtų, kad
gyventų kiekvienas žmogus. „O ką pasakysite dėl Jo padarytų stebuklų?“ – klausia
daugelis žmonių. Atsakymas iš pradžių
gali pasirodyti keistas, tačiau Jėzus Kristus
niekada nedarė stebuklų tik dėl to, kad buvo
Dievas, nors Jis tikrai buvo Dievas. Kiekvienas Jėzaus Kristaus padarytas stebuklas iš
tiesų buvo padarytas Dievo Tėvo, veikiant
per Jį, kaip tobulą žmogų.
Jėzus nuosekliai laikėsi požiūrio ir vi-

Tuo metu aš negalėjau atsakyti į šiuos
klausimus. Aš taip uoliai laikiausi tiesos apie
Jo dieviškumą, kad negalėjau aiškiai matyti
(ir net buvau kiek išsigandęs) Jo žmogiškosios prigimties. Tačiau Biblija nebijo ir
nesidrovi aprašyti Kristaus žmogiškumą.
Pavyzdžiui, 1 Laiške korintiečiams skaitome:
Taip ir parašyta: „Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela; paskutinysis Adomas –
gyvybę teikiančia dvasia <...> Pirmasis žmogus – iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus –
Viešpats iš dangaus“ (1 Kor 15, 45. 47).
Jėzus visada buvo, yra ir bus Dievas. Jo
dieviškumas niekada nebuvo sumažėjęs nė
per taškelį. Aš tai suvokiau, bet praleidau
faktą, kad žemėje Jis gyveno ne kaip Dievas. Tuos 33 metus žemėje Jis gyveno kaip
tobulas Žmogus, antrasis Adomas. Todėl
Dievo akyse Jėzus Kristus buvo pirmas tikras
žmogus, gyvenęs žemėje po Adomo kritimo.
Kodėl? Jis gyveno ir puoselėjo dvasinį gyvenimą. Kiekvieną dieną Jis gyveno visiškai
priklausydamas nuo Tėvo. Kiekvieną dieną
Jėzus atverdavo Tėvui savo žmogiškumą,
o pasauliui apreikšdavo Dievo gyvenimą.
Todėl Jis galėjo sakyti: Kas matė mane, matė
mano Tėvą! (Jn 14, 9)

