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„Ganytojui“ – 20 metų!
Atkelta iš 1 p.

Šia proga paprašėme bendrijos pastorių pasidalinti mintimis apie krikščionišką rašytą žodį.

Anželika Krikštaponienė,
Šiaulių bažnyčios „Tiesos
žodis“ pastorė:

D

žiaugiuosi, kad mūsų laikraštis
Ganytojas sulaukė 20-mečio –
tokio gražaus jubiliejaus! Sveikinu gausų būrį brolių ir sesių, kurie nuoširdžiai prisidėjo prie jo kūrimo, plėtros ir
puoselėjimo visus šiuos ilgus metus.
Atsimenu, kaip viskas prasidėjo – buvau
jo užsimezgimo ir gimimo liudininkė. 1996 m.
rudenį susitikę trijų bažnyčių – Vilniaus,
Kauno ir Šiaulių – pastoriai kalbėjomės apie
pastebimus pokyčius bažnyčiose. Tuo metu
šios bažnyčios leido tris krikščioniškus laikraščius: Bažnyčios naujienos (nuo 1992 m.
leido Vilnius), Tiesos žodis (nuo 1992 m.
leido Šiauliai), Gera žinia (nuo 1994 m. leido
Kaunas). Paskutiniojo XX a. dešimtmečio
pradžioje jautėme didelį rašytinio krikščioniško žodžio ir spaudos stygių, stokojome
tikinčiuosius ugdančių dvasinių straipsnių,
Evangeliją skelbiančios užrašytos žinios,
todėl didesnės bažnyčios subūrė redakcijas
ir pradėjo leisti laikraščius. Ilgainiui pastebėjome, kad tris laikraščius ėmė skaityti tie
patys skaitytojai, laikraščių tiražai pradėjo
mažėti, o leidybiniai krūviai augti. Tad ėmėme svarstyti apjungti pajėgas ir leisti vieną
laikraštį, skirtą visoms bažnyčioms, kurios
nori toliau augti ir tobulėti. Nusprendėme iš
trijų laikraščių palikti stipriausias jų skiltis:
dvasinius straipsnius ir naujienas (iš Bažnyčios naujienų), Kristaus mokymo pagrindus,
interviu ir pažintis (iš Tiesos žodžio), teminį
priedą (iš Geros žinios).
Pamenu, kaip su pastoriais kalbėjomės,
koks galėtų būti jungtinio laikraščio pavadinimas. Pasiūlymų buvo įvairių: Geroji
Naujiena, Dievo sėkla, Uola ir t. t. Bet staiga
pokalbio metu nuskambėjo pavadinimas
Ganytojas, ir visi vieningai nutarėme, kad
būtent šis vardas geriausiai išreikštų laikraščio viziją ir tarnystės paskirtį – apjungsime
pastorių bei pamokslininkų pajėgas rašyti
straipsnius ir ganyti visų mūsų bažnyčių
tikinčiuosius užrašytu žodžiu, liudijimais,
pasakojimais, pamokymais, laikraščiui
einant kas dvi savaites, o Kristus, kaip vyriausias Ganytojas, lankys žmonių sielas

ir pasieks juos ir pačiuose atokiausiuose
Lietuvos kampeliuose.
Entuziastingai ėmėmės darbo. Trys redakcijos apjungė savo pastangas, pasidalijo
atsakomybę už skirtingus puslapius ir 1997
m. sausio mėnesį paruošė pirmąjį Ganytojo numerį. Tai buvo unikalus bažnyčių
ir redakcinių kolegijų bendradarbiavimo
projektas, kuris davė gerų vaisių ir rezultatų.
Du dešimtmečius Ganytojas ištikimai
ugdė tikinčiuosius ir pastorius. Jame buvo
gausu autentiškų lietuviškų pastoracinių
straipsnių, užrašytos unikalios tikinčiųjų
patirtys, tikėjimo išgyvenimai, liudijimai,
taip pat buvo gausu verstų dvasinių straipsnių, teologinių tekstų, lietuviškų giesmių,
kurios gimė mūsų dienomis mūsų tautos
bažnyčiose. Manau, kad laikraštis skleidžia
evangelinėje erdvėje aktualią žinią, dalyvauja
kuriant ir puoselėjant Lietuvos evangelinę
teologiją ir evangelikų kultūrą, perteikia
Evangelijos žinią gražia lietuvių kalba.
Šiandien drąsiai galiu pasakyti, kad
didelę Ganytojo naudą patyrė ir mūsų
bažnyčia, nes daugel kartų tikintieji aptardavo ir nagrinėdavo Ganytojo straipsnius
namų grupelėse, dosniai dovanodavo jį
savo artimiesiems, giminėms, draugams.
Laikraštis tarnavo tikintiesiems, mokant
juos sekti Kristumi kasdieniame gyvenime,
jis prisidėjo ir prie Evangelijos sklaidos. Jis
patarnavo ir man asmeniškai, kaip bažnyčios
ganytojai. Pastoviai rašydama straipsnius
lavinau gebėjimą raštu išreikšti tikėjimo
žinią, augau dvasiškai. Kai Evangeliniame Biblijos institute studijavau teologiją,
laikraštyje rasdavau didelę gausą puikių
teologinių straipsnių, kurie praturtino ir
palengvino studijų procesą.
Žinoma, per praėjusius 20 metų Ganytojas ne kartą keitėsi: kito jo formatas,
turinys, apimtis, redakcinės kolegijos sudėtis. Laikraštis augo ir brendo kaip gyvas
organizmas, kuris savo sukauptos medžiagos turtingu turiniu reikšmingai įsiliejo
į šiuolaikinę internetinę erdvę ir papildė
mūsų bendrijos svetainę (anksčiau btz.lt,
o dabar evangelija.lt).
Noriu tarti nuoširdų DĖKUI visiems
„Ganytojo“ redaktoriams, kurie savo kūry-

bingumu visada palaikė laikraščio sielą –
Valdui Bačkuliui, Sonatai Aleksandravičienei,
Žanetai Lazauskaitei. Ačiū jums už kruopštų
darbą, puoselėjant lietuvišką evangelišką
mintį!
O Ganytojui noriu palinkėti dieviškos
ir kūrybingos kantrybės, puoselėjant rašytą
žodį tuo būdu ir tuo pavidalu, kuris bus
tinkamiausias skaitytojams! Pasitelksiu ir
Hermo (II a.) žodžius iš jo kūrinio „Ganytojas“: Kantrybė yra didinga, tvirta, veikia
galingai ir stipriai, klesti didelėje erdvėje
linksma, džiūgaujanti, be rūpesčių; ji šlovina
Viešpatį kiekvienu metu. Joje nėra kartybės:
visame kame ji išlieka romi ir taikinga. Ši
kantrybė gyvena pas tuos, kurie turi... tikėjimą. (Antologija, Hermo Ganytojas, p. 125)

Darius Širvys, Vilniaus
bažnyčios „Tikėjimo žodis“
pastorius:

J

ėzus moko, kad dauguma arba
kiekybė nėra būtina, kad dalykai
keistųsi. Pavyzdžiui, tešlai įrauginti
pakanka mažyčio trupinėlio raugo, užtenka vos regimo lašelio vakcinos, kad būtų
pažabota epidemija, o iš mažos sėklelės
gali išaugti didžiulis miškas. Tačiau raugui
reikia tešlos, vakcinai – gyvo organizmo, o
sėkla nesudygsta be dirvos. Dievo žodžio
dirva yra žmogaus širdis, tačiau kaip jis pateks į ją be skelbėjo? Neįmanoma nustatyti,
kokiu būdu – žodžiu ar raštu skelbiamas
Dievo žodis – pasiekia daugiau širdžių ir
subrandina derlių. Aišku, jog tiek per pamokslaujamą, tiek per užrašytą Dievo žodį
Šventoji Dvasia renka derlių į Jo karalystės
aruodus. Laikraštis „Ganytojas“ yra vienas
svarbiausių rašytinio Dievo žodžio skelbėjų
mūsų bendrijoje, todėl prisiminkime, kuo
šis tarnavimas yra svarbus.
Man atrodo, kad „Ganytojas“ yra nepamainomas mūsų bendrijos dvasinės kelionės
metraštininkas. Užrašytas žodis, liudijimai,
dvasinio gyvenimo faktai liudija apie nueitą
kelią. Ir nors 1997-ieji, 1992-ieji ar 1988-ieji
niekada nebesugrįš, ir mes nebebūsime
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tokie pat – du kartus į tą pačią upę neįbrisi, – Šventoji Dvasia gali priminti tuomet
puoselėtas vertybes ir iškelti vertingas praeities pamokas. Tikriausiai neatsitiktinai
Biblijoje turime Metraščių knygas, kurios
hebrajiškame Šventojo Rašto skirstyme yra
gretinamos su išminties knygomis (Jobo,
Psalmių, Patarlių, Ekleziasto ir kitomis) –
išmintingas žmogus apmąstys savo kelią ir
pasimokys iš praeities. Laiko tėkmė ne tik
nugramzdina užmarštin, bet ir išryškina tai,
kas buvo tikra ir vertinga. Rašytas žodis –
tarsi dirvoje „užmigusi“ sėkla: kai Viešpaties Dvasia ją palaisto, ji atgyja ir sudygsta,
teikdama visokeriopą išmintį ir supratimą.

Kiekvienas rašantis žmogus turi pasitikėti Dievu, kad jo tekstas pasieks galutinį
adresatą – laikraščio skaitytojo širdį. „Ganytojo“ straipsniai, liudijimai ir informacija
yra skirti mūsų brolių ir seserų tikėjimo
stiprinimui ir jų paguodai. Kiek tenka
girdėti iš pačių skaitytojų, šios paguodos
laikraščio puslapiuose su metais vis gausėja,
tačiau ne mažiau šios paguodos reikia ir
prie jo besidarbuojantiems – buvusiems ir
esamiems redaktoriams, tekstų autoriams,
maketuotojams, platintojams. Šie „Ganytojo“
bendradarbiai yra su ašaromis beriantys
sėklą ir kantriai laukiantys želmens žemdirbiai. Išleisti laikraščio numerį – daug laiko ir
jėgų kainuojantis dalykas, tačiau rezultatas
dažnai yra nematomas ir paslėptas. Todėl
kai rašalu išlieta paguoda „Ganytojo“ laukiantiems skaitytojams sugrįžta su kaupu
per gerą atsiliepimą, padrąsinimo žodį, tai
yra didelis džiaugsmas ir pastiprinimas
laikraščio darbuotojams. Tokiu būdu tiek
skaitantiems, tiek rašantiems „Ganytojas“
(veikiant Šventajai Dvasiai) tampa guodėju,
stiprinančiu mus visus Išgelbėjimo viltyje.
Ne paslaptis, kad mūsų galvoje besisukančios mintys ir idėjos dažniausiai yra
labai nepastovios – tai atsirandančios, tai vėl
pranykstančios. Vienintelis patikimas būdas
jas „sugaudyti“ – užrašyti. Tačiau tik pradėjęs rašyti pastebi, jog iki tol tokios aiškios
ir įkvepiančios, ant popieriaus šios mintys

tarsi sukyla – pasimiršta, muistosi, rangosi
it kokios gyvatės. Jas suvaldyti ir tvarkingai
suguldyti ant popieriaus yra tikras vargas,
todėl rašyti yra nelengva – tai sunkus darbas.
Ir nors rašymas sukelia nematomą, bet tikrą
stresą, tai yra nepamainoma pamokslininkų, pastorių ir kitų Žodžio tarnų ugdymo
priemonė. Rašymas reikalauja drausmės
suimant save į rankas, nuolankumo priimant
taisymus ir, be abejo, milžiniškos kantrybės.
Laikraščio redaktorių – Valdo Bačkulio,
Sonatos Aleksandravičienės ir Žanetos Lazauskaitės – pastangomis „Ganytojas“ tapo
puikiu mokytoju plunksną drįstantiems
išbandyti broliams ir sesėms. Jų tarnystė
yra tarsi nematomas raugas, įrauginantis
visą Dievo žodžio tarnystės kubilą bendrijoje. Kuo giliau į širdį jų nuoširdų kvietimą
rašyti priimame, tuo geresniais Evangelijos
skelbėjais ir Dievo žodžio mokytojais mes
tampame.
Daugelis pašnekovų pastebi, jog „Ganytojas“ tapo gerokai įvairesnis: paliečiamos
skirtingos temos, atsiranda vis naujos rubrikos, naujų autorių straipsniai, daugiau iliustracijų. Tai geras ženklas, nes krikščioniško
tikėjimo patirtis bei Dvasios dovanos yra
įvairios. Įvairesnė medžiaga kur kas labiau
dera su mus supančia tikrove, o siekis išgirsti
ir suprasti kitokį yra labai sveikintinas. Tai
geriau atsako į skirtingus žmonių poreikius,
nes kiekvienas gali atrasti sau aktualų skaitinį – tiek sužinoti ir pasimokyti, tiek patirti
bendrystės ryšį su kitais tikinčiaisiais ir pasijusti mylimas. Tačiau dar labiau džiugina,
kad puoselėdamas kūrybiškumą „Ganytojas“
Šventojo Rašto mokymo ribose atlieka vienytojo vaidmenį. Ši vienybės Kristuje sėkla
sėjama ne tik į bendrijos, bet ir už jos ribų
esančių evangelinių bažnyčių dirvą. Mūsų
broliai ir seserys iš kitų evangelinių bažnyčių ne tik atranda dvasinio peno laikraščio
puslapiuose, bet ir gali daugiau papasakoti
apie save. Tai mums padeda atrasti ir geriau
pažinti vieniems kitus.
Galiausiai, laikraštis „Ganytojas“ yra
Gerosios Žinios apie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus išgelbėjimą skelbėjas. Tik
per Evangelijoje pasiūlomą Dievo malonę
žmogus gali būti sutaikytas su Dievu ir gyventi atnaujintą gyvenimą Kristuje, tačiau...
Kaip žmonės šauksis To, kurio neįtikėjo? Ir
kaip jie įtikės Tą, apie kurį negirdėjo? Kaip
išgirs be skelbėjo? Ir kaip jie skelbs, jei nebus
pasiųsti? (Rom 10, 14–15).
Linkiu visiems šios tarnystės bendradarbiams tvirtai tikėti šventu pasiuntimu
sėti stebuklingą Dievo žodžio sėklą, toliau
mirkyti plunksnas į Šventosios Dvasios
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„rašalą“ ir nešti viltį ir tiesos liudijimą dideliam bei mažam.

Gabrielius Lukošius, Kauno
bažnyčios „Tikėjimo žodis“
pastorius:

S

veikinu visus „Ganytojo“ bendradarbius. Per dvidešimt metų
„Ganytojas“ tapo mūsų gyvenimo
dalimi. Jo nueitame kelyje galime matyti save
pačius. Kiekvienas „Ganytojo“ numeris tarsi
visos bendrijos žingsnis, sekant Kristumi.
Dabar jau sunku prisiminti atskirus žingsnius. Liko tik bendras nueito kelio įspūdis,
didesnių kelio atkarpų vaizdai... Ryškiausiai
prisimenu tai, jog dažnai džiugindavo turiningi laikraščio numeriai ir kasmet tekdavo
parašyti nemažai straipsnių.
Pirmieji „Ganytojo“ žingsneliai prasidėjo bendrijai jau kažkiek suvokiant save
didesniame istoriniame krikščionybės kontekste. Šalia charizminio judėjimo bruožų
ryškėjo evangelinės krikščionybės tapatybė.

Neringa Jakeliūnienė,
Ukmergės krikščionių
evangelikų bažnyčios
vyresnioji:

L

aikraštis „Ganytojas“ – laukiamas svečias mūsų bendruomenėje. Tai tartum pats Jėzus,
kuris gano, moko, taiso, guodžia... Čia gali
rasti tai, ko reikia mūsų sielai ir dvasiai.
Man „Ganytojas“ – kaip Viešpaties sodas,
kuriame yra įvairiausių skanių vaisių.
Nukelta į 4 p.
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„Ganytojui“ – 20 metų!

Giedrius Ažukas, Jonavos
krikščionių evangelikų
bažnyčios pastorius:

Atkelta iš 3 p.

Linkiu ir toliau nepavargti darbuotis Viešpaties vynuogyne – būkite palaiminti, paguosti
ir sustiprinti. Te Viešpats laimina jūsų rankų
darbą. Ir toliau aukite Viešpaties pažinimu,
meile ir visokeriopu įžvalgumu.

Gintautas Gruzdys, Elektrėnų
bažnyčios „Tikėjimo žodis“
pastorius:

me, kaip sekasi mūsų broliams ir seserims
Lietuvoje bei plačiame pasaulyje. Galvoju,
jog laikraštis „Ganytojas“ yra svarbi krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ tapatybės dalis. Lietuvai laikraštis „Ganytojas“
yra reikšmingas, nes atlieka tautos dvasios
žadintojo vaidmenį.
Labai džiaugiuosi, kad esu laikraščio
„Ganytojas“ bendradarbė ir turiu galimybę
šiame leidinyje dalintis savo dvasinėmis
patirtimis bei įžvalgomis.

Darius Venslovas, Utenos
krikščionių evangelikų
bažnyčios pastorius:

„G

anytoją“ užsisakau, skaitau
ir dalinuosi su savo mama
(87 m.), kuriai internetinė
erdvė yra sunkiai suvokiamas dalykas. Manau, kad šis laikraštis yra svarbus ir puikiai
reprezentuoja mūsų Bendriją.

Birutė Venteraitienė,
Anykščių krikščionių
evangelikų bažnyčios
vyresnioji:

S

kaitau laikraštį „Ganytojas“ nuo
pirmųjų jo leidimo metų. Man
atrodo, kad „Ganytojas“ yra dvasinis mokytojas, padedantis nenuklysti nuo
tiesos kelio. Skaitydami šį laikraštį sužino-

K

rikščioniškam laikraščiui „Ganytojas“ jau 20 metų. Lyginant
su amžinybe, tai akimirksnis,
bet lyginant su žmogaus gyvenimu, tai
nemaža laiko atkarpa, per kurią užaugo
viena karta. Nueitas nelengvas kelias, išties
daug tikinčiųjų prisidėjo prie šio laikraščio
gyvavimo. Jei visus laikraščius sudėtume krūvon, turbūt susidarytų nemenkas
kalnas. Daugybė straipsnių, liudijimų,
maldų ir t. t.
Nors, prisipažįstu, ne visuomet viską
perskaitau, bet man įdomūs mūsų autorių
ir verstiniai straipsniai, patinka kalbintų
žmonių pasakojimai. Smagu, kad laikraštis
aprėpia ne tik mūsų bendrijos bendruomenes bei jų gyvenimą, bet ir žvelgia toliau.
Galima sužinoti apie Dievo darbus kitose
bendruomenėse ir net už Lietuvos ribų.
Linkiu laikraščio leidėjams stiprybės,
palaikymo ne tik iš Viešpaties, bet ir iš bendradarbių bei bendražygių ir, žinoma, tikėjimo, nes teisusis gyvens tikėjimu (Hab 2, 4).

D

ovydas kalbėjo Viešpačiui šios
giesmės žodžius tą dieną, kai
Viešpats jį išgelbėjo iš visų jo
priešų ir iš Sauliaus rankų. Jis sakė: „Viešpats
yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas.
Dievas yra mano uola, Juo pasitikėsiu; Jis
mano skydas ir išgelbėjimo ragas, mano
apsauga ir mano aukštas bokštas, mano
gelbėtojas [...] Gailestingam Tu pasirodai
gailestingas, tobulam – tobulas, tyram Tu
pasirodai tyras, o su sukčiumi elgiesi suktai.
Tu gelbsti prispaustuosius, bet išdidžiuosius
pažemini. Viešpatie, Tu esi mano žiburys.
Viešpats šviečia man tamsumoje. Su Tavimi galiu pulti priešą, su Dievu – peršokti
sieną. Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis
ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie
Juo pasitiki. Kas yra Dievas, jei ne Viešpats?
Kas yra uola, jei ne mūsų Dievas? Dievas
yra stiprybė ir jėga. Jis padaro mano kelią
tobulą“ (2 Sam 22, 1–3. 26–31).
Mes, tikintieji, negalime likti abejingi
šiems nuostabiems žodžiams, kuriais Dovydas išsako savo pasitikėjimą Viešpačiu. Šis
Dievo vyras buvo išgelbėtas iš mirties ir džiugia širdimi išsako, kad jo uola ir tvirtovė yra
Viešpats, nes tik pasitikėjimas Juo Dovydui
suteikė pergalę, – juk tokioje tvirtovėje priešai
negali pasiekti, nes ji kaip „aukštas bokštas“.
Viešpats yra ir skydas, saugantis nuo priešo
strėlių, ir gelbėtojas nuo išdidžiųjų, žiburys,
apšviečiantis kelią, kuriuo gali pasitraukti iš
priešų apsupties pasaulio tamsoje.
Bet kur stipriausias šios giesmės ištraukos akcentas? Ogi svarbiausias yra Viešpaties žodis! Žodis, kuriuo Dovydas gyveno
ir apie kurį mastė dieną ir naktį (Ps 1, 2).
Dovydo ganytojas buvo Viešpaties žodis,
apie kurį jis kalba ne vienoje giesmėje, ne
vienoje psalmėje. Dovydas – mums visiems
pavyzdys ir daugeliu atveju padrąsinimas
bei sustiprinimas mūsų tikėjimo kelionėje.

Pastoriaus žodis
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Panašią funkciją šiandien atlieka ir laikraštis „Ganytojas“. Visus 20 metų epizodiškai
būdavau sustiprinamas čia spausdinamų
straipsnių, ypač mūsų šeimai patikdavo
įvairios priede spausdintos temos. Esu surinkęs daug „Ganytojo“ numerių, kuriuos
ir šiandien paskaitau.
Šiame laikraštyje spausdinami pastorių
bei kitų tikinčiųjų straipsniai ne kartą itin
sunkiomis akimirkomis patarnavo tarsi „nebylus sielovadininkas“, kuris ganė slaptoje,
apreikšdamas Viešpaties valią. Kaip nesidžiaugti, kai tu esi vienas, skaitai „Ganytoją“
ir gauni atsakymus į iškilusius gyvenimo
klausimus? Kaip didelę Dievo malonę priimu tai, kad net neišeidamas iš namų galiu
sužinoti, kas vyksta evangeliškame tikinčiųjų
pasaulyje, mūsų brolių bažnyčiose Lietuvoje,
semtis istorinio, teologinio pažinimo...
Tariu nuoširdų AČIŪ visiems, kurie
prisidėjo ir šiandien darbuojasi ruošdami
„Ganytoją“ – tai, ką jūs darote, yra be galo
brangu. Dievas yra stiprybė ir jėga. Jis padaro
mano kelią tobulą, – sako Dovydas, o mane
ir daugelį Jonavos krikščionių evangelikų
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bažnyčios tikinčiųjų ne kartą sustiprino ir
Viešpaties link nukreipė tai, ką perskaitėme
šiame puikiame laikraštyje. Meldžiame už
„Ganytoją“ ir visus jo tarnautojus, – tęskite
Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūs esate
ne vieni – visas Dangus jus stebi ir džiaugiasi, kad taip skelbiama Jėzaus Kristaus
Evangelija. Mylime jus!

Vita Rulinskienė, Vilniaus
Laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastoriaus žmona:

M

an labai patinka laikraštis
„Ganytojas“ – džiaugiuosi
kiekvienu jo numeriu. Manau, kad „Ganytojas“ yra geriausias Lietuvoje
krikščioniškos periodikos leidinys, atskleidžiantis krikščionių gyvenimą ir įvairias bažnyčios tarnystes. Čia atsakymus į kylančius
klausimus gali rasti ir besidomintys teologija,
psichologija, bažnyčios istorija, ir jaunuoliai,
ir senjorai. Kiekvienas numeris tikrai puikiai
ir kokybiškai paruoštas – tik imkit ir skaitykit.
Visada šeimoje perskaitome jį visą, nuo
pirmo straipsnio iki paskutinio. Man labai

patinka skaityti, bet skaityti knygas šiuo
metu man yra sunkoka, nes auginu keturis
mažamečius vaikus. Laikraštį skaityti paprasčiau: dažnai vienu prisėdimu perskaitau
tik vieną „Ganytojo“ straipsnį, bet vėliau,
kai tik galiu, taip po vieną straipsnį perskaitau ir visą laikraštį. Labai žavi prieinamas
straipsnių turinys ir puiki kalba.

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS
ŠAKELĖS. KAS

PASILIEKA

AŠ JAME, TAS DUODA
DAUG VAISIŲ

MANYJE IR

(Jn 15, 5).

Kviečiame prenumeruotis

„Ganytoją“

2017 metams!
1 mėn. – 1, 45 Eur
3 mėn. – 4, 35 Eur
6 mėn. – 8, 70 Eur
12 mėn. – 17, 40 Eur

Lietuvos pašto
skyriuose
arba internetu
www.prenumeruok.lt

6

Reformacijai 500

Nr. 1 (455) 2017 m. sausio 14 d.

2017 m. minime Reformacijos
500 metų sukaktį
XXI a. po truputį įsibėgėjant, sąvoką
„protestantas“ Lietuvoje imta minėti kiek
dažniau: vienos neseniai gimusios bendruomenės taip pasirenka apibrėžti savo tapatybę,
o kartkartėmis beveik Reformaciją siekiančias
šaknis turinčios bažnyčios viešoje erdvėje
suabejoja savo „protestantiškumu“. Galbūt ir
ne vienas šio straipsnio skaitytojas, nesvarbu,
kokiai krikščioniškai konfesijai priklausytų,
kartkartėmis susimąsto, kokią prasmę talpina
savyje sąvokos „Reformacija“, „protestantizmas“, „evangeliškoji krikščionybė“, ir...
netikėtai pagauname save, kad jos asocijuojasi
su kiek miglotomis žinių nuotrupomis apie
tai, kad Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios
durų kažkada prikalė garsiąsias tezes, o Kalvinas paskelbė daugeliui sunkiai suprantamą
mokymą apie predestinaciją... Kita vertus, jei
vadiname save protestantais ar krikščionimis
evangelikais, ar galime tvirtinti, kad prieš
kelerius ar keliasdešimt metų gimusio mūsų
tikėjimo šaknys siekia tas dienas, kai 1517 m.
Vokietijoje įsiliepsnojo Reformacijos ugnis?
Prasidedantys 2017 metai, kuriais Lietuva
drauge su kitomis Vakarų ir Rytų Europos
valstybėmis minės Reformacijos 500 metų
sukaktį, – tai puiki proga ne tik iš šios amžių
perspektyvos pažvelgti į savo tikėjimą, savo
bažnyčią, bet ir į mūsų šalies bei visos Vakarų
civilizacijos istoriją.
Šiandien visuotinai sutariama, kad
Reformacija negrįžtamai pakeitė Europos
istoriją ir kultūrą, padėjo pamatus šiuolaikinei Vakarų civilizacijai, pakeitė visuotinės
Bažnyčios veidą ir paliko neišdildomą žymę
Lietuvos istorijoje. Reformaciją, jos priežastis,
eigą, įtaką jau ne vieną šimtmetį nagrinėja
teologai, istorikai, sociologai, ekonomistai...
Žvelgiant iš penkių šimtmečių perspektyvos,
galima pagrįstai teigti, kad Reformacijos idėjos paskatino Europos šalis naujai pažvelgti

į savo valstybingumą, ekonomiką, švietimą,
visuomenės sanklodą. Reformacijos idėjų
paskatintos kūrėsi protestantiškos valstybės
su savo valstybinėmis bažnyčiomis (įdomu,
kad pirmąja protestantiška valstybe pasaulyje
1525 m. tapo Lietuvos kaimynė – Prūsijos
hercogystė, buvęs Vokiečių (Kryžiuočių)
ordinas). Po ilgų šimtmečių, per kuriuos
buvo mokoma, kad pasaulietinis gyvenimas
neturi nieko bendro su Dievo garbinimu, į
šiuos dalykus reformatoriai pažvelgė visai
naujai: darbštumas ir verslumas imti laikyti
dievotumo išraiška, sąžiningas darbas – vienu iš būdų šlovinti Dievą, o tai savo ruožtu
spartino ekonomikos plėtrą.
Protestantiškos bažnyčios neragino tikėti „aklai“, nesigilinant į pamokslaujamas
dogmas, – mokymas apie visuotinę tikinčiųjų
kunigystę skelbė asmeninę kiekvieno krikščionio atsakomybę sąmoningai tikėti, atkakliai
gilintis, ieškoti, diskutuoti, abejoti, pažinti,
atrasti... Reformacijos raginimas kvestionuoti, ištirti ir asmeniškai įsitikinti peržengė
teologijos ribas ir laipsniškai tapo visuomenės
bruožu, paveikusiu ir Vakarų mokslinės bei
techninės minties vystymąsi, o sąmoningo
tikėjimo vertė nė kiek nesumažėjo ir šiandien,
„pokrikščioniškame“ XXI amžiuje.
Evangeliškose bažnyčiose keitėsi liturgijos akcentai – svarbiausią vietą pamaldose
dabar užėmė ne mistinis mišių aukojimas,
o tiek užrašytas, tiek nuo sakyklų skelbiamas Dievo Žodis. Protestantų reikalavimas
užtikrinti, kad pamaldų liturgiją ir pamokslus suprastų visi tikintieji, suteikė naujos
vertės nacionalinėms, liaudies kalboms.
Viena svarbiausių Reformacijos tezių, kad
kiekvienas krikščionis privalo asmeniškai
gilintis į Šventąjį Raštą, paskatino raštijos
daugelio tautų nacionalinėmis kalbomis kūrimąsi ir Europos švietimo sistemos plėtrą.

Ne viena mažesnių Europos tautų Reformacijai gali būti dėkinga už pirmąją knygą nacionaline kalba (pavyzdžiui pirmoji
knyga estų kalba išleista 1535 m., latvių
kalba – 1585 m. – tai buvo liuteroniškieji
katekizmai), Biblijos vertimus.
Pirmoji magisterinės Reformacijos
banga Europą užliejo per universitetus (Vitenbergo, Heidelbergo, Karaliaučiaus...),
tačiau netrukus Reformacija „įsuko“ visos
švietimo sistemos reformas. M. Liuteris jau
1524 m. kreipėsi į savivaldybes, ragindamas
kurti ir stiprinti pradinių mokyklų tinklą,
o tėvus ragino rūpintis vaikų išsilavinimu.
Kovodami su perdėta to meto bažnyčių
prabanga, reformatoriai (vienas jų buvo
Lietuvos švietimo reformos pradininkas
A. Kulvietis) ragino bažnyčiose sukauptas
lėšas verčiau skirti švietimo reikmėms. Pažymėtina, kad katalikų bažnyčiai siekiant
susigrąžinti prarastas pozicijas, prie švietimo
sistemos raidos prisidėjo ir kontrreformacija.