suomet viešai tvirtino: Iš savęs Aš nieko
negaliu daryti (Jn 5, 30). Jis kalbėdavo apie
darbus, kuriuos Jam skyrė nuveikti Tėvas
(Jn 5, 36), ir aiškino: Nes Aš kalbėjau ne iš
savęs, – Tėvas, kuris mane siuntė, įsakė man,
ką turiu sakyti ir ką skelbti (Jn 12, 49). Nuolatos Jėzus pabrėždavo, kad gyvena visiškai
priklausydamas nuo savo Tėvo.
Ką tai reiškia tau ir man? Naktį prieš
nukryžiavimą Jėzus pažadėjo mokiniams
atsiųsti Šventąją Dvasią: Ir Aš paprašysiu
Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis
liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią,
kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos
nemato ir nepažįsta, o jūs Ją pažįstate, nes
Ji yra su jumis ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų
našlaičiais – ateisiu pas jus. Dar valandėlė,
ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane
matysite, nes Aš gyvenu ir Jūs gyvensite (Jn
14, 16–19).
Viešpats ir toliau aiškino, kad per Šventąją Dvasią Jis gyvens mumyse ir per mus
lygiai taip, kaip Tėvas gyveno Jame ir per
Jį: Tą dieną jūs suprasite, kad Aš esu savo
Tėve, ir jūs manyje, ir Aš jumyse (Jn 14, 20).
Štai Evangelijos esmė! 33 metus Jis gyveno visiškai priklausydamas nuo Dievo,
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gyveno tikėjimo kupiną gyvenimą, kokiam
žmogus ir buvo sukurtas.
Tada Jis ėjo ant kryžiaus, prisiėmė
bausmę už mūsų nuodėmes ir panaikino
mūsų kaltę prieš šventą Dievą. Bet tai dar
ne viskas. Jis prisikėlė iš numirusių, ir dabar
kiekvienam, kuris tiki, Jis dovanoja tą patį
prisikėlimo gyvenimą, – Jis sugrąžino galimybę žmonėms gyventi Dievo gyvenimą!
Kristaus gyvenimas tampa kasdiene mūsų
patirtimi, kai mes gyvename taip kaip Jis – tikėjimu, visiškai priklausydami nuo mumyse
gyvenančio Dievo. Majoras Ianas Tomasas
sakė: „Gyventi tikėjimu reiškia mylėti Dievą,
o to pasekmė – priklausomybė nuo Dievo, iš
kurios gimsta ir paklusnumas Dievui.“
Šį modelį matome ir Jėzaus Kristaus
gyvenime. Pirmasis ir didžiausias įsakymas
Įstatyme buvo: Mylėk Viešpatį, savo Dievą,
visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo
protu (Mt 22, 37). Tik Kristus yra įvykdęs šį
įsakymą. Jėzus mylėjo savo Tėvą kiekvieną
savo žemiškojo gyvenimo akimirką. Tos
meilės rezultatas buvo tai, kad Jis gyveno
visiškai priklausydamas nuo Jo: Iš savęs Aš
nieko negaliu daryti (Jn 5, 30). Jo tobulo
atsidavimo pasekmė buvo gyvenimas tobulai paklūstant, apvainikuotas Getsemanės
sode, kur, net susidūręs su kryžiaus siaubu
ir suvokęs, kad turės prisiimti mūsų nuodėmes, Jis meldė: Tėve, jei nori, atimk šitą
taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano,
bet Tavo valia! (Lk 22, 42)
Mes, kaip mylimi vaikai, esame šaukiami gyventi taip, kaip gyveno Viešpats
Jėzus – mylėti Dievą, priklausyti nuo Dievo
ir paklusti Dievui. Tik laikydamiesi šios
tvarkos mes patirsime tikrąją laisvę ir atrasime gyvenimą, kurį mums skyrė Dievas.
Deja, tiek žvelgiant į istoriją, tiek ir šiandien
didžioji krikščioniškojo mokymo dalis yra
nukreipta į tai, kaip priversti krikščionis
gyventi paklūstant, o būtinybė mylėti ir
suvokti savo priklausomybę yra ignoruojama. Todėl tai ir neveikia.
Jei iš širdies nesimokysime mylėti Dievą, mes neturėsime motyvacijos paklusti, tik
apgailėtinai bijosime bausmės. Kita vertus,
nesuvokę, ką reiškia gyventi nuo ko nors
priklausant (t. y. tikėjimu), mes nebūsime
gabūs gyventi paklusdami, ir patirsime tai,
apie ką rašo Paulius: Aš net neišmanau, ką
darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko
nekenčiu (Rom 7, 15). Supratimo trūkumas
bet kokioje iš šių sferų – meilės, kaip mūsų
motyvacijos, ar priklausomybės, kaip mūsų
jėgų šaltinio, – neišvengiamai veda į grįžimą
prie Įstatymo.
Bus daugiau
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TOMAS DIČIUS

Reformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (II dalis)
Pamatinės
Reformacijos idėjos
Kaip jau buvo minėta I dalyje, norint
objektyviai įvertinti XVI a. istorinius virsmus kultūroje, būtina suvokti Reformacijos teologines idėjas. Kokius svarbiausius
reformatoriškos teologijos akcentus galima būtų išskirti? Pirmieji ortodoksinės
Reformacijos šūkiai buvo Ad fontes (iš
lot. „atgal prie šaltinių“) ir Christianismus
renascens (iš lot. „krikščionybės atgimimas“). Jie nusakė reformatorių įsitikinimą,
kad krikščionybę įmanoma reformuoti tik
atsigręžus ir sugrįžus prie pirmųjų amžių
bažnyčios mokymo ir praktikos1. Pasak
istoriko Ph. Schaffo: „Reformacija sugrįžo
prie pirminių principų tam, kad galėtų
žengti į priekį. <...> Pradinė krikščionybė
ne tik buvo atgaivinta, bet ir suvokta bei
pritaikyta giliau nei ankstesniais laikais2.“
Prie pradinės krikščionybės palikimo buvo
priskirti ne vien tik I a. raštai, bet ir patristinis teologinis paveldas, pavyzdžiui,
visuotinių tikėjimo išpažinimų postulatai,
kurie buvo kruopščiai išsaugoti reformatorių teologijoje. Dėl šios priežasties neteisinga protestantišką mokymą vadinti
„naujovišku“, atsiradusiu tik XVI amžiuje.
Išgryninto, apvalyto nuo vėlesnių
amžių žmogiškų „papildymų“, autentiško evangelinio mokymo paieškos procese
buvo suformuluoti trys fundamentalūs
Reformacijos principai: 1) Rašto pirmenybė
tradicijos atžvilgiu; 2) tikėjimo pirmenybė
darbų atžvilgiu; 3) tikinčiųjų visuotinės
kunigystės idėjos priešpastatymas kunigų
luomo išskirtinumo idėjai3.
Pirmasis principas dažnai nusakomas
1 Мак-грат А., Богословская мысль реформации.
Одесса: Богомыслие, 1994, p. 285.
2 Schaff Ph., „Reformacija. Bendroji apžvalga“ (III d.).
Reformacijos dvasia ir tikslas [interaktyvus] [žiūrėta 2011
10]. Prieiga per internetą:<http://www.btz.lt/article/articleview/6251/1/295/>
3 Ten pat.