„

Reformacija negrįžtamai
pakeitė Europos istoriją ir
kultūrą, padėjo pamatus
šiuolaikinei Vakarų
civilizacijai, pakeitė
visuotinės Bažnyčios veidą
ir paliko neišdildomą žymę
Lietuvos istorijoje.

“

Reformacijos Tėvai visuotinę Bažnyčią įvardijo kaip visų tikinčiųjų Kristumi
bendruomenę – tokia nuostata leido nebetapatinti Bažnyčios su viena ar keliomis
regimomis institucijomis. Šimtmečiams
bėgant toks požiūris tapo pagrindu tarpkonfesinei tolerancijai, ekumeniniam bendradarbiavimui bei iki pat šių dienų padeda
tikintiesiems mokytis suvokti skirtybes ne
kaip akstiną priešiškumui, o kaip galimybę
dalytis sukauptais tikėjimo turtais.
Reformacijos sąjūdis, kuris netrukus
pasiekė ir Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę
bei istorines lietuvių žemes, taip pat glaudžiai susijęs su mūsų kalbos, tautiškumo ir
valstybingumo stiprinimu. Ir Lietuva gali
būti dėkinga Reformacijai už pirmąją lietuvišką knygą (vėlgi liuteronišką M. Mažvydo
Katekizmą), pirmąją aukštesniąją mokyklą,
pirmąjį Biblijos vertimą, pirmąją grožinę
knygą lietuvių kalba... Įkvėpti Reformacijos
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žinios pakilo tokie mūsų tautos didžiavyriai
kaip A. Kulvietis, S. Rapolionis, M. Mažvydas, Radvilos, A. Volanas, J. Bretkūnas,
D. Kleinas, K. Donelaitis ir daugelis kitų.
Ir nors Reformacija Lietuvoje neįsitvirtino, žvelgdami tiek į mūsų kalbos, tiek į
valstybingumo ištakas matome aiškius,
neišdildomus Reformacijos ženklus.
Džiugu, kad Reformacijos įtaką ir
svarbą pripažino ir Lietuvos Respublikos
Seimas (kuris paskelbė 2017 metus Reformacijos metais) bei Vyriausybė, kuri
2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1154
patvirtino Reformacijos 500-ųjų metinių
minėjimo planą. Plane numatyta, kad prie
Reformacijos metų minėjimo prisidės Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos
radijas ir televizija, Biržų, Šilutės rajonų
ir Vilniaus miesto savivaldybės, o kai kurioms priemonėms įgyvendinti bus skirta
valstybės ar savivaldybių lėšų. Be to, jau
rengiant šį planą iniciatyvą prisidėti prie
Reformacijos sukakties minėjimo išreiškė ir
į priemonių planą buvo įtrauktos Lietuvos
evangelikų liuteronų bažnyčia ir Lietuvos
evangelikų reformatų bažnyčia – Sinodas,
net trys universitetai (Vilniaus, Kauno ir
Edukologijos) bei daug įvairių mokslo,
kultūros, istorijos įstaigų ir organizacijų (Reformacijos ir kultūros draugija,
muziejai, bibliotekos). Taip pat tikimasi,
kad Reformacijos sukaktį paminės ir kitos Lietuvos protestantiškos bažnyčios ir

bendruomenės, lietuvių kalbos, istorijos,
kultūros puoselėjimo įstaigos.
Reformacijos jubiliejų minėsime ištisus metus – nuo pat 2017 m. sausio mėn.
pradžioje rengiamos Metų paskaitos apie
Reformaciją (organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija) bei pirmosiomis savaitėmis
pasirodysiančio pašto ženklo iki įvairių įamžinimo renginių, kurie, tikėtina, nepraras
aktualumo ir jubiliejiniams metams pasibaigus. Numatoma surengti dvi tarptautines
mokslines konferencijas („Reformacijos
idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“ Klaipėdoje ir
Biržuose bei „Reformacija Lietuvoje ir jos
poveikis kultūros atsinaujinimui“ Vilniuje),
vykdyti įvairias kultūrines, edukacines priemones (organizuoti koncertų ciklą, skirtą
evangelinių giesmių sklaidai, išvažiuojamųjų
seminarų ciklą Lietuvos miesteliuose, parengti turistinius maršrutus), vykdyti įvairią
leidybos ir skaitmeninimo veiklą (išleisti
Reformacijos asmenybes ir jos idėjas pristatančius mokslinius ir populiarius leidinius,
ruošti radijo ir televizijos reportažus ir t. t.)
Džiugu paminėti, kad tiek ruošiant
Reformacijos 500 metų minėjimo planą,
tiek organizuojant pirmųjų jame numatytų
priemonių įgyvendinimą aktyviai darbuojasi Evangelinių bendruomenių darbo grupė
„Reformacijai 500“, šiuo metu sudaryta iš
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios ir
Bendrijos „Tikėjimo žodis“ atstovų. Darbo
grupės iniciatyva jau parengtas Reforma-
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cijos 500 metų logotipas (logotipo autorė –
dizainerė Jurga Karosaitė) ir startuoja interneto
svetainė www.reformacija500.lt, kuri turėtų
tapti informaciniais „vartais“ į sukakties minėjimo renginius bei mokslinės, teologinės
informacijos apie Reformaciją lobynu. Dar
viena graži iniciatyva – Vilniaus bažnyčios
„Tikėjimo žodis“ paruoštas ir išspausdintas
2017 m. kalendorius su reformatorių mintimis.
Žvelgdami į ilgus šimtmečius skaičiuojančią krikščionybės istoriją, regime nuostabius jos perlus: kankinystę, metusią ant
Bažnyčios kryžiaus šešėlį nuo Golgotos iki
pat šių dienų, šventumo ir meilės jėgą, kuri
per Bažnyčios skelbiamą Evangeliją keitė ir
keičia pasaulį bei atskirų žmonių likimus.
Regime pasišventimo grožį ir tikėjimo ištvermę didžių asmenybių ir „mažų žmonių“
gyvenime. Kita vertus, negalime užmerkti
akių prieš daugybę skaudžių nuopuolių, gilių
duobių – „tikėjimo vardu“ pralietą kraują,
į Bažnyčią vienu ar kitu metu įslenkančių
ir joje suvešinčių nuodėmių spektrą: nuo
visiško nepakantumo iki kraštutinio liberalizmo... Ir visgi kiekvienas krikščionis –
tiek gyvenęs XVI a., tiek ir gyvenantis XXI
a. – turi tvirtą pagrindą tikėti ateitimi, juk
mūsų Viešpats Jėzus Kristus pažadėjo: Aš
pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai
jos nenugalės (Mt 16, 18).
Evangelinių bendruomenių darbo grupės
„Reformacijai 500“ narė
Dalia Janušaitienė

Teologinė konferencija

Evangeliškai suvokiami

sakramentai

Sausio 28 d. 11 val.
(Registracijos
pradžia 10.30 val.)
Kėdainiuose
Daugiakultūrio
centro patalpose,
Senosios rinkos a. 12

Organizuoja Lietuvos
evangelikų reformatų
Bažnyčia Sinodas ir
krikščionių bendrija
„Tikėjimo žodis“
Daugiau informacijos rasite
svetainėje www.evangelija.lt
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2017 m. maldų už krikščionių vienybę

savaitės tema „Susitaikymas“

R

ytų stačiatikių Bažnyčias ir
protestantiškas bendruomenes
vienijanti Ekumeninė Bažnyčių
taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės
taryba paskelbė 2017 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės temą bei kasmetę
brošiūrą. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m.
minime Reformacijos 500 metų sukaktį,
buvo pasirinkta tema „Susitaikymas“ – nes
Kristaus meilė valdo mus (2 Kor 5, 14–20).
2017 m. Maldų už krikščionių vienybę
savaitės medžiagai būdingi du akcentai:
džiaugsmas dėl Dievo meilės, kuri „išteisina žmoniją tik per malonę“, apmąstant
svarbiausias Bažnyčios problemas, kurias
atvėrė Martyno Liuterio Reformacija, ir
skausmas dėl didelio susiskaldymo, nuo
kurio kenčia Bažnyčios vienybė. Šių metų

maldų tema suvokiama kaip galimybė žengti
susitaikymo link.
2017 m. Maldų už krikščionių vienybę
savaitės temos ištakos – Popiežiaus Pranciškaus 2013 m. apaštališkasis raginimas
Evangelii Gaudium (Evangelijos džiaugsmas),
kuriame cituojama minėta Šventojo Rašto
eilutė: Kristaus meilė valdo mus (2 Kor 5, 14).
Medžiagą šių metų Maldų už krikščionių
vienybę savaitei parengė Vokietijos bažnyčių
taryba – iš dešimties narių, skirtingų bažnyčių atstovų, sudarytas komitetas 2014–2015
m. susitiko tris kartus ir parengė reikiamus
tekstus. 2017 m. Maldų savaitės medžiagoje
ypač daug dėmesio skiriama ekumeninėms
pamaldoms ir Reformacijos paminėjimui.
Maldų už krikščionių vienybę savaitės
medžiagoje atkreipiamas dėmesys, jog

Kalėdinių giesmių vakaras
Vilniaus bažnyčioje

G

ruodžio 18 d., sekmadienio,
vakarą Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ vyko jau tradiciniu tapęs kalėdinių giesmių vakaras „Tas
Žodis tapo kūnu“.
Drauge su gausiai susirinkusiais Vilniaus bažnyčios tikinčiaisiais ir svečiais

giesmes Viešpačiui giedojo nemažas būrys
atlikėjų. Jaunieji giedorėliai iš Editos Tamoševičienės dainavimo studijos „Dainų
lietus“ atliko giesmę „White Christmas“.
Juos pakeitė Vilniaus „Tikėjimo žodžio“
bažnyčios choras (vadovė Rita Brazaitienė),
solistai Paulius Berūkštis iš Kauno krikščio-

pasirinktoje Biblijos ištraukoje pabrėžiama, kad susitaikymas yra Dievo dovana,
skirta visai kūrinijai. Tai Dievas Kristuje
sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė
mums sutaikinimo žodį (19 eil.). Taigi dėl
šio Dievo veiksmo tie, kurie buvo sutaikyti
Kristuje, raginami skelbti šį susitaikymą
žodžiais ir darbais, nes Kristaus meilė
valdo mus.
Tradiciškai Šiaurės pusrutulyje Maldų už krikščionių vienybę savaitė vyksta
sausio 18–25 dienomis. Šias datas 1908
m. pasiūlė religinės bendruomenės „Susitaikinimo bendrija“ įkūrėjas, dvasininkas
Paulas Wattsonas.
Šaltiniai: Graymoor ekumeninis ir tarpreliginis institutas ir Pasaulinė bažnyčių taryba

nių bažnyčios ir Michailas Šamsutdinovas.
Nuostabiai skambėjo Kauno krikščionių
bažnyčios šlovintojos Gabrielės Gvazdikaitės
giesmės „Palaimintas Karalius“ ir „Didelis
džiaugsmas“, iš kurios estafetę perėmė Saulė
Kavaliauskaitė drauge su Morta Širvyte,
Vitalijumi Beconiu, Ania ir Michailu Šamsutdinovais.
Po brolio iš Laisvųjų krikščionių bažnyčios, atlikėjo ir kompozitoriaus Arnoldo
Jalianiausko su grupe atliktų giesmių trumpu
kalėdiniu žodžiu dalijosi pastorius Darius
Širvys. Maži vaikai tiki Kalėdų Senelio stebuklu ir laukia su meile atneštų kalėdinių
dovanų. Nepraraskime šio tyro vaikiško
širdies tikėjimo, pasitikėdami laukime
didžiausio Kalėdų stebuklo ir dovanos –
žmogumi gimusio Dievo, Jėzaus Kristaus,
kuris mums dovanoja tikrąjį ir amžinąjį
gyvenimą.
Vakarą baigė solistas Raimondas
Daugėla, kuris akomponuojant Audronei
Juozauskaitei atliko giesmę „Baltos meilės
Kalėdos“. Vakarą vedė Tadas Makčinskas ir
Sigita Rakauskaitė.
Dėkojame atlikėjams, pagerbusiems
Viešpatį ir susirinkusiuosius savo pasirodymais. Džiaugiamės visais į šventę susirinkusiais dalyviams. Dėkojame Jam už tikrą,
neįkainojamą Dovaną – Jėzų.
Vilniaus bažnyčios informacija
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ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Evangelinio Biblijos instituto
diplomų įteikimo šventė
2016 m. gruodžio 9 d. vakarą Evangelinio Biblijos instituto (Šiaulių studijų centro)
dėstytojai, absolventai, studentai ir svečiai su
gėlių puokštėmis rankose rinkosi į neeilinį
įvykį – diplomų teikimo šventę absolventams, baigusiems EBI per pastaruosius dvejus
metus. Tvyrojo džiugi atmosfera, linksmai
šurmuliavo susirinkusieji, visus šventiškai
nuteikė puošnios vaišės.
Šiaulių studijų centro dekanas, laikinai
einantis EBI rektoriaus pareigas, Romualdas
Babarskas pradėdamas iškilmes džiaugėsi
visais susirinkusiais tokią ypatingą dieną.
Cituodamas Ekleziasto žodžius jis pastebėjo,
kad pabaiga vertingesnė nei pradžia, kantri
dvasia vertingesnė už išpuikusią (Ekl 7, 8).
Mokslo etapo pabaiga – reikšmingas įvykis,
todėl verta jį minėti ir švęsti. Pabaiga byloja
apie romią ir kantrią dvasią, kuri lydėjo studentus visų studijų metu. Pradėti mokslo kelią
ir pabaigti yra nepaprasta, ypač, kai mokymosi
procese iškyla gyvenimo sunkumų, netikėtai
keičiasi aplinkybės, iškyla įvairių kliūčių.
Reikia didelės kantrybės bei nuolankumo
juos įveikti ir baigti pradėtą darbą.
Šventę pratęsė Arnoldas Jalianiauskas,
pakvietęs susirinkusius giedoti giesmę Viešpačiui, po kurios sveikinimo žodį tarė Laisvųjų
krikščionių bažnyčios vyskupas ir instituto
dėstytojas Artūras Rulinskas. Jis sakė, kad šia
iškilminga proga ieškojo tinkamos Šventojo
Rašto ištraukos ir pasirinko Pradžios knygos
18 skyrių, kai Abraomą aplankė ypatingi
svečiai. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo Dievas –
visa Trejybė aplankė Abraomą su palaiminimu
ir svarbia žinia. Dievas norėjo palaiminti jį
ir tarsi savo draugui atverti, ką ketina daryti.
Nors pasirinktas tekstas nieko nekalba apie
diplomus ir pažymėjimus, tačiau pabrėžia
Dievo požiūrį į savo draugus.
Visas minėtas Biblijos skyrius – tai atviras teologinis pokalbis tarp dviejų asmenų –
Dievo ir Abraomo. Jie kalbasi apie Dievo teisumą ir teisingumą, bet kuo labiau jie gilinasi
į sunkią pokalbio temą, tuo daugiau atsiveria
Dievo malonėms. Taip yra ir su studijomis –
kuo geriau pažįstame Dievą, tuo didesnę Jo
malonę visiems žmonėms matome. Na, o
Dievas pasirinko Abraomą, nes žinojo, kad
šis, nors ir gyvendamas pasaulyje, kuriame
vyrauja neteisingumas, įsakys savo vaikams ir

savo namams po savęs laikytis Viešpaties kelio
ir daryti, kas yra teisinga ir teisu, kad Viešpats
galėtų ištesėti, ką Jis apie jį kalbėjo (kad iš jo
strėnų pakels nesuskaičiuojamą tautą) (žr. Iš 18,
19). Panašiai ir Evangelinis Biblijos institutas
ne tik siūlo teologines studijas, bet ir įtraukia
į gyvenimo procesą, kurio metu panašėjama
į Kristų. Mokymasis artimai bendraujant su
Viešpačiu padeda mums perteikti Jo mokymą
šeimos nariams, artimiesiems ir Dievo šeimai –
Bažnyčiai, kad visi jo laikytumės. Kristaus
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kymosi pakopos sertifikatai (pažymėjimai).
Man, šios žinutės autorei, teko tarti sveikinimo žodį studentų vardu. Padėkojau dėstytojams už jų milžinišką triūsą bei kantrybę
per ilgus studijų metus ir atkreipiau dėmesį
į du išskirtinius šio instituto bruožus, kurie
buvo akivaizdžiai puoselėjami visą laiką – tai
meilė Dievui ir artimui. Pirmiausia, dėstytojai,
perteikdami gausias akademines žinias, niekada
nenukrypo nuo svarbiausio tikslo, nuolat primindami studentams, kad visos įgytos žinios
skirtos garbinti Dievą. Svarbu niekada neiškeisti
tikro Dievo pažinimo į sausas akademines žinias
ir, nežiūrint į mokslo sunkumus, rašto darbus,
egzaminus ar testus, nepamiršti puoselėti ir
džiaugtis Dievo patyrimu kaip svarbiausiu dalyku. Manau, teisus evangelikų teologas G. Fee,
pastebėjęs, kad tikroji teologija skatina garbinti
Dievą. O antrasis instituto credo – pagarbus,
nešališkas dėmesys kiekvienam studentui. Paskaitose iš tiesų visuomet tvyrojo paprastumas,