terminu sola scriptura (iš lot. „vien tik
Raštas“ arba „vien tik per Raštą“). Šis šūkis
gimė siekiant apibrėžti Reformacijos požiūrį į Šventojo Rašto ir Bažnyčios tradicijos
santykį. Sola scriptura įkūnijo protestą ne
prieš Bažnyčios paveldą apskritai, bet prieš
katalikišką tradicionalizmą – kai tradicijos
autoritetas prilyginamas Rašto autoritetui.
Biblija buvo įvardinta normuojančiu matu,
o tradicija – sunormintu liudijimu4; tai reiškia, kad tradicija gali būti kvestionuojama
ir patikrinama nekvestionuojamos biblinės tiesos šviesoje. Todėl vadovaudamiesi
šiuo principu Reformacijos pradininkai
persvarstė ir pasipriešino tiems bažnyčios
mokymams ir praktiniams potvarkiams,

„

Sola scriptura įkūnijo protestą
ne prieš Bažnyčios paveldą
apskritai, bet prieš katalikišką
tradicionalizmą – kai tradicijos
autoritetas prilyginamas Rašto
autoritetui.

M. Liuteris teigė, kad ji pamiršo Naujojo
Testamento mokymą apie Dievo malonę
ir pradėjo remtis žmogaus sugebėjimais.
Išteisinimo vien per tikėjimą doktrinai
jis paskyrė centrinę vietą krikščioniško
mokymo sistemoje, ją įvardijo pamatu,
ant kurio stovi arba krenta Bažnyčia. J.
Kalvinas mokymą apie išteisinimą vien per
tikėjimą praplėtė mokymu apie išrinkimą ir
išgelbėjimą per neatlygintiną malonę, kurie
buvo suteikti dar prieš pasaulio sukūrimą.
Šis principas iškėlė individualaus tikėjimo
ir asmeninių santykių su Dievu svarbą.
Krikščioniškas dvasingumas jau nebuvo
siejamas su kolektyvinio lojalumo bažnytinei institucijai demonstravimu, laikantis
išorinių ritualų. Individualių vidinių įsitikinimų akcentavimas turėjo didelę reikšmę
keičiantis visuomenės požiūriui į žmogaus
tikėjimo ir sąžinės laisvę, į politinių galių
naudojimą įtvirtinant tikėjimą, į bažnyčios
ir valstybės santykį ir kt.
Trečiasis Reformacijos principas
skelbė visuotinę tikinčiųjų kunigystę. Jis
buvo priešpastatytas principui, palaikančiam išskirtinį dvasininkijos luomą, skirtą
tarpininkauti tarp Kristaus ir tikinčiųjų
pasauliečių. Sugrįžę prie pirminių šaltinių,
reformatoriai pastebėjo, kad pirmaisiais
amžiais bažnyčios tarnai neturėjo „tarpininkų“ statuso ir krikščionys nebuvo
padalinti į du luomus – pasauliečių ir dvasininkų5. Visuotinės kunigystės principas
pakeitė supratimą apie bažnyčios valdymą,
struktūrą bei paliko gilų pėdsaką politikos,

“

kurie prieštaravo Raštui. Taip pat Biblija buvo įvardinta pagrindiniu kiekvieno
krikščionio tikėjimo vadovu – nuo šiol
kiekvienas galėjo prisiartinti prie pagrindinio dieviškos tiesos šaltinio be kunigų
leidimo ir tarpininkavimo. Šis principas
lėmė įvairiausius pokyčius tiek bažnyčioje,
tiek visuomeniniame-kultūriniame gyvenime (pvz., visuotinio švietimo atsiradimą
ir vystymąsi).
Antrasis Reformacijos principas
skelbė, kad išgelbėjimas suteikiamas vien
iš Dievo malonės, neatsižvelgiant į žmogaus nuopelnus, vien per tikėjimą Kristaus nuopelnais – Jo atperkančia auka.
Apibūdindamas viduramžišką bažnyčią,
4 Vanhoozer K. J., The Drama of Doctrine, A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology. Westminster
John Knox Press, 2005, p. 234.