EBI diplomus gavo Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ tarnautoja psichologė Inga
Remeikytė, pastorė Anželika Krikštaponienė, jaunimo tarnavimo vadovas Eduardas
Gabalas, Radviliškio bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorius Nerijus Verdingas ir Kuršėnų
bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorius Romas Tuominis.
žinia reikalinga visiems! Artūras drąsino visus
absolventus išlikti Dievo žinios nešėjais ten, kur
Viešpats paskyrė jais būti. Juk, tikime, Dievas
džiaugiasi šia švente kartu su absolventais, jų
artimaisiais ir dėstytojais.
Baigus sveikinimo kalbas, absolventams
buvo įteikti 5 diplomai ir 2 pažymėjimai.
Pastoriams Anželikai Krikštaponienei, Romui Tuominiui, Nerijui Verdingui ir Ingai
Remeikytei įteikti pastoracinės tarnystės
bakalauro diplomai, Eduardui Gabalui –
tarnystės bakalauro diplomas, Violetai Sabaliauskienei ir Elitai Žemaitienei – I mo-

betarpiškumas, daugiakultūrė ir tarpkonfesinė
atvirumo atmosfera, leidusi studentams augti
kūrybiškoje ir broliškoje bei seseriškoje erdvėje.
Linkėjau institutui išlaikyti šią dvasią, auginti
kitas studentų kartas, plėtoti naujas programas.
Šventės pabaigoje dėstytojai meldėsi
už absolventus, jų tolesnį kelią Kristuje ir
tarnysčių vystymąsi.
Sveikiname EBI studijas sėkmingai baigusius bažnyčių pastorius ir tarnautojus.
Linkime, kad jūsų nauji darbai būtų didesni,
brandesni ir gilesni už pirmuosius, kuriuos
atlikote Viešpaties laukuose!
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ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Kalėdinė vakaronė
Kauno bažnyčioje

G

ruodžio 26 d. popietę Kauno bažnyčios tikintieji,
neišvykę aplankyti giminaičių ir nesergantys, rinkosi į
šventinę vakaronę „Ar tu atsiliepsi?“ Šventė pavadinta
spektaklio, kurį susirinkusiems parodė šią vakaronę organizavusi
komanda, pavadinimu. Tačiau šis klausimas, kviečiantis pamąstyti, kaip mes reaguojame į Viešpaties kvietimą, skambėjo visos
šventinės popietės metu...
Džiugino ne tik papuošta salė, spektaklis apie tai, kaip angelas
ieškojo atviros Dievui moters širdies, kuri nesibaimindama aplinkinių požiūrio ar net grėsiančios mirties priimtų Dievo sėklą
ir pasitarnautų Dievui kaip Jo Sūnaus motina, bet ir susirinkusių
brolių bei sesių išradingumas, mėginant Kristaus gimimo sceną
perkelti į mūsų laikus. Įdomu buvo klausytis bažnyčią lankančių
žmonių liudijimų, kaip jie atsiliepė į Viešpaties kvietimą tarnauti,
gėrėtis suaugusiųjų, augančių vaikų ir jaunimo talentais, mėgautis
šiltu bendravimu, ragaujant visų susineštas vaišes. Dėkojame
visiems prisidėjusiems, kad ši šventinė vakaronė įvyktų.
Štai ką apie šventę sakė joje dalyvavusieji:
Dalia: Mus sužavėjo jau pati vakaro pradžia, kai užgesinus
šviesas merginos giedodamos giesmę „Džiaugsmingų šventų
Kalėdų“ uždegė žvakutes ant kiekvieno stalo. Puikus buvo vaidinimas, primenantis Kristaus gimimo istoriją, o prašymas jį pratęsti
patiems, pasidalijus į komandas ir dar šiuolaikiniame kontekste,
išties suintrigavo. Tai buvo puiku, nes iškart į veiksmą buvo įtraukti
visi norintys dalyvauti. Po skanių suneštinių užkandžių, šildančios
arbatos ir bendravimo pertraukėlės, džiaugėmės mūsų bažnyčios
talentų pasirodymais, o vėliau visi norintys galėjo pajudėti ir
pasimokyti šokių žingsnelių. Ir tada, kai visi įsilinksminom, buvo

„Blusturgis“

A

rtėjant Kalėdoms Vilniaus
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios
jaunimiečiai pakvietė bendruomenės narius dalyvauti blusturgyje.
„Visi namuose turime nenešiojamų, bet
gerų drabužių, išaugtų vaikiškų rūbelių, perskaitytų knygų bei kitų buityje
nenaudojamų rakandų. Tad kodėl gi jų
neatnešus į bažnyčioje surengtą blusturgį
ir nepasiūlius tiems, kuriems galbūt kaip
tik reikia šių daiktų? Kodėl gi nesusitikus skirtingoms kartoms ne tik pasikeisti

paskelbta apie vakaro pabaigą, o taip norėjosi, kad jis dar tęstųsi
ir tęstųsi, kad būtų išjudinti absoliučiai visi – šoktų rateliu, giedodami mūsų Atpirkėjui ir dar ilgai prisimintų puikų renginį. Ši
vakaronė mus suartino, nes tai buvo puikus laikas pabendrauti,
užuot sėdėjus namuose.
Audrius ir Eglė: Labiausiai patiko jauki, šilta ir šeimyniška
aplinka. Nesijautė jokios įtampos ir spaudimo, kurie dažnai juntami
net geriausiai organizuotuose susibūrimuose.

Viktorijos Navikaitės nuotr.

Viktorija: Ši vakaronė buvo puiki proga bažnyčios žmonėms
pabūti kartu, pabendrauti ir dalintis džiaugsmu. Tai buvo tikras
gimtadienis – Jėzaus gimtadienis, ir švęsdami jį galėjome grožėtis Jo
duotais talentais bei dar kartą nurimti, įsiklausyti ir geriau suvokti
pačią svarbiausią žinią – Betliejaus mieste mums gimė Išganytojas,
nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų. Tad
klausimas – ar tu atsiliepsi į Jo kvietimą? – itin svarbus. Apie tai ir
buvo ši jauki vakaronė.
Greta: Puikus renginys šeimai – tikrai buvo labai malonu jame
dalyvauti. Kas norėjo galėjo prisijungti prie šokančių ir vaidinančių.
Ypač džiugino jaunimo iniciatyva vedant ir organizuojant renginį.

daiktais, bet ir pabendrauti prie kavos ar
arbatos puodelio? O tie daiktai, drabužiai,
knygos, kurie liks nepaimti, bus perduoti
„Caritui“, reabilitacijos centrams rajonuose
ar kitiems socialiniams centrams“, – svarstė jaunimiečiai.
Kaip tarė, taip ir padarė. 2016 metų
gruodžio 11 d. daugelis nešė į bažnyčią
drabužius, knygas, rakandus. Jaunimiečiai
juos tvarkingai išrūšiavo. Po pamaldų visi
galėjo pasirinkti reikalingų daiktų, išgerti
kavos, arbatos, pabendrauti su tikėjimo
namiškiais.
Dėkojame jaunimiečiams už puikią
iniciatyvą.
Vilniaus bažnyčios informacija
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E

su Danielė Palionytė, Naujosios Akmenės pastoriaus
Mindaugo Palionio dukra. Užaugau nuostabioje krikščioniškoje šeimoje. Man buvo visiškai įprasta, kad Dievas
su manimi yra visur ir visada. Aš nuo mažens sapnavau pranašiškus
sapnus. Jau ketverių metų girdėjau Viešpaties šaukimą, į kurį, deja,
tuomet neatsiliepiau. Kai neatsiliepiau į Dievo kvietimą, daug metų
naktimis mane atakuodavo piktasis: pabusdavau šlapia ir bėgdavau
pas tėvus į lovą, ir taip vos ne kiekvieną naktį. Tačiau galiausiai
vieną naktį aš lioviausi bijoti piktojo ir pasipriešinau jam Dievo
žodžiu. Bet iki tol teko nueiti ilgą kelią.
Mano, kaip sąmoningos krikščionės, kelias prasidėjo pradėjus
lankyti mokyklą. Mokslai nuo pirmos klasės man sekėsi labai sunkiai.
Kai reikėdavo mamai pasirašyti pažymių knygelę, ji visada verkdavo. Aš stengiausi mokytis, bet man tikrai nesisekė. Pradinių klasių
mokytoja mamai sakydavo: „Danielė – gera mergaitė, bet mokytis
jai sekasi sunkiai.“ Aš norėjau geriau mokytis, tad užsispyriau vasarą mokytis su močiute ir pasivyti savo bendraklasius. Kiekvienas
vasaros rytas baigdavosi ašaromis, nes močiutė bardavosi, kad
nesugebu išspręsti matematikos uždavinio. Bet aš nepasidaviau ir
kiekvieną vasarą, ketverius metus su močiute mokiausi papildomai. Tad kiekvienais metais mano rezultatai gerėjo, ir ketvirtoje
klasėje mano auklėtoja, kuri dirbo mokytoja jau 40 metų, pasakė,
kad tokios pažangos per visą savo mokytojavimo laiką dar nėra
mačiusi. Na o šiuo metu aš jau esu trečiakursė Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto studentė.

„

Dabar suprantu, kad visi išbandymai, kuriuos
man teko patirti, mane subrandino.

“

Mokykloje man problema buvo ne tik mokslai, bet ir bendravimas. Nuo pirmos klasės turėjau vieną gerą draugę, su kuria puikiai
sutardavau, tačiau vos pradėjusi lankyti mokyklą patyriau patyčias
ir taip kankinausi apie 10 metų. Viena klasiokė manęs labai nekentė,
tik aš nesupratau kodėl. Vis šaipydavosi iš manęs dėl aprangos ar
išvaizdos, vis atrasdavo, prie ko prikibti. Kai mokėmės penktoje
klasėje, geriausia mano draugė nebenorėjo draugauti su manimi,
nes draugauti su manimi buvo ,,ne lygis“, ir tapo geriausia priešiškai
nusiteikusios klasiokės drauge. Buvo laikas, kai prieš mane nusistačiusi
buvo beveik visa klasė. Baisus jausmas, kai pamokose visi sėdi po
du, o tu – viena. Skaudžiausia būdavo, kai mokytoja liepdavo kokią
užduotį daryti dviese, o aš neturėdavau, su kuo daryti...
Vienintelė mano stiprybė buvo Dievas – žinojau, kad šalia
manęs sėdi mano angelas sargas, tad man dar geriau nei mano
bendraklasiams. Tikėjimas stiprino mane, nors kartais aš visgi palūždavau ir grįždavau namo apsiverkusi. Kai pasakodavau tėvams,
matydavau, kaip jiems skaudu. Ne kartą klausiau Dievo, kodėl man

taip gyvenime nesiseka: mokydamasi turiu dėti daug pastangų, o va
netikintiems – viskas einasi lyg sviestu patepta... Taip pat neturiu
draugų... Tėtis su mama visada ragino melstis už savo priešus ir
prašyti, kad Dievas suteiktų draugų, tad aš taip ir dariau. Nebuvo
lengva, ir viskas per dieną ar savaitę neišsisprendė, bet po truputį
viskas ėjo geryn. Klasėje mane priėmė viena grupelė merginų, kurios
ir šiandien yra geros mano draugės. Priešiškai nusiteikusi klasiokė
baigusi dešimt klasių išėjo iš mokyklos (kiek žinau, jos gyvenimas
šiandien tikrai nėra lengvas). Paskutinėse klasėse su klasiokais
puikiai sutariau ir tie, kurie daug metų iš manęs tyčiojosi, pradėjo
mane gerbti. Tai – ne mano nuopelnas, o Dievo.
Dar tuo laiku, kai neturėjau draugų, tikėjau, kad krikščioniškoje
stovykloje jų tikrai susirasiu: juk ten susirenka krikščionys. Deja,
mano iliuzijos dužo, kai pamačiau savo namelio kambariokes.
Ko jos tik neprisigalvodavo: naktį sugebėjo pro langą nusileisti iš
antro namelio aukšto ir patekti į berniukų namelį! Pamačiau, kad
Dievo čia niekam nereikia – svarbiausia smagiai praleisti laiką.
Ir vėl pasijaučiau lyg balta varna. Toje stovykloje suvokiau, kad
tikėjimas nėra paveldimas, kad krikščionių vaikai nėra krikščionys,
kol realiai neatsiverčia. Krikščioniškose šeimose augę vaikai – tokie
patys kaip ir netikintys, ir nereikia iš jų tikėtis daugiau.
Kai grįžau iš stovyklos, naktį mačiau regėjimą, vaizdavusį pirmąją
psalmę. Ši psalmė kalba apie prie upelio pasodintą medį, kuris metui
atėjus duoda derlių, kurio lapai nevysta... Ir tikinčiam žnogui, kuris
panašus į tokį medį, viskas sekasi. Nors savo gyvenime aš dar nemačiau
jokios sėkmės, visgi tikėjau, kad vieną dieną šie žodžiai pradės pildytis.
Viena iš mano sėkmių buvo tai, kad geriausiai iš dvyliktokų
baigiau mokyklą ir įstojau į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą –
tai buvo viena iš didžiausių mano svajonių. Tačiau kartu atėjo baimė, nes buvau girdėjusi, kad medicinos studentai labai pasipūtę ir
yra visiški individualistai. Kaipgi, Dieve, vėl reiks susirasti draugų?
Tai buvo didžiausias mane neraminęs klausimas, bet tėvai ir vėl
ragino melstis. Žinote, įvyko stebuklas: nuo pat pirmos studijų
dienos susiradau tiek puikių draugų, su kuriais ir šiandien puikiai
sutariu! Niekada nebūčiau patikėjusi, kad Medicinos universitete
turėsiu krikščionių draugių ir dar grupiokių...
Universitete aš ne tik įgyju vis naujų žinių, bet ir augu, stiprėju dvasiškai. Praėjusiais metais mums buvo dėstoma filosofija.
Nukelta į 12 p.
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Per šias paskaitas supratau, kad nebegaliu
tylėti, nes, kaip Šventajame Rašte parašyta,
pradės šaukti akmenys. Kiekvieno filosofijos
seminaro metu turėdavau ginti krikščioniškas nuostatas. Prieš kiekvieną filosofijos
paskaitą melsdavausi, nes žinojau, kad ir vėl
reikės kovoti. Nepamiršiu, kai per vieną seminarą filosofijos dėstytojai paklausus mano
draugės „Koks tavo gyvenimo tikslas?“, ji
atsakė: „Labiau pažinti Dievą.“ Tai išgirdę
visi pradėjo juoktis. Baisiausia buvo, kad
po draugės aš turėjau eiti ir kalbėti iš Jobo
dramos apie kančią. Norėdama nusiraminti
sakiau sau, kad apie Dievą šiandien tikrai
nekalbėsiu. Tačiau juk tai kalbant tokia tema
neįmanoma! Dėstytoja klausė: kokia kančios
prasmė? Kodėl gimsta apsigimę vaikai? Aš
neturėjau atsakymų, galėjau tik remtis Biblija,
bet baimė prieš visus išpažinti Dievą buvo
didžiulė. Žinojau, kad visi pradės iš manęs
tyčiotis ir juoktis, tačiau ši eilutė iš Šventojo
Rašto „O kas išsižadės manęs žmonių akivaizdoje, ir Aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo

Tėvo akivaizdoje“ (Mt 10, 33) buvo stipresnė
nei žmonių baimė. Tad į dėstytojos klausimus atsakiau, kad visos žmonijos nelaimės
yra Adomo ir Ievos nuodėmės pasekmė.
Kaip ir tikėjausi, visi pradėjo juoktis, kad
cituoju Šventąjį Raštą. Po šios paskaitos
abi su drauge ėjome nuleidusios galvas –
pykome ant žmonių ir ant Dievo. Tačiau
pasikalbėjusi su tėčiu supratau, kad Dievas
mumis didžiuojasi, o visas dangus džiūgavo,
kad mes neišsižadėjome Viešpaties. Pasaulio
akyse mes atrodėme kaip pralaimėjusios,
bet Dievo akyse mes buvome nugalėtojos.
Kitam filosofijos seminarui reikėjo parašyti esė apie gyvenimo prasmę. Rašydama ją
rėmiausi filosofais krikščionimis ir ateistais.
Na, o pabaigoje parašiau, kad Dievas čia ir
dabar yra gyvas! Ir žinote, tik du žmonės
gavo dešimtukus, ir vienas iš jų buvau aš. Per
šias filosofijos paskaitas išmokau nebebijoti,
ką apie mane pagalvos kiti. Ir tai yra vienas
iš svarbiausių laimėjimų.
Pavasarį atėjo kitas išmėginimas. Savo
paskyroje socialiniame tinkle paskelbiau įrašą „Gėjų paradams – ne!“ Tikrai negalvojau,
kad toks įrašas sulauks tiek komentarų... Per
vieną vakarą sulaukiau apie 200 komentarų.
Tai buvo siaubinga, nes perskaičiau tokių
baisių žodžių savo atžvilgiu. Komentavo
daug žmonių, bet daugiausia – mano grupiokai ir kursiokai. Nepajėgiau viena atsakinėti
į jų įžeidinėjimus mano ir Dievo atžvilgiu.
Kai kurie akivaizdžiai tyčiojosi ne iš manęs, bet iš Dievo, juos piktino cituojamos

Šventojo Rašto eilutės. Džiugu, kad atsirado
krikščionių, kurie nepabijojo ir stojo man
į pagalbą – užvirė tokios diskusijos, kad
buvo neįmanoma nė minutei pasitraukti
nuo kompiuterio.
Gailėjausi, kad paskelbiau šį įrašą, bet
tai buvo mano tikėjimo išbandymas. Aš taip
patogiai gyvenau, universitete buvau visų
mylima, kol prireikė pareikšti savo įsitikinimus ir stoti į kovą. Pamačiau tikruosius
žmonių veidus: vieni buvo prisitaikėliai ir
veidmainiai, kiti bailiai, o treti draugai. Nepamiršiu jausmo, kai kitą rytą ėjau į paskaitas – norėjosi pabėgti. Dievo malonė, kad
turiu gerų draugių, kurios mane drąsino ir
stiprino, ragindamos nesijausti pralaimėtoja.
Grupiokai sėdėjo ir laukė, kada aš ateisiu, o
man įėjus laidė replikas, vadindami „vakaro
žvaigžde“.
Dievas buvo ir yra mano stiprybė ir paguoda. Išlaikiau ir tą išbandymą, tad šiandien
jau visi žino, kad esu krikščionė. Suprantu, kad
kova dar nesibaigė – ją tenka kovoti kiekvieną
dieną, nes vis sulaukiu kokių nors išpuolių: jei
ne iš žmonių, tai dvasinio pasipriešinimo. Tačiau nėra didesnio džiaugsmo, kaip atstovauti
Dievui ir ginti Jo vardą čia ir dabar. Dabar
suprantu, kad visi išbandymai, kuriuos man
teko patirti vaikystėje, mane subrandino: aš
jau nebebijau išsiskirti iš kitų ar būti žmonių
atstumta. Kai kurie žmonės sako, kad aš labai
drąsi, bet mano drąsos ir stiprybės šaltinis
yra Jis. Ir dabar skaitydama pirmąją psalmę
aš matau: viskas man iš tiesų sekasi!

Pirmasis AČIŪ skirtas Dievui, kuris savo
Dvasia veda ir dalyvauja visuose renginiuose,
kur minimas ir šlovinamas Jo vardas; kuris
drąsina kiekvieną prisidedantį prie Jo darbo ir

teikia išminties kiekvienam, kuriam to reikia.
Be Jo prisilietimo mūsų renginiai būtų tik dar
keli renginiai begalinėje renginių „jūroje“, bet
dėl Jo Dvasios mes esame kitokie.

EDUARDAS GABALAS

Ačiū...
Palydėti 2016 metus jaunimas iš visos
Lietuvos rinkosi į Vilnių, mat čia buvo organizuojamas jau tradiciniu tapęs renginys
„Naujamedis“. Šįkart renginys, kurio tema
buvo „Sūkurys“, skatino įsisukti teisingai,
t. y. apmąstant tai, kas yra svarbiausia. Pagrindinė renginyje skambėjusi Šventojo
Rašto vieta buvo ši: Jaunuoli, džiaukis savo
jaunyste! Tegul tavo širdis džiugina tave ir
eik, kur tavo širdis traukia ir kur akys mato,
bet žinok, kad už viską turėsi atsiskaityti
prieš Dievą (Ekl 11, 9). Tačiau šiandien, jau
pasibaigus šiam renginiui, labiausiai norėtųsi
dėkoti, nes to mus moko Raštas: Už viską
dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje
Jėzuje (1 Tes 5, 18). Taigi keturi AČIŪ:

Jauniems
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Antrasis AČIŪ – visiems, kurie planavo
ir organizavo, skyrė savo laiką, kad paruoštų
šlovinimą, grupeles, sugalvotų užduotis, parinktų muziką, paruoštų žaidimą. Laikas –
tai vienintelis niekada nepasikartojantis
reiškinys. Kažkas yra pasakęs, kad laikas –
vienintelė valiuta, kurios niekas negali
konvertuoti. Dėl to jaučiu be galo didelę pagarbą kiekvienam, kuris skyrė savo
laiką, kad „Naujamedis“ įvyktų ir būtų
įdomus. Šių metų naujovė buvo tai, kad
didžiąją dalį grupelių vedė iš Klaipėdos
atvykę jaunuoliai. Manau, kad tiek gru-

peles vedusiems, tiek dalyvavusiems grupelėje jaunuoliams pavyko susikalbėti ir
kiekvienas, kuris nuoširdžiai ir su atvira
širdimi įsitraukė į grupelės diskusiją, gavo
ne tik atsakymų, bet ir įžvalgų, ką ir kaip
reikėtų daryti. Pavyzdžiui, grupelėje apie
Dievo žodį buvo pristatyta programėlė,
kai atlikus tam tikrą testą galima gauti
asmeninį Biblijos skaitymo planą (manau,
tai prisiminsime kituose straipsneliuose).
Trečiasis AČIŪ – Vilniaus bažnyčiai
„Tikėjimo žodis“ bei Krikščionių gimnazijai,
mat ši bažnyčia ir ši gimnazija ne tik leido
naudotis jų patalpomis, bet ir padėjo organizuoti judėjimą, paruošė klases, gimnazijos
virėjos pagamino dalyviams skanų maistą –
darbo buvo tikrai nemažai, juk kartu su
vadovais šventiniame renginyje dalyvavo
daugiau nei 100 žmonių. Noriu padėkoti ir
bažnyčiai, kuri leido tapti jų Naujųjų metų
sutikimo šventės dalimi. Nuostabi programa, grupės „Jauti“ koncertas, pastoriaus
pamokslas bei malda įkvėpė laukti tikro

Naujametinio stebuklo. Tikiu, kad Dievas
prisilietė prie susirinkusių jaunuolių širdžių
ir kad Jis tęs tą nuostabų darbą.

Ketvirtasis AČIŪ – jaunuoliams,
kurie susirinko iš visos Lietuvos ar net
grįžę atostogų iš užsienio nusprendė
Naujuosius sutikti kartu su bažnyčios
draugais. Tokie renginiai yra neįmanomi be tų, kuriems jų reikia. Šiais metais
į „Naujamedį“ susirinko beveik 100
jaunuolių – jie ir sukūrė renginio nuotaiką ir atmosferą. Kiekvienas dalyvis –
tai lyg vis kita spalva, kuri paveiksle yra
reikalinga ir svarbi. Iš tiesų kiekvienas yra
svarbus, reikalingas ir laukiamas. Daug į
šventę susirinkusių jaunuolių jau yra pažįstami, bet čia užsimezga ir naujos pažintys,
naujos draugystės. Būdami kartu jie drąsina
vienas kitą ir stiprina vienas kito tikėjimą.
Tylus liudijimas ir pavyzdys kartais yra
didesnė pagalba nei ilgas pamokslas.
Taigi AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ visiems.

Mortos Širvytės ir Žygimanto Baniulio nuotraukos
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draugystės ir abipusio
supratingumo lopšys
2016-ieji metai Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorei Anželikai
Krikštaponienei buvo išties ypatingi: kartu su Šiaulių bažnyčia ji šventė bažnyčios ir savo pastoracijos 25-etį, o rugsėjo 13 d. drauge su vyru
Aidu šventė sidabrines vestuves.
Siūlome Jums pokalbį su Anželika ir Aidu Krikštaponiais. Per tuos 25 metus drauge kurdami šeimą jie prikaupė daug gyvenimo šeimoje patirties, išminties, kantrybės, meilės, gailestingumo, atlaidumo vaisių, tad ir
pakalbinome juos, trokšdami, kad jie tais turtais pasidalintų ir su jumis.

A

idai ir Anželika, papasakokite,
kaip jūs supratote, kad esate
skirti vienas kitam, kad jums
lemta kartu kurti šeimą? Kaip Dievas vedė
tave, Aidai, ir kaip kreipė tavo, Anželika,
širdį prie Aido?
Aidas: Apie šeimą pradėjau galvoti būdamas 22 metų. Jau buvau „Tiesos žodžio“
bendruomenės dalimi, aplink buvo daug
jaunų studenčių. Norėjau pradėti draugystę
ir eiti santuokos link. Visų pirma pradėjau
melstis, prašydamas, kad Dievas mane nukreiptų – patikėjau šį klausimą Jam. Kad
ta mergina galėtų būti pastorė Anželika,
negalėjau nė pagalvoti. Nuo mažumės buvau išauklėtas gerbti vadovus ir valdžią,
tad pažvelgti į Anželiką iš kitos perspektyvos net nebuvo minčių. Tad meldžiausi
ir laukiau. Kartą susapnavau sapną: aš ir
Anželika esame konferencijoje, Vilniuje.
Sėdime vienas šalia kito kaip vyras ir žmona. Toliau sapnuoju, kad einu pro vieną
ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kurioje,
kaip vėliau paaiškėjo, dirbo Anželika, ir,
sutikęs ją, papasakoju, kokį sapną sapnavau.
Anželika tris kartus manęs paklausia, ar aš
nemeluoju, ar tikrai sapnavau tokį sapną. Aš
tikinu, jog nemeluoju, ir galiausiai ji ištaria:
„Tai taip ir bus.“ Po tų žodžių aš pabudau
ir pagalvojau: „Ką dabar reikės daryti? Aš
gi pastorę gerbiu.“
Trokšdamas, kad mano mama kuo greičiau patikėtų, jog Dievas daro stebuklus, pasakiau jai, kad jau žinau, kas bus mano žmona
(nors pačiai Anželikai dar nebuvau nieko

sakęs). Tuomet pradėjau galvoti, kad šiuo
klausimu reikia pasikonsultuoti su pastore
(šypsosi). Anželika, išklausiusi pasakė: „Sapnų
gali būti pačių įvairiausių ir keisčiausių.“
Trumpai tariant, ji mane atstūmė (juokiasi).
Vėliau Anželika papasakojo, kad man išėjus ji rimtai pasimeldė, pasipriešino piktojo
kėslams ir viską „sugriovė“. Aš, nieko nepešęs, grįžau namo ir pradėjau abejoti. Tada
meldžiau: „Dieve, jei šis sapnas nesąmonė,
išvaduok mane nuo jo, nuo tokių minčių, bet
jei tai tiesa, – niekur ji nuo manęs nepabėgs.“
Atidėjau šį klausimą ir net pamiršau. Toliau
intensyviai drauge tarnavome bendruomenėje, bažnyčia sparčiai augo.
Anželika: Tuomet, kai Aidas atėjo pas
mane ir papasakojo šį sapną, mano širdis
net nesuvirpėjo. Aš pagalvojau: „Na, pradės
čia dar visi sapnuoti...“ Nuraminau Aidą,
sakydama, kad ne kiekvienas sapnas yra
pranašiškas, kad sapnai gali kilti iš mūsų
minčių, troškimų bei svajonių. Jam išėjus,
pasimeldžiau, kad bet kokie piktojo kėslai
būtų sugriauti. Kodėl taip meldžiausi? Nes
Viešpats pašaukė mane Jam tarnauti, ir aš
jau buvau tapusi pastore. Trokšdama, kad
šiam pašaukimui išpildyti nebūtų kliūčių,
meldžiau: „Dieve, jei Tavo planuose mano
gyvenime yra šeima, aš pavedu Tau šį klausimą. Tegul tas žmogus bus iš Tavęs. Tu atverk
mano širdį tam žmogui, nes aš nenoriu
suklysti. Nenoriu, kad šeima taptų kliūtimi
tarnauti Tau.“ Aš suvokiau, kad vyro valdžia
šeimoje gali būti trukdis moters pašaukimui
skleistis. Buvo tokio nerimo, baimės, todėl
neleidau sau jaunatviškai įsimylėti. Aš mel-

džiau, kad tas žmogus būtų giliai dievotas,
kad tai būtų Dievo man numatytas žmogus.
Po mūsų pokalbio aš nejučia pradėjau
stebėti Aidą ir man patiko, kad jis nebuvo
labai įkyrus. Jis atsitraukė. Pastebėjau, kad
jis labai paslaugus, pasiruošęs patarnauti,
nebijojo imtis darbų, nebijo iššūkių. Per
pusmetį bažnyčioje nuveikėme daug darbų.
Aidas daug padėjo ir laidojant mano
tėtį. Sulaukiau jo pagalbos, konkrečios paramos. Pamačiau, kad šiuo žmogumi aš galiu
pasitikėti. Be to, prisiminiau tėčio ištartus
žodžius apie Aidą: „Tai – geras berniukas.
Man jis patiko.“ Ėmiau pastebėti gerąsias
jo savybes, mano širdis pradėjo atsiverti.