5 Atkinson J., „Reformacija“, Krikščionybės istorija (red.
Dowley T.). Vilnius: Alma littera, 2000, p. 387.
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socialinių santykių srityse; šis principas
tiesiogiai susijęs su protestantiška profesinio pašaukimo koncepcija, kuri paskatino
ryškius pokyčius ekonomikoje (visuotinės
kunigystės principas detaliau bus aptartas
kitose dalyse).
Apibūdinant Reformacijos mokymo
ypatumus dažnai pasitelkiamos vadinamosios „Penkios sola“ – penkios lotyniškos
frazės, nusakančios svarbiausias Reformacijos maksimas: sola scriptura – „vien tik
Raštas“, sola fide – „vien per tikėjimą“, sola
gratia – „vien per malonę“, solus Christus –
„vien tik Kristus“, soli Deo gloria – „vienam
Dievui garbė“. Terminas sola scriptura jau
buvo aptartas peržvelgiant pirmąjį pamatinį
Reformacijos principą; likusieji keturi atitinka antrąjį (soteriologinį) fundamentalų
principą, kalbantį apie tikėjimo pirmenybę
darbų atžvilgiu. Terminą solus Christus taip
pat galima priskirti prie trečiojo (eklezinio)
pamatinio principo. Šis šūkis teigia, kad
Kristus yra vienintelis tarpininkas tarp
Dievo ir žmogaus, vienintelis Gelbėtojas,

krikščionių veikla turi būti pašvęsta Jam.
Dievas šlovinamas ne vien tik bažnyčios
susirinkime, bet ir profesiniame darbe,
šeimoje ir visose kitose gyvenimo srityse.

ir kad išgelbėjimas įmanomas vien tikint
Juo. Jis taip pat kalba, kad dvasininkija
(popiežius, kunigai ir kt.) negali užimti
tarpininko pozicijos, negali būti išskirtiniu
luomu, nes dėl Kristaus kiekvienas tikintysis gali bendrauti su Dievu be jokių žemiškų
tarpininkų. Soli Deo gloria skelbia, kad už
išgelbėjimą ir už bet kokias kitas malones
žmogus turi dėkoti vien tik Dievui, šlovinti vien tik Jį, suvokiant Jo visavaldystę,
suverenumą, apvaizdą, išmintį. Jei vien tik
Dievui atiduodama šlovė, tai reiškia, kad
negalima nieko daugiau šlovinti – nei popiežiaus, nei Marijos, nei šventųjų ar kt. Šis
moto taip pat reiškia, kad visas gyvenimas
turi būti skirtas Dievo šlovei; bet kokia

kur pažvelgtume, neatrastume vietos, kur
nebūtų nors mažiausio Jo šlovės atspindžio.“7 Šis pasaulis yra Dievo pasaulis, Jis jį
sukūrė, palaiko, valdo; pasaulis yra įdomus
Jam. Visas žmogaus gyvenimas, visa realybė
yra surišta su Dievu – darbas, mąstymas,
jausmai tam tikra prasme yra „religija“.8
Dievą pašlovina ne vien tik nusidėjėlių atsivertimas, bet ir viso pasaulio pertvarkymas
pagal Jo sumanymus. Kvietimas gyventi ad

Klasikinio protestantizmo
santykis su pasauliu
Reformatoriai išėjo iš viduramžiškos
religinės terpės, kuriai buvo būdingas dualizmas tarp dvasinio ir materialaus pasaulio,
kur dvasingumas buvo siejamas su siekiu
atsiskirti nuo bet kokio žemiškumo, pasaulietiškumo. Reformatoriai nuo pat pradžių
ėmė kvestionuoti ir prieštarauti tokiam
dualistiniam modeliui. Protestantai, ypač
kalvinistinės atšakos atstovai, pasižymėjo
aktyvumu ir atsakomybe sprendžiant visuomeninio gyvenimo klausimus, nes Biblijoje
jie atrado kitokį dvasingumo paveikslą.
Visų pirma jie pamatė Dievą, kuris veikia
šiame žemiškame pasaulyje, kuris yra visų
pasaulietinių sričių valdovas. Reformatoriams visas pasaulis buvo Dievo šlovės
atsivėrimo scena6. Kalvinas teigė: „Kad ir

6 Бинцаровский Д., Протестантизм без Реформации.
Минск: Позитив-центр, 2014, p. 32.
7 Calvin J., Institutes of the Christian Religion, I, V, 1.
8 Рокмакер Х. Р. Современное искусство и смерть
культуры. С.-Петербург: Мирт, 2004, p. 28.

„

Dievą pašlovina ne vien tik
nusidėjėlių atsivertimas, bet
ir viso pasaulio pertvarkymas
pagal Jo sumanymus.
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gloriam Dei (lot. „dėl Dievo šlovės“) nebuvo
vien tik gražus, abstraktus lozungas, bet
konkrečios praktinės elgsenos įvairiose
srityse apibrėžimas. Reformatoriai siekė suteikti tikintiesiems ne tik esminių religinių
tiesų rinkinį, bet ir visas gyvenimo sritis
apimančią pasaulėžiūrą9. Teologas J. Orras
kalvinizmą įvardijo kaip „vieną iš dvylikos
egzistuojančių visaapimančių religinės-filosofinės minties sistemų“10, o A. Kuyperis –
kaip „vieną iš penkių didžiųjų kompleksinių (arba totaliųjų) pasaulėžiūrų“11. Visa
apimančios pasaulėžiūros susiformavimas
buvo susijęs su Kalvino akcentuota tiesa,
teigiančia, kad suvereni Dievo valdžia apima visus realybės aspektus. A. Kuyperis šią
idėją performulavo įžymiojoje savo frazėje:
„Nėra nė vieno kvadratinio centimetro visoje kūrinijoje ir visose žmogaus gyvenimo
sferose, dėl kurio Kristus, suverenus visa
ko Valdovas, nešauktų: ‘Tai – mano! Tai
priklauso man!‘“12
Taip pat reformatoriai stengėsi išlaikyti balansą tarp Biblijos apreiškimo apie
Dievą-Kūrėją ir Dievą-Gelbėtoją. Jie teigė,
kad tie, kurie patyrė Gelbėtojo malonę,
kviečiami išreikšti savo tikėjimą įvairiose
gyvenimo sferose, tarnaujant Jam kaip visa
ko Valdovui ir Kūrėjui, t. y. įtikėjusiems
įteikiamas ne tik bilietas į amžinybę, bet
ir kultūrinis mandatas kultivuoti, tobulinti
kūriniją.
H. R. Van Tilio nuomone, reformatorišką požiūrį į kultūrą taip pat ženkliai paveikė žmogaus prigimtinio nuodėmingumo
akcentavimas13 ir mokymas apie bendrąją
malonę14. Mokymas apie prigimtinį nuoNukelta į 30 p.

9 Бинцаровский Д., Протестантизм без Реформации, p. 32.
10 Orr J., The Christian View of God and the World [interaktyvus] [žiūrėta 2014 12]. Prieiga per internetą: <http://
www.ccel.org/ccel/orr/view.vii.html>
11 Kuyper A., Lectures on calvinism. Grand Rapids Michigan: Eerdmans publishing company, 2000, p. 32.
12 Kuyper A., „Sphere Sovereignty“, in Bratt J. D., Abraham Kuyper, A Centennial Reader. Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1998, p. 488.
13 Van Til H. R., The Calvinistic Concept of Culture. Grand
Rapids Michigan: Baker Book House, 1972, p. 57-66.
14 Ten pat, p. 229-245.
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Reformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (II dalis)
Atkelta iš 29 p.

„

dėmingumą brėžia ribą ne tarp Dievo ir
kūrinijos, ne tarp dvasinės ir pasaulietinės
srities, bet tarp Dievo karalystės ir tamsos
karalystės, tarp gėrio ir blogio, šventumo ir
nuodėmingumo, tarp tiesos ir paklydimo.
Nuodėmė yra tikroji pasaulyje egzistuojanti
atskirties riba, ji ženklina visą žmoniją,
siūlydama du skirtingus kelius15. Ji nuolatos ardo Dievo kūriniją, todėl bet kokia
žmogiška kultūra nėra ir nebus tobula, ji
visada bus paženklinta sugedimo apraiškų.
Minėtas požiūris į žmogaus prigimtį padarė
įtaką ekleziologinei (bažnytinei) ir politinei
reformatų koncepcijai. Kalvinistai labai
skeptiškai ir kritiškai vertino monarchinę ar
bet kokią kitą santvarką, kuri valdžią patiki
vienam asmeniui; dėl žmogaus sugedusios
prigimties valdžią reikia išdalinti, įdiegiant
kolektyvinio valdymo modelį ir bažnyčioje,
ir valstybėje.

Dievas nustato blogio ribas,
ir įgalina žmones daryti gerus
darbus ir pažinti tai, kas teisinga.