Gintauto Tumulio nuotr.
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Aidas: Tas sapnas sujudino manyje
jausmus – to reikėjo, nes kitaip tikrai nebūčiau atkreipęs dėmesio į savo „viršininkę“.
Prabėgus gal pusmečiui, aš vėl sapnavau ir
sapnuose mačiau save su Anželika – mes
ėjome susikibę rankomis. Pastebėjau, kad
mano jausmai Anželikai auga, šiltėja, Dievas
„kūrena“ mano širdį. Supratau, kad reikia dar
kartą pasikalbėti. Tąkart pasakiau: „Norėčiau
draugauti su tavimi, Anželika. Ką tu apie tai
manai?“ Anželika pasiūlė drauge melstis,
klausti Dievo. Tad mes pradėjome melstis.
Anželika: Tų maldų metu dangiškasis Tėvas aplankydavo mus savo Šventąja Dvasia. Atrodė, kad mes kalbamės iš
širdies į širdį. Pirmiausia savo draugystės kelyje mes patyrėme itin artimą bendrystę maldoje. Maldose mes vienas kitam pasakėme labai daug gerų dalykų.

Šeima
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Vienos maldos metu aš labai aiškiai supratau, jog Aidas yra tas Dievo man skirtas
žmogus ir jo širdyje yra įrašytas mano vardas. Supratau, kad Aidas yra mano žmogus,
o aš esu jo žmogus. Nuo tos akimirkos širdis
atsipalaidavo – lyg koks akmuo būtų nuriedėjęs. Po maldų ciklo aš ištariau: „Gerai,
draugaukime.“ Kai nusprendėme draugauti, pagalvojome, jog ilgai draugystės tęsti
neverta. Netrukus Aidas pranešė naujieną
mano mamai, mes susižiedavome, bažnyčioje paskelbėme, kad būsime pora ir
netrukus vyks mūsų vestuvės. Iki vestuvių
draugavome apie keturis mėnesius. Mūsų
piršlys buvo Viešpats (šypsosi): Jis per sapną
parodė Aidui jo žmoną, Jis atvėrė mano širdį
Aidui, Jis mus „supiršo“. Aš nė akimirką
nesigailėjau, kad ištekėjau už Aido, nes jis
ištikimai remia mano tarnystę ir niekada
nesuabejojo šiuo Viešpaties pašaukimu man.
Gyvenant šeimoje tenka patirti įvairiausių krizių. Jas įveikusi šeima tampa
stipresnė, – yra net posakis: „Kas mūsų
nenužudo, padaro stipresnius.“ Ar galėtumėte šiek tiek atverti tuos sunkiuosius
bendro gyvenimo momentus, kurie jus,
kaip šeimą, užgrūdino?
Anželika: Krizių išties būta. Tikiu Šventojo Rašto tiesa, kad auksas glūdi gelmėse
ir brangiausi dalykai, brangiausia Dievo
išmintis atrandama sunkiausiais gyvenimo
momentais, krizių metu, kad ir kaip tam
priešintųsi kūniška mūsų prigimtis. Patirda-

mi sunkumus mes bręstame, keičiasi mūsų
požiūris, išsigrynina vertybės. Kančioje
atsiveria Dievo išminties dovanos.
Išgyvenę drauge su Aidu dvidešimt
penkerius metus mes jaučiame, kad nuėjome dar tik pusę kelio, ir nežinome, kas
mūsų laukia. Šiame kelyje buvo ne viena
krizė. Man asmeniškai labai skaudi buvo
antrojo kūdikio netektis, nes motinos širdis
prisiriša prie įsčių vaisiaus vos užsimezgus
gyvybei. Tuo metu aš supratau, ką reiškia
gedėti vaiko, kas yra nusivylimas ar gilus
gėdos jausmas. Išgyvenau dvigubą skausmą,
nes gimdydama moteris patiria skausmą, bet
pagimdžiusi tai pamiršta. Tačiau mano sielą
sužeidė kūdikio netektis. Vietoj džiaugsmo
aplankė kančia. Tai buvo netikėtas kirtis
mūsų šeimai. Tačiau ir ta situacija brandino
tikėjimą, parodė, kad kančia neaplenkia
krikščionių. Kaip auksas gryninamas ugnyje, taip išgyvenant kančią taurinama siela,
brandinami santykiai. Leisdamas tuomet
man liūdėti, Aidas parodė didelį kantrumą ir
supratimą. Liūdesio dieną pradedi suprasti
išminties knygas Biblijoje, liūdesio prasmę.
Ši situacija parodė, kad ir tėvo, ir motinos
viltis šeimoje yra ne vaikai, bet Dievas, nes
vaikai anksčiau ar vėliau palieka tėvų namus.
Kita krizė ištiko mūsų šeimą, kai mūsų
dukros paauglystės krizė sutapo su Aido
viduramžio krize – du šeimos nariai ieškojo
savo tapatybės. Tuo metu šeimoje buvo labai
nestabilu, atrodė, kad kas man pakirpo abu
sparnus. Teko mokytis, kaip elgtis, kai kitą

ištinka krizė, kaip ne moralizuoti, bet atrasti
meilės kelią. Tuomet maldoje atsirėmiau į
Viešpatį. Labiausiai troškau ne pasmerkti,
bet suprasti.
Aidas: Kaip jau supratote, gyvenime
buvo daug krizių. Kitaip tariant, mes einame
iš pergalės į pergalę, tik eidami nuo vienos
pergalės iki kitos turime įveikti kokią nors
krizę. Gimstantis kūdikis rėkia, nes jis patiria
didžiulę krizę: motinos įsčiose jam buvo
saugu, šilta ir jauku, o dabar jis atsidūrė beribiame pasaulyje. Jis to nenori, todėl šaukia,
ir jo šauksmas jam gyvybiškai reikalingas –
išsiplečia plaučiai, jis giliai įkvepia ir pradeda
gyventi naują gyvenimą kitoje erdvėje. Kiekviena krizė užgrūdina ir sustiprina.
Sakoma, kad vaikai yra tėvų mokytojai.
Dangus jus palaimino ir jūs keturiskart tapote tėvais. Ko išmokote iš visų savo vaikų?
Anželika: Vaikai iš tiesų yra mūsų mokytojai. Jie – Dievo įrankiai, padedantys
mums bręsti. Tėvais negimstama, tėvais tampama – auginant vaikus, prisiimant įvairias
naštas bei atsakomybes šeimoje. Manau, kad
kiekvienas vaikas pakeičia tėvų gyvenimą.
Esu dėkinga kiekvienam iš savo vaikų.
Vyriausioji – mūsų dukra Akvilė.
Šis vardas reiškia „ereliška“. Ir išties ji
tokia nuo pat gimimo – tarsi išskleidusi sparnus vis bėga, lekia, visuomet aktyvi. Per ją Viešpats plėtė ir tebeplečia
mano širdį. Ji augo greičiau, nei brendo ir plėtėsi mano, kaip motinos, širdis.
Nukelta į 16 p.
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gimė tiek vos susikūrus bažnyčiai, bet jie
gimsta ir sulaukus dvasinės brandos. Bažnyčioje dvasiniai vaikai turi gimti nuolatos.
Aidas: Akvilė – pirmasis vaikas. Aš idealizavau tėvystę ir vaikų auginimą. Visa tai
įsivaizdavau vienaip, bet Akvilė dažnai pasielgdavo kitaip. Jos paauglystės metu viskas
vyko kitaip, nei aš tikėjausi. Mane tai sukrėtė,

Anželika: Labiausiai vertinu Aido atvirumą, kuris siejasi su giliu dievotumu. Jis
sako: „Kam aš slėpsiu ką nuo tavęs, jeigu
nuo Dievo vis tiek negaliu nuslėpti?“ Aidas
puoselėja atvirumą ir šeimoje. Mes niekada
neturėjome „nekalbadienių“, nebuvo net
valandos, kad dėl ko nesutarę nesikalbėtume. Mes linkę aiškintis, pasisakyti, kaip
jaučiamės, ką išgyvename. Tai į mūsų šeimą
atėjo per Aidą. Aš labiau linkusi užsidaryti,
apmąstyti, nes esu introvertė, o Aidas yra
ekstravertas. Jis padeda ir man būti atviresnei. Jei šiandien būčiau viena, tikrai būčiau
visai kitokia.

Gintauto Tumulio nuotr.

Akvilė be galo veržli, smalsi, trokštanti save
atrasti ir išreikšti. Nebespėdavau jos apglėbti,
o motinos širdis nori suprasti ir palaikyti,
padrąsinti: „Eik pirmyn! Suprantu, kas su
tavimi vyksta.“ Man, jaunai mamai, būdavo
sunku suprasti, kas vyksta. Taip norėdavau
ją apglėbti ir laikyti, bet negalėjau... Tik prašydavau: „Dieve, plėsk mano širdį.“ Akvilės
dėka aš tapau tolerantiškesnė. Nuostabu,
kad tokia „ereliškai“ nusiteikusi dukra yra
šalia. Ji visada žingsniu priekyje. Puiku,
kad vaikai aplenkia tėvus. Linkiu visiems
vaikams aplenkti mus, tėvus, gerais darbais ir geromis savybėmis, kūrybingumu
ir pasiekimais.
Antrasis mūsų vaikas – Abraomas. Per
jį ir jo netektį įgijau išminties, jis pagilino
mūsų tikėjimą.
Saliamonas – paguodos sūnus. Vardas Saliamonas reiškia „ramybės sūnus“.
Jo atsiradimas guodė mus po Abraomo
netekties. Pažadą gavome per Šventajame
Rašte užrašytą Dovydo gyvenimo istoriją.
Kol sūnaus gyvybė ruseno, Dovydas kovojo
pasninkaudamas ir melsdamasis, bet sūnui
mirus jis nusipurtė dulkes ir nuėjo valgyti.
Aidas dalinosi, kad jis taip pat po sūnaus
Abraomo mirties „nusipurtė dulkes“ ir ėmė
mane guosti. Kai Dovydui mirė septynių
dienų sūnus, Dievas jį aplankė: Dovydas ir
Batšeba gavo pažadą, kad jiems gims sūnus,
kurio vardas bus Saliamonas. Po Abraomo
laidotuvių, kai mes gedėjome, vienas pastorius, mūsų draugas, parašė mums laišką,
kuriame papasakojo šią Biblijos istoriją. Jis
skaitė ryte Dievo žodį, ir Dievas prabilo
jam per šį skaitinį, kuriuo jis pasidalino ir
su mumis. Mes šiuo žodžiu patikėjome –
nusprendėme, kad jei gims sūnus, pavadinsime jį Saliamonu. Taigi su Saliamonu
atėjo didelė paguoda.
Aronas – mūsų brandos sūnus. Mes juokaujame, kad jis įsiveržė į mūsų gyvenimą
iš dangaus visai netikėtai – neatsiklausęs,
neprašytas. Aronas džiaugsmingai įsiveržė
kaip gyvybingas šaltinėlis, ir mes labai tuo
džiaugiamės. Jam viskas dar priešakyje.
Taigi mes turime jaunystės ir brandos
vaikų. Galvoju, kad ir bažnyčia yra šeima, ir
čia vyksta panašūs procesai: dvasiniai vaikai

Anželika, kokios Aido savybės papildo, praturtina tave?

bet Dievas mokė suprasti savo vaikus, kitokius žmones. Supratau, kad vertinant žmogų,
jo gyvenimą svarbu neskubėti. Kol žmogus
gyvas, jo gyvenime daug kas gali keistis, tad
negalime teisti, smerkti, „dėti taško“. Todėl
šiandien žvelgdamas į kiekvieną žmogų aš
stengiuosi jo nepervertinti ir nenuvertinti.
Mūsų santuokos jubiliejaus proga Akvilė padovanojo mums kelionę į Daniją (šiuo
metu ji baigia bakalauro studijas Kopenhagoje). Labai džiaugiamės, kad ji tokia aktyvi,
savarankiška ir kūrybinga, ji – nuostabi
Dievo dovana mums.
Saliamonas – paguoda ir stiprybė. Auga
rimtas vyras.
Aronas – kaip ir minėjo Anželika, netikėtai į mūsų gyvenimą įsiveržęs sūnus.
Gyvenimas tęsiasi ir mes nenorime
dėti jokių taškų, geriausiu atveju galime
dėti tik kablelius.

Aidai, kokios Anželikos savybės praturtina ir papildo tave?
Aidas: Anželika – rimta, išmintinga,
susilaikanti, susivaldanti. Visu tuo ji mane
ir praturtina.
Vienu sakiniu apibūdinkite, kas jums
yra šeima.
Aidas: Šeima – meilės, draugystės ir
abipusio supratingumo lopšys.
Anželika: Man šeima – charakterio
kalvė kiekvienam šeimos nariui, saugi
prieplauka, kur esi priimtinas toks, koks
esi, ir intymios meilės bei vaisingumo
sodas.
Dėkojame už nuoširdų ir atvirą pokalbį.
Kalbino Rūta ir Gintautas Tumuliai
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V

ieną vakarą mama pakvietė į bažnyčią, kuri yra
kitokia, nei mes buvome įpratę matyti: ten groja
gitara, renkasi daug jaunimo. Kai nuėjome,
iš pradžių buvo keista, bet širdį jaudino. Tada dar
nesupratau, kad tai – Šventosios Dvasios prisilietimas.
1992 m. priėmiau Viešpatį į savo širdį ir jau 24 m. esu
evangelinės bažnyčios dalis ir džiaugiuosi galimybe
toliau pažinti Viešpatį.

E

su Jūratė Minkelienė.
Gyvenu Alytuje, su vyru
Elvinu auginame dvi dukras:
Korneliją 16 m. ir Viltę 10 m.
Nuo vaikystės lankiau katalikų
bažnyčią, buvau mokoma melstis,
tikėti Dievu. Nors laikiau save
tikinčia, bet To, kuriuo tikiu,
nepažinojau kaip asmeninio
Gelbėtojo. Niekada neteko skaityti
Jo Žodžio, nesupratau, kad pas
Dievą galiu ateiti čia ir dabar ir
tokia, kokia esu, kad Jis visada
mane priims. Kažkur giliai buvo
jausmas, kad aš kažko nesuprantu.

P

irmąjį eilėraštį parašiau 1992 m. – apėmė tikrai
nepaprastas jausmas, nes nei vaikystėje, nei
jaunystėje neturėjau nieko bendra su kūryba...
Žinau, kad tai – Viešpaties dovana. Dažniausiai
eilėraščiai gimdavo po maldos ar buvimo Viešpaties
akivaizdoje, kartais giedant Jam giesmes. Šiais
eilėraščiais Viešpats mane sustiprina ir paguodžia,
tad jei jie sustiprins ir paguos dar ką nors, tai šlovė Jam
vienam.

  

Tavo vardą, Jėzau, kužda šita žemė,
Tavo vardas – medžių šlamesy.
Tavo giesmę čiulba mažas paukštis,
Nors, atrodo, jo net nematyt.
Tavo šilumą atskleidžia gėlės,
Tavo braižas – jūros vandeny.
Tavo balsą aš girdžiu, kur eičiau,
Nes juk visa – Tavo tvarinys.
Tu – Kūrėjas, Tu – Valdovas, Tu – Visatos Viešpats.
Meile kūrei ir mane,
Įpūtei gyvybę savo, kad galėčiau būt gyva.
Nors tada atrodžiau ir menkutė,
Bet dabar – Karaliaus aš dukra,
Norisi dėkot Kūrėjui, nes rūpėjau jau tada.
Tegul žemė ir toliau kuždės,
Tegul medžiai ir toliau šlamės,
Tegul paukštis ir žmogus giedos
Tavo vardą, Dieve, nuolatos.

  

Jei nešaukčiau – argi negirdėtum?
Neprašyčiau – argi man neduotum?
Jei praeičiau – ar neatpažintum?
Jei suklupčiau – rankos argi neištiestum?
Ir taip būna – šaukti negaliu,
Būna taip, kad neprašau,
Pasitaiko – praeinu, o žiūrėk ir suklumpu...
Net jei tu ir slėpsies – Jis matys,
Neturėsi jėgų šaukti – Jis girdės,
Net jeigu praeisi – sulaikys,
Na, o jei suklupsi – atsikelt padės.
Ir nebuvo taip, kad negirdėtum,
Nors ne viską šiandien aš turiu,
Ne viską suprantu.
Nevilčiai parklupdžius ar sukrėtus, Tu kartojai:
„Nebijok! Juk AŠ ESU.“
Laikyk mane
Laikyk mane tvirtai už rankos,
Laikyk mane ir nepaleisk.
Statyk mane ant savo Žodžio,
Kuris išlieka amžinai.
Tik Tu, tik Tu gali
Išlaisvint tai, ko nieks išlaisvinti negali.
Tik Tu, tik Tu gali
Mane pakeist, jei aš paklusiu Tavo valiai.
Tu gali mane išlaisvint,
Tu gali mane išgydyt,
Jeigu mano širdis pasiliks Tavyje.
Tu gali – kas neįmanoma.
Nukelta į 18 p.
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Ko tau bijoti?

Aš tikiu

Ko tau bijot, jei Visagalis tavyje?
Nėra didesnio už Tavąjį Dievą!
Didžiausiom abejonėm tu nepasiduok
Ir priešam, kurie laukia tavojo kritimo.
Tu nebijok!
Nes su tavim – daugiau negu su jais:
Visuos keliuos tave Jo angelai palydi.
Tvirtai ant Dievo Žodžio atsistok –
Pirmiausia, ką išgirsi, tai ir bus – tik nebijok.
Jo vardo valdžia – stipresnė nei priešo jėga, –
Tad ko gi tau bijoti,
Jei Visagalis už tave?
Žmogau, tu gyveni ramus, teisus,
Bijaisi Dievo, vengi pikto...
Turėtum džiaugtis laime per visus gyvenimo metus,
Bet išbandytas būsi ir pasvertas Dievo.
Išbandymas ateis ne dėl blogų darbų,
Ne dėl didžiulių nuodėmių.
Malonę Jo akyse tu turi –
Ir per išbandymų slėnį su tikslu eini.
Patyrus kančią, sukrėtimą, iš karto kyla klausimų:
Už ką, dėl ko tiek patiriu kančių?
Gal nusidėjau aš,
O gal tėvai padarė daug klaidų?
Sustoju prie pasirinkimų aš dviejų:
Prie tų, kur klausinėja priežasčių,
Arba prie tų, kurie Kūrėjui lenkiasi be išlygų ir klausimų.
Savy šaukiu, kad aš nesuprantu,
Bet, Viešpatie, Tavim pasitikiu, Tavim tikiu!
Sunku, tikrai labai sunku,
Galvoj – daugybė klausimų...
Ir parama tuomet nevykusi draugų,
Tačiau skausme aš suprantu:
Jis – čia, šalia, nors ir baisu.
Tai – Jo valia, kurios dalis ir aš esu.
Už ištvermę – šlovinga pabaiga:
Gailestingumas, dviguba palaima ir gausa...
Šiandien tikiu ir guodžiuos pažadu šventu,
Kad VISA JIS ATSAKO REIKIAMU METU.

Aš tikiu – ateis diena,
Kai pamatysiu Tavo šlovę.
Aš tikiu – ateis diena,
Kai nuo pečių nukris sunki našta.
Džiaugsmas ateis – kur liūdesys,
Skausmo neliks – saulė nušvis.
Ledas širdy kaip snaigė ištirps,
Rankos nuleistos vėlei pakils.
Tavo Dvasia mus vėl aplankys,
Tavo ramybė bus su mumis.
Ar tu tiki tokia diena,
Kai Jo šlovė pasieks tave,
Kai liūdesys džiaugsmu pavirs,
Ir tavo rankos vėl į dangų kils?

Pasitikėk Dievu
Pasitikėk Dievu, kur tu bebūtum,
Pasitikėk Juo visada:
Pasitikėk, kai tau bus lengva
Ir kai pečius užguls sunki našta.
Pasitikėk! Nors patikėti bus nelengva,
Galbūt atrodys, kad atėjo pabaiga...
Tačiau tvirtai žinok –
Pasitikėdamas tu eisi tik į priekį,
Ir dar žinok – pasitikėjimas Dievu yra jėga.

Pagal 139 psalmę
Viešpatie, Tu taip gerai mane pažįsti,
Matai, kaip vaikštau ir kada ilsiuos.
Tu matai kiekvieną mano žingsnį,
Ar jis teisingas, ar klaidus.
Na, o kur dar mintys mano galvoje –
Jos kaip vėjas lekia, jų pati pagauti negaliu...
Bet juk Tu ir jas pažįsti,
Supranti ir tai, ko aš visai nesuprantu.
Kartais man pritrūksta žodžių
Apsakyti tai, ką aš išgyvenu ir ką jaučiu.
Ir tuomet, dar nepratarus man nė vieno žodžio,
Tu padrąsini: „Tik nebijok – Aš girdžiu ir suprantu.“
Kai ateini ir prabyli, nelieka vietos abejonėms širdyje,
Ir net tamsioj nakty šviesu kaip dieną.
Žinai – Jis tave kūrė ir žino viską
Ir ne tik apie tave.

  

Už viską, Dieve, ačiū Tau tariu:
Už tai, ką jau turiu, ir tai, ką dar turėsiu...
Už tą ramybę, kurią šiandien išgyvenu,
Už Tavo Žodį, ant kurio aš išstovėsiu.
Už meilės sėklas širdyje,
Už beribį gailestingumą,
Už jėgą, gydančią visas ligas,
Įskaitant ir širdies kietumą.
Už džiaugsmo ašaras tikras,
Už viltį ir paguodą.
Už maldą, išsiveržusią iš taip giliai,
Šis mano „Ačiū“ skamba per kukliai.
Tegul giesme pavirtę mano žodžiai
Skambės didingai – iš širdies.
Kiek daug, o Dieve, Tu nepagailėjai
Ir paaukojai dėl manęs.
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Rytuose žvaigždė sušvito –
Ji mums rodys kelią į Betliejų,
Ten, kur gimė Kūdikėlis.
Daug kas klausinėja: Kur, kada Jis gimė?
Ar karaliaus rūmuos, ar skurdžiam tvartely?
Piemenys pirmi išgirdo didį džiaugsmą šį,
Kuris visai tautai buvo:
Turim, turim Kristų Viešpatį!
Šaukit: „Aleliuja!“, šaukite visi, –
Jo pagarbint eina dideli, maži, stiprūs ir silpni.
Jėzau, Tu didžiausia mūsų dovana,
Nes širdies neslėgs jau nuodėmės našta.
Savo širdį Tau prie kojų nešu dovanų,
Būk pagarbintas, Karaliau,
Aš Tavim tikiu!
Eilėraštis be galo
Išauš nauja diena –
Tai rytas po nakties.
Jis gali tau atnešti
Daug džiaugsmo ir vilties.
Tik sąlyga tam būtina –
Pabudęs ištari: „Sveika, brangi Šventa Dvasia.“
Pirmieji žodžiai Tau skirti
Galbūt mieguisti, bet užtat tikri.
Ir po šių žodžių nepajusi, kaip visa diena
Bus tau iš Viešpaties kaip dovana.
Atėjus vakarui, giedosi ir dėkosi,
Kad puikią dieną tu turėjai,
O atsigulęs pasakysi:
„Labanakt, Viešpatie, šiandien man daug padėjai.“
Ir vėl išauš nauja diena…

Kaip gera
Kaip gera pasėdėt prie Tavo kojų
Ir prisiglausti prie Tavos širdies.
Leisk man išgirsti Tavo Žodį,
Kuris pakeistų viską iš esmės.
Jis apvalytų mano sielą,
Suteptų ten kraujuojančias žaizdas,
Sugriautų išdidumo bokštą,
Kuris man trukdo pamatyt savas klaidas.
Kaip gera vėl pajusti atleidimo jėgą,
Suvokt, kaip brangiai kainavai,
Nors nieko pats neužsitarnavai...
Kaip gera pasėdėt prie Tavo kojų
Ir nebijot ateit tokiam, koks ir jauties.
Kokia palaima jausti ir girdėti švelnų balsą
Tave karštai pamilusios širdies.

Kaip daiktas Tavo namuose
Kaip daiktas Tavo namuose
Kiekvienas turi savo vietą.
Tu klausi: „Kur vieta mana?
Kur Jo namuose man stovėti?“
Vienur, manai, per didelė garbė,
Kitur – per prasta, maža vietos,
Kokia ta paskirtis ir kur prasmė?
Neklausk savęs – liksi be vietos.
Sukurtas kūrinys esi Jo rankų,
Jam panorėjus ir gimei.
Šioj žemėj Jis turi tau vietą,
Jis mato tave ten, kur tu savęs dar nematai.
Neišmintinga klaust Kūrėjo:
„Kodėl mane Tu tokį padarei?“
Savęs Jis dalį kurdamas įdėjo,
Ir tu puikiausiai tai žinai.
Beribė meilė tave kūrė, įdėjo visą širdį.
Tegul kiekvienas girdi: „Yra ir tau vieta –
Ne bet kieno, o Visagalio paskirta.“
Vieta, kuri nebus tuščia,
Nes Tėvo akys mato ten tave.

  

Prieš daugybę metų nuosprendis Jam nuskambėjo:
„Šioje žemėje pasilikti negali.“
Štai mirties šešėlis priartėjo – visada jis slankiojo arti.
Kaip jauteis, girdėdamas: „Ant kryžiaus!“,
Šiandien galim tiktai numanyt.
Ką jautei, kai kraujas Tau tekėjo
Ir nebuvo kam jo nuvalyt?
O baisiausia – ta vidinė tuštuma –
Tėvas, rodės, irgi prieš Tave.
Bet Jisai didžiavosi Tavim,
Nors už tai reikėjo atkentėt mirtim.
Ta mirtis – tai už tave ir už mane,
Nes kitaip nebūtum Jo sūnus, dukra.
Štai bausmė įvykdyta ir atlikta, –
Taurė iki dugno išgerta, nuodėmė tavoji išpirkta.
Šiandien, broli, sese, nesvyruok,
Drąsiai priešais kryžių atsistok:
Ar matai, kaip Tėvas ir Sūnus su meile žiūri į tave?
Nepaniekink kainos, sumokėtos už save.
Šiandien laimingiausias tu pasaulyje žmogus:
Kristus prisikėlė – atviras dangus!
Didis „Aleliuja!“ tegul skamba tavo širdyje –
Amžiams nugalėta pragaro tamsa.
Kristus prisikėlė! Jam šlovė visa!
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klausimų, pradedant
naujus metus

Numesti svorio. Išmokti naują užsienio kalbą. Išlaikyti ramybę auklėjant vaikus. Pradėti sportuoti. Mažiau žiūrėti televizorių. Skaityti klasikinius literatūros kūrinius. Daugiau laiko skirti maldai.
Taigi, kokių sprendimų prasidėjus naujiems metams žadate laikytis jūs?
Nėra nieko blogo išsikelti tam tikrus tikslus. Jaunasis Džonatanas
Edvardsas buvo susidaręs net 70-ies punktų sąrašą.
Daugelis mūsų pasižadėjimų ar sprendimų yra susiję su pokyčiais mumyse ar aplink mus. Prieš priimant tam tikrus sprendimus (nesvarbu,
kokiu metų laiku pasiryžtumėte siekti pokyčių), reikėtų sau užduoti 10
klausimų – tam, kad būtume užtikrinti, jog mūsų pokyčių centrinė ašis
yra Evangelijos žinia.
1. Kaip jūs norėtumėte
pasikeisti?
Mes visi turbūt norėtume kai ką savyje
pakeisti. Dievas taip pat yra numatęs daugybę pokyčių mūsų gyvenime. Mes esame
sukurti pagal Jo atvaizdą, kad atspindėtume Jo šlovę. Kai žmonija nusigręžė nuo
Dievo, tas atvaizdas buvo subjaurotas. Ir
tik Jėzaus atėjimas sugrąžino tikrąjį Dievo
ir Jo šlovės atvaizdą. Dievas nori, kad mes
būtume kaip Jėzus, tai yra – Dievo šlovės
atspindžiai, nes Jis sukūrė mus pagal savo
atvaizdą. Tikėjimu matydami Dievo šlovę Jėzuje mes atspindėsime Dievo šlovę
kaip Jėzus.
Grįžkime prie pasižadėjimų naujai
prasidėjusiems metams. Kaip manote,
ar nevertėtų tų pasižadėjimų permąstyti
Dievo Žodžio šviesoje, palyginti su Dievo
pašaukimu Jūsų gyvenimui?

2. Kodėl Jūs norite pasikeisti?
Yra trys galimos priežastys:
1) norime pasirodyti prieš Dievą, kad
galime kai ką pakeisti (tuomet Dievas mus
palaimins ar išgelbės);
2) norime pasirodyti prieš kitus žmones (tuomet labiau patiksime žmonėms);
3) norime patys sau įrodyti, kad kai
ką galime pakeisti (tuomet patys būsime
geresnės nuomonės apie save).

Deja, turiu pastebėti, kad nė viena iš šių
trijų priežasčių iš tikrųjų nėra veiksminga,
nes centrinė šių apsisprendimų ašis yra
„aš“, ir taip mes esame vos per žingsnį nuo
nuodėmės.
„Noras kažką sau įrodyti“ yra labai
arti Šventajame Rašte užrašytos minties
apie savęs išteisinimą ar pateisinimą. Bet
Geroji Naujiena ir yra tai, kad Dievas per
Jėzų Kristų mus jau išteisino, tad daugiau
mums nereikia nieko įrodinėti ir savęs teisinti. Dievas priima mus kaip savo vaikus,
ir ši nauja tapatybė paveikia mūsų motyvus
ir yra pagrindas pokyčiams. Krikščionys
turėtų siekti pokyčių dėl vienos priežasties –
kad galėtų mėgautis laisve nuo nuodėmės,
kurią Viešpats mums suteikia per Jėzų
Kristų.

3. Kaip Jūs ketinate pasikeisti?
Aš, kaip tikriausiai ir jūs, ne kartą mėginau pasikeisti ir patyriau nesėkmę. Ką gi mes
darome ne taip? Dažniausiai mes bandome
pasikeisti praktikuodami tam tikras dvasines
disciplinas, keisdami savo elgesį ar įsitraukdami į aktyvią religinę veiklą. Bet mums
reikėtų atgailauti dėl mūsų noro didžiuotis,
dėl kūniškų pastangų ir teisuoliškumo. Nė
vienas iš šių dalykų nepadės mums panašėti
į Jėzų. Ilgalaikiai pokyčiai įmanomi tik pasikeitus širdžiai, nes nuodėmingas elgesys
kyla iš nuodėmingos širdies.