“

Tačiau kodėl visiškai sugedęs žmogus
vis dėlto sugeba daryti gera, kurti meno
šedevrus, daryti išradimus ir pan.? Kodėl
yra netikinčių žmonių, kurie pasižymi
tam tikra morale, elgesiu, galinčiu būti
pavyzdžiu net krikščionims? J. Kalvino
atsakymas skamba taip: „Žmogaus prigimtis, nors ir prarado pirminę pilnatvę
ir giliai krito, tačiau yra „papuošta“ tam
tikromis Dievo dovanomis. <...> Dievas
nenustojo viską valdęs, nukreipęs, visa
pripildydamas.“ 16 Tam tikros dorovės
formos, menas, filosofija, teisė, medicina ir kiti pasiekimai – Dievo bendrosios
malonės dovanos. Dievas nustato blogio
ribas, ir įgalina žmones daryti gerus dar15 Рокмакер Х. Р. Современное искусство и смерть
культуры, p. 29.
16 Calvin J., Institutes of the Christian Religion, II, II, 15.

bus ir pažinti tai, kas teisinga. Bendroji ir
ypatingoji (vedanti į išganymą) malonė
tarpusavyje yra įvairiai susijusios, bet
negali būti maišomos. Anot J. Kalvino,
bendroji malonė neveikia apvalančiai,
kaip ypatingoji malonė, o tik vidujai pristabdančiai; šitaip Dievas uždeda ribas
prigimties sugedimui reikštis, kad jis neprasiveržtų visu pajėgumu.17 L. Berkhofo
žodžiais, bendroji malonė įgyvendina
žmoguje tokią moralinę įtaką, kai nuodėmė apribojama ir socialiniame gyvenime
išlaikoma tvarka bei skatinamas civilinis
teisingumas; ji daro įtaką tik socialinio,
civilinio, moralinio ir religinio gyvenimo
išorei.18 Įvairius kultūrinius laimėjimus
reformatai traktavo kaip bendrosios malonės dovanas; jie su dėkingumu priėmė
šias dovanas ir naudojo Jo garbei, neatsiskirdami nuo pasaulio, tačiau ir nesusitapatindami su jo bedievyste ir kitomis
sugedimo apraiškomis.19
Krikščionių santykį į pasaulį, į kultūrą
lemia ir eschatologinis mokymas (apie
pasaulio pabaigą). Mūsų ateities samprata daro įtaką požiūriui į artimiausią
ateitį. Dalis krikščionių, kurie mano, kad
padėtis pasaulyje ateityje tik blogės, kad
netrukus bus pasaulio pabaiga, nesistengia įsitraukti į žemiškus reikalus, kurių
įgyvendinimui prireiktų daugelio metų.
Jie mano, kad pasaulio nebūtina reformuoti, nes viskas vis tiek bus sunaikinta.
M. Liuteriui pasaulio pabaigos laukimas
nesuponavo pesimistinio ar eskapistinio
(pabėgėliško) santykio į supančią aplinką.
Jam priskiriama garsioji frazė: „Jei ir žinočiau, kad rytoj ateis pasaulio pabaiga,
šiandien eičiau pasodinti obelėlę.“ Liuterišką požiūrį panašiai yra performulavęs
ir D. Bonhoefferis: „Galimas daiktas, kad
17 Lahayne H., „Kaip išgirsti Dievą pasaulyje?“ [interaktyvus][žiūrėta 2014 12]. Prieiga per internetą: <http://www.
lksb.lt/straipsniai/straipsnis-682.htm>
18 Berkhof L., Krikščioniškų doktrinų santrauka. Vilnius:
Reformatų literatūros centras, 2010, p. 115.
19 Митер Х. Г., Богословские идеи кальвинизма. С.Петербург: Христианский мост, 1995, p. 53.

Paskutiniojo teismo diena išaus rytoj, tada
mielai nutrauksime darbą dėl geresnės
ateities, bet anksčiau – nieku gyvu.“20
Biblijoje apreikšta socialinė etika lieka
galioti visada, nepaisant, ar gyvenimas
gerėja, ar blogėja; krikščionims nereikia
tikslios informacijos apie ateitį, kad galėtų
aktyviai darbuotis šiame gyvenime, nes
Dievo nustatyta tvarka nebus atšaukta iki
paskutinės šio pasaulio egzistavimo minutės.21 Taip pat reformatoriai mokė, kad visi
darbai, daromi žemiškajame gyvenime dėl
Dievo šlovės, gali turėti išliekančią vertę,
tęstinumą ir atnaujintame amžinajame
pasaulyje. Dievas pabaigoje patikrins
visus darbus („ištirs ugnyje“ – pagal 1
Kor 3, 12–15), atskleis bevertiškumą to,
kas nuodėminga (kaip „šienas, šiaudai ar
medis“), ir Jis iš malonės priims tai, kas
gera, ir už tai atlygins („auksas, sidabras ir
brangakmeniai“ nesudegs). Šis gyvenimas

„

„Jei ir žinočiau, kad rytoj ateis
pasaulio pabaiga, šiandien
eičiau pasodinti obelėlę.“
Martynas Liuteris

“

prilygsta muzikinei preliudijai, o amžinybė
bus pats kūrinys; jau dabar galima pradėti
temas, kurios bus grojamos ir plėtojamos
amžinai.22 Šie eschatologinio mokymo
aspektai suteikė papildomos paskatos
tikintiesiems įsitraukti į aktyvią profesinę ir kitokią socialinę veiklą pasaulyje,
nuoširdžiai darbuojantis Dievo garbei.
Visi minėtieji Reformacijos teologijos bruožai suformavo savitą klasikinio
protestantizmo santykį į kultūrą bei savitą socialinę elgseną, kuri nulėmė Vakarų
kultūros transformacijas. Protestantiškos
pasaulėžiūros įtaka konkrečioms sritims –
politikai, socialiniams santykiams, ekonomikai, mokslui, švietimui, menui – detaliai
bus nagrinėjama kitose dalyse.
Bus daugiau

20 Bonhoeffer D., Pasipriešinimas ir nuolankumas. Laiškai
ir užrašai iš nelaisvės. Vilnius: Dialogo kultūros institutas,
2007, p. 18.
21 Lahayne H., „Septynios Kalvino pamokos šiandien“
[interaktyvus][žiūrėta 2014 12]. Prieiga per internetą:
<http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-640.htm>
22 Macaulay R., Barrs J., Būti žmogumi. Šiauliai: Nova
vita, 2000, p. 147.
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Emociškai sveika moteris

B

„

irželio 8 d. Šiauoliuose įvyko
trečiasis moterų sielovados
seminaras su Gražina Bielousova iš ciklo Moters sielos žaizdos ir galios.
Dauguma susirinkusių moterų jau žinojo,
į kokio pobūdžio susitikimą atėjo, laukė
šios temos ir ruošėsi jai. Todėl nuo pačių
pirmųjų susitikimo akimirkų tvyrojo atvirumo, laisvumo ir betarpiškumo atmosfera.
Šį kartą Gražina kalbėjo apie kasdienius
psichologinius sunkumus, su kuriais susiduria moterys – seminaro tema Dažniausiai
pasitaikantys moterų psichologiniai sunkumai. Pradėdama savo pasisakymą, Gražina
iš karto perspėjo, kad ji nelies psichikos
ligų, tačiau kalbės apie tuos išgyvenimus,
su kuriais savo sieloje susiduriame kasdien.
Lektorė perspėjo, kad nekreipiant dėmesio
į paprastus psichologinius sunkumus, ilgainiui tai gali virsti rimta psichikos problema.
Tačiau svarbu suprasti, kad bet koks sielos
išgydymas, jei tai ne ezoterikos būdas, yra
Dievo malonės ženklas. Norėdamas prisiliesti
prie mūsų sielos, Dievas gali panaudoti medikus, psichiatrus, psichologus ir dvasininkus,
jei tik atveriame savo skausmą ir įsileidžiame
į savo sielą Jėzų ir specialistus.

Mūsų tapatybė yra ne liūdesys,
ne neviltis ar širdgėla, bet
Kristus. Mes pačios renkamės:
tikėti Evangelijos tiesa ir
tapatintis su Kristumi
arba skęsti neviltyje.

“

Dvasinė sveikata ir branda glaudžiai
susijusi su emocine sveikata ir branda. Tad
šį kartą Gražina, remdamasi Geri Scazzero knyga „Emotionaly Healthy Women“
(Emociškai sveika moteris), kvietė moteris
pasvarstyti apie tam tikras emocines naštas,
kurias svarbu nusimesti.
Pirmiausia svarbu nustoti jaudintis, ką
kiti apie tave pagalvos. Moters vaizduotė
panaši į verpyklą, kuri gali išausti pačius