Iš tiesų, ilgalaikiai pokyčiai yra Dievo darbas. Dievas Tėvas veikia mūsų asmeniniame gyvenime taip, kad visos
iškilusios aplinkybės mus mokytų ir lavintų mumyse dievišką prigimtį. Sūnus
išlaisvino mus iš bausmės ir nuodėmingos prigimties, todėl šiandien mes
gyvename karaliaujant Dievo malonei.
Dvasia suteikia mums naują požiūrį į
nuodėmę ir įgalina keistis. Pokyčiai yra
užkoduoti tų, kurie gimė iš Dievo, DNR –
mes keičiamės per tikėjimą.

4. Kada Jūs stengiatės
ir kovojate?
Trivieniam Dievui labai rūpi mūsų
dedamos pastangos: Tėvas jas mato, Sūnus
jas išgyvena, o Šventoji Dvasia visuomet
yra su mumis ir mums padeda. Ir vieną
dieną Dievas užbaigs visas mūsų kovas ir
pastangų daugiau nebereikės.
Mūsų pastangos parodo, kas yra mūsų
širdyje. Jei atrasime, kada mums sunku, tai
gali padėti atrasti ir sunkumų priežastis.
Nors gyvenimiškos aplinkybės dažnai sužadina mūsų nuodėmę, išprovokuoja mus
nusidėti, tačiau ne aplinkybės kaltos dėl
nuodėmės. Pagrindinė priežastis visada
yra nuodėmingi mūsų širdies troškimai.
Mes nusidedame, nes, užuot tikėję Dievo
Žodžiu, patikime melu apie Dievą ir užuot
garbinę Dievą, garbiname stabus.

„

Ilgalaikiai pokyčiai
įmanomi tik pasikeitus
širdžiai, nes nuodėmingas
elgesys kyla iš
nuodėmingos širdies.

“

5. Kokias tiesas jums
reikia permąstyti iš naujo?
Už kiekvienos nuodėmės, už kiekvienos neigiamos emocijos slepiasi melas.
Žinoma, ne dažnas iš mūsų sau pripažįstame, kad esame linkę tikėti melu. Bet kiekvieną kartą, kai mes nepasitikime Dievo
Žodžiu, mes pasitikime kažkuo kitu – mes
patikime melu.

Dvasingumas
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Nesėkime kūnui, bet malonės priemonėmis stiprinkime troškimą pažinti
Dievą: skaitykime, apmąstykime, mokykimės mintinai Biblijos eilutes, melskimės,
bendraukime, šlovinkime, tarnaukime,
patirdami kančią su viltimi laukime amžinojo gyvenimo (Laiško Galatams 6-ame
skyriuje tai vadinama „sėti Dvasiai“).

9. Kaip galime sustiprinti
vieni kitus, kai pasiryžtate
pokyčiams?

Atotrūkis tarp to, kuo mes tikime teo
riškai ir ką įgyvendiname praktikoje, ir
sukuria visas mūsų problemas. Mes turime sau pamokslauti šias Dievo tiesas, kad
mūsų širdys būtų sklidinos Dievo Žodžio:
Dievas yra visagalis, todėl mums nereikia stengtis visko kontroliuoti;
Dievas yra šlovingas, todėl mums nereikia bijoti aplinkinių;
Dievas yra geras, todėl mums nereikia
dairytis į šalis;
Dievas yra maloningas, todėl mums
nereikia įrodinėti, kad esame nekalti.
Mes nusidedame, nes patikime, jog
nuodėmė mums gali pasiūlyti kur kas daugiau nei Dievas. Bet tiesa yra tokia: tik
Dievas gali atsakyti į visus mūsų poreikius
ir užpildyti mūsų jaučiamą tuštumą.

6. Kurių troškimų vertėtų
atsisakyti?
Mes nusidedame, nes trokštame kažko daugiau nei Dievo. Biblijoje rašoma
apie nuodėmingus mūsų širdies kelius,
sumanymus ir troškimus. Kai tik koks
troškimas užvaldo mūsų širdį, jis tampa
stabu. Kartais mes trokštame netinkamų
dalykų. Kur kas dažniau trokštame gerų
dalykų, bet ir jie kartais mums tampa
svarbesni negu Dievas.
Kai atsiranda kliūčių tokiems mūsų
troškimams išsipildyti, mes savo nepasitenkinimą išreiškiame pykdami, įsižeisdami,
elgdamiesi agresyviai ar užsisklęsdami.
Mums būtina nusigręžti nuo nuodėmingų
troškimų ir šlovinti Dievą, – tai yra tikra,
nuoširdi atgaila. Atgaila ateina per tikėjimą,

nes tikėjimas užtikrina, kad Dievas yra
didesnis ir kur kas geresnis už tai, ką gali
pasiūlyti nuodėmė.

7. Kas stabdo jus nuo
permainų?
Pagrindinė priežastis, kodėl nesiryžtame permainoms, yra mūsų išdidumas.
Išdidumas randa daugybę pasiteisinimų,
sumenkina mūsų pastangas ar siekia paslėpti mūsų trūkumus. Bet jei mes prisiimame atsakomybę už savo nuodėmes,
ateina atgaila, kuri veda į atleidimą ir mus
išlaisvina.
Kita priežastis, kodėl vengiame pasikeitimų, yra tai, kad iš tiesų mes nenorime
pokyčių. Taip, mes norime išvengti nuodėmės pasekmių ar gėdos dėl savo nuodėmių,
bet nepaliaujame tų nuodėmių mylėti.
Turime nuolat grįžti prie Kryžiaus, kurio
akivaizdoje mes nusižeminame, ir kuris
apreiškia nepaprastą Dievo meilę.

8. Kokios strategijos laikytis,
kad sutvirtintumėte tikėjimą
ir naujai pažvelgtumėte
į atgailą?
Negalime savęs pakeisti siekdami įgyvendinti įstatymus ar save disciplinuodami, tad galime ir turime imtis priemonių
stiprinti tikėjimą ir nepamiršti atgailos.
Turime vengti bet ko, kas sužadina mūsų
nuodėmingus troškimus (Laiško galatams
6-ame skyriuje pasakyta: Kas sėja savo
kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas
sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį
gyvenimą).

Dievas davė mums, krikščionims, bendruomenę, kad padėtų mums keistis, kad
primindami vienas kitam tiesą stiprintume savo tikėjimą. Suvokdami, kad esame
atskaitingi vienas prieš kitą ir prieš Dievą,
mes aiškiau suvokiame atgailos svarbą ir tai
praktikuojame. Norint laimėti kovą prieš
nuodėmę, mums reikia kasdien dalintis
savo patirtimi ir išgyvenimais su kitais
krikščionimis, mūsų bažnyčios turėtų tapti
bendruomenėmis, kuriose tarpsta malonė
ir žmonės nebijo atsiverti vieni kitiems.
Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų
piktos, netikinčios širdies, atitolusios nuo
gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus
kasdien, – kol dar sakoma „šiandien“, – kad
kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta
(Hbr 3, 12–13).

10. Ar esate pasiruošę
kasdieniniams,
visą gyvenimą
truksiantiems pokyčiams?
Dievas įdėjo į mūsų širdis naujus troškimus, bet niekur nedingo ir senieji. Krikščionio gyvenimas yra mūšis, o mūšio laukas –
mūsų širdys. Tikėjimas ir atgaila nėra vienkartinis dalykas, tai turime praktikuoti
diena iš dienos. Pasikeitimai gali pareikalauti kasdienės, visą gyvenimą truksiančios
kovos, tačiau kovoti tikrai verta. Kristus
tikrai vertas mūsų pastangų ir kovų.

Visada šventi nusidėjėliai
Visuomet yra viltis. Kai tik pasikeitimai
tampa įmanomi, nėra jokios priežasties
nuo jų susilaikyti. Ir pokyčiai tikrai įvyks –
tuomet mes pjausime amžinąjį derlių. Na, o
kol tai įvyks, mes tebesame visuomet teisūs
nusidėjėliai – mes matome savo poreikį
keistis, bet visada esame Dievo laukiami
ir Jo priimami.
Iš https://www.thegospelcoalition.org
vertė Jurgita Ratautienė
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Ar mes norime patekti ten, kur nėra nei mirties, nei nuobodulio, – į
Rojų? Tačiau ar sugebame įsivaizduoti Rojų? Ar galime norėti to, ko
net nesugebame įsivaizduoti? Širdimi jaučiame, kad čia, Žemėje, mes
nesame savo namuose, jog kažko nuolat trūksta. Galbūt tai neblogas
viešbutis, įdomi kelionė, tačiau ne namai.
Mūsų tikrieji namai – Rojus. Sustokime ir pamąstykime apie šį teiginį. Rojuje mes esame namuose. Tai ne vien nebloga vietelė, tai mūsų
vieta, lygiai taip kaip jūra yra žuvies namai. Tik Rojuje mes tampame
tikrai savimi.

Didžiausia problema ne ta, kad mes
netikime Rojaus egzistavimu, bet ta, jog
jis mums nėra įdomus. Dauguma mūsų
pernelyg greiti patikėti bet kuo, tačiau Rojus
nevilioja. Pirmiausia dėl to, kad racionalus
jo įvaizdis neatitinka širdies poreikio. Paprastai apie Rojų kalbame arba abstrakčiai,
arba kaip apie sustingusį tobulumą, kartais
griebiamės arfų skambesio ar šviesos žaismės simbolikos. Gal toks abstraktus Rojus
ir patrauklus angelams, tačiau žmonėms
jis veikiau pragaras.
Rojaus vaizdinys toks nuobodus, kad
Naujųjų laikų mąstytojai pabandė jį pakeisti begalinės pažangos paveikslu. Štai
G. Lessingas rašo, o S. Kierkegaardas entuziastingai jį cituoja: „Jei Dievas dešinėje
rankoje laikytų visą tiesą, o kairėje – nuolatinį tiesos siekį, aš nuolankiai nusilenkčiau
kairiajai rankai ir pasakyčiau: „Tėve, įteik
man šią dovaną. Gryna tiesa tegu lieka
Tavo nuosavybe.“ Kitaip sakant, geriau ne
atvykti į vietą, bet važiuoti į ją, svajojant
apie jos grožį.
K. S. Luisas knygoje „Didžiosios skyrybos“ šį paklydimą sutrina į miltus vienu
smūgiu: „Jei tikslas nesvarbu, o svarbu tik
judėjimas, tai niekas niekur nejudėtų, nes
niekas nieko nesiektų.“ Kiekvienas, kuris
patogiai įsitaisęs skaitote šį tekstą, patvirtinate K. S. Luiso žodžius, nes esate tam
tikroje vietoje. Taip, po kurio laiko jūs ir
vėl judėsite toliau bei spręsite dilemą, kas
geriau: nuolat ropštis į viršūnę ar didingai
nuo viršūnės žvelgti žemyn? Keliauti gerai,
tačiau ne be galo. Kažkada reikia pasiekti
namus. Tačiau ir namuose nuobodu užsisėdėti – norisi nuotykių. Pati neįdomiausia yra pasakų pabaigos frazė – „Gyveno
jie ilgai ir laimingai“. Niekas nesugebėjo
įdomiai aprašyti, kas buvo paskui. Taigi
natūralu, kad mūsų nevilioja Rojus, kurį
suvokiame kaip pabaigą.
Pateiksiu šešias tezes prieš tokį Rojaus
supratimą. Viliuosi, kad jos bent kiek pri-

artins prie atsakymo, kodėl Rojuje negali
būti nuobodu.
Amžinybė nejuda laiko linija, ji yra
anapus šios linijos, transcendentiška jos
atžvilgiu. Tačiau kartu ji apima visą laiką,
žvelgdama į jį iš jo pabaigos perspektyvos.
Štai kodėl Dievas mato mūsų gyvenimą visai kitaip nei mes patys – Jis mato jį tobulai
išsipildžiusį. Savo kūriniams Dievas sako:
„Kokie jūs nuostabūs.“ Jis taip sako ne apie
mus, dabartinius, o apie mus, išsipildžiusius, laikiniems fragmentams susijungus į
pilnatvę. Tik amžinybė gali pažvelgti į laiką
kaip visumą. Laikas yra išpiltas ant žemės,
kaip vanduo iš kibiro. Amžinybė – vanduo
kibire, sugrįžęs namo.

ojaus
ilgesys

„

Dievas mato mūsų
gyvenimą visai kitaip nei
mes patys – Jis mato jį
tobulai išsipildžiusį.

“

Pasakyta, jog „mylintiems Dievą viskas
išeina į gera“ (Rom 8, 28). Viskas čia, viskas
vietoje, niekas neprarasta. Išganymas – tai
naujoji kūryba. Tačiau tai nėra naujo kūrinio
kūrimas, o, regis, neįmanomas veiksmas –
to, kas dingo, buvo prarasta, regis, amžinai, atstatymas. Sugrąžinama tai, kas buvo
ištaškyta. Atkuriamos simfonijos ir operos,
neprasimušusios pro mūsų kurtumą, atkuriamos snieguotos viršūnės, kurias buvo
per silpnos išvysti mūsų žemiškos akys,
atkuriama laisvė, kurią išbarstėme kasdieniame šurmulyje, atkuriamas gėris, kurio
nepasirinkome vaikydamiesi stabų, pagaliau
atkuriamas „aš“, kurį buvome praradę per
netiesą. Mes atsiduriame prie šaltinio, į kurį
mus kreipė visa žemiška meilė, visas grožis
ir džiaugsmas, atrandame tai, ko ilgesingai
ieškojome, dėl ko verkėme, įsikniaubę į
pagalvę.

Dabar dar viso to nematome, mūsų
gyvenimas suskilęs į fragmentus, netobulas,
bet galime tuo tikėti, nes tikime Dievą.
Žvelgiant į mus iš amžinybės, mes nuostabūs. Mes žvelgti iš amžinybės negalime,
o Dievas gali. Visgi mes galime tikėti iš
amžinybės perspektyvos. Nes laikas, įaugęs
į amžinybę, iš ten atrodo visai kitaip. Visa
praeitis – Rojus išganytiesiems ir Pragaras
pražuvusiems.
Laikas įauginamas į amžinybę. Ji yra
penktasis matmuo. Linija apima taškus,
plokštuma – linijas, daiktai – plokštumas,
o laikas – daiktus. Penktasis elementas
apima ketvirtąjį, taip pat kaip pastarasis
apima trečiąjį.
Tai ne tik bando patenkinti proto smalsumą, tačiau ir padeda mūsų gyvenime.
Pavyzdžiui, leidžia suprasti, jog amžinybė
yra įdomi, o ne nuobodi. Namo sienos gana
nuobodžios, jei jose regime tik plokštumas.
Tačiau jei dvimatė siena yra tai, kas įauga į
trimatį būstą, tai ji kur kas įdomesnė. Jei trimatis būstas įauga į keturmatį gyvenimą –
į jį jau galime žvelgti visai kitaip. Juolab
kad keturmatis mūsų gyvenimas yra tarsi
mūsų penkiamačio dangiško būsto siena.
Amžinybė, įaugindama laiką, apima
tiek ateitį su jos naujumu, tiek praeitį su
jos patikimumu. Štai kodėl į ją veda du
skirtingi keliai, ir ją mes galime suvokti
tiek kaip seną, tiek kaip naują grožį. Beje,
tai leidžia patenkinti du mūsų širdies poreikius. Ji nėra nuobodi, nes nėra mirusi,
sustingusi. Ji nėra protu aprėpiama. Ji yra
laikas su visais savo įvykiais, kuriuos reikia
išgyventi. Kita vertus, ji patikima ir stabili,
ji neištrūksta iš rankų, nes ji jau yra Dievo
sumanyta, o ne vien tik dar bus. Ji panaši
į krikščionį, kuris jau išganytas ir trokšta
išganymo, gavęs patikimiausią garantiją,
tačiau kartu su baime ir drebėjimu vykdo
savo išganymą