įvairiausius atmetimo jausmo scenarijus:
kokios esame nepriimtinos, nemėgstamos,
nelaukiamos ir t. t. Baimė sukuria iškreiptą
tikrovės paveikslą. Moterys apsigauna,
kai mano žinančios, ką apie jas galvoja
kiti, todėl pačios įkliūva į savo emocijų
ir minčių pinkles. Minčių pasaulį pažįsta
tik Dievas. Jokiam kitam žmogui neduota
permatyti kito asmens minčių, jei jos neatveriamos bendraujant. Turėtume nutraukti
tuos baimės voratinklius. Juk kiekvienas
žmogus yra labiausiai susitelkęs į save, savo
pojūčių pasaulį. Net 99 % laiko mes mąstome apie save. Todėl svarbu nebijoti keistai
pasirodyti, svarbu perklausti, pasidomėti,
pasitikslinti, jei dėl ko nerimaujame ar ko
nors nesuprantame.
Antra, nustok meluoti sau! Svarbiausia
būti nuoširdžiai sau pačiai, nuolat sekti savo
„emocinį foną“. Užduokime sau klausimus:
kaip aš jaučiuosi? Kokia iš tiesų mano pačios savijauta? Svarbu nebijoti įvardinti
tikruosius jausmus. Gal esu įsiskaudinusi,
įsižeidusi, gal esu išsekusi... Jėzus laukia
mūsų atsakingumo už save. Jei įvardijame
tiesą, tuomet galime ką nors pakeisti, tampame atsakingos už vidinius pokyčius. Jėzus
laukia žingsnių iš mūsų pusės. Pamenate,
evangelijoje skaitome, kad Jėzus paklausė
aklojo Bartimėjaus, kuris šaukėsi Jo pagalbos
ir išgydymo: Ko tu nori?
Trečia, turėtume liautis aukotis dėl neteisingų dalykų. Moterys neretai aukojasi –
kur reikia ir kur nereikia. Esame linkusios net susikurti neteisingą kankinystės
kultą. Kai tarnaujame, dirbame, triūsiame,
savanoriaujame, svarbu savęs paklausti: ar
kam nors, išskyrus mane pačią, dar reikia
šitos aukos? Yra dalykų, dėl kurių neverta
aukotis, kurie nepasiteisina, nepadeda rasti
sprendimo ir veda į išsekimą. Svarbu savęs
klausti, ar tai, ką darau, yra Dievo man
patikėti darbai? Mes turime gebėjimų ir
dovanų, kuriuos verta naudoti, verta tam
tikrose situacijose pasistengti, nes tai Dievo
duota, kad kitiems atsiskleistų Jo rūpestis,
Jo meilė, Jo išmintis.

Neteisingai aukojantis, mes persistengiame, imame gyventi kitų gyvenimą ir
galiausiai dėl savo nuovargio pradedame
kaltinti kitus. Moterys labiausiai neigia
tris savo emocijas: pyktį, baimę ir liūdesį. Kai šios emocijos yra užgniaužiamos,
kai mes visada norime būti geresnės savo
akyse, nei iš tikrųjų jaučiamės, šios emocijos prasiveržia depresija. Depresija kyla
dėl cheminių procesų mūsų organizme ir
tam tikrų aplinkybių. Kai mūsų organizme
trūksta tam tikrų hormonų, o aplinkybės
prispaudžia, sunkumai tampa per dideli –
mes nepajėgios jų išspręsti. Šios priežastys
ir sukelia depresiją.
Labiausiai turėtume vengti žlugdyti save
mintimis. Kokios mintys mus nuolatos lydi?
Ar tos, kurios padeda susitvarkyti su patiriamais iššūkiais, ar mus žlugdančios? Ar
galime pasitikėti Dievo gerumu, kad viskas
išeis į gera? O gal viršų ima visiška neviltis?
Mylintis Dievas nori veikti mumyse,
bet neigiamai mąstydamos apie save mes
neleidžiame Jam veikti. Mūsų tapatybė yra
ne liūdesys, ne neviltis ar širdgėla, bet Kristus. Mes pačios renkamės: tikėti Evangelijos
tiesa ir tapatintis su Kristumi arba skęsti
neviltyje.
Seminaro pabaigoje moterys buvo pakviestos maldoje atnešti savo širdgėlą Kristui
ir vėl atrasti savo tapatybę Jame. Moterų
atsivėrimą palydėjo Viešpaties Dvasios
palytėjimas. Dėkojame Jam už teikiamą
atgaivą ir vidinį gydymą!

32

Paskutinis puslapis

Nr. 7 (449) 2016 m. liepos 9 d.

2016 m. birželio 1 d.–rugpjūčio 31 d.
vyks studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos
institutą (EBI).
2016 m. priėmimas numatytas tik į Šiaulių
studijų centrą.
Daugiau informacijos – www. ebinstitutas.lt
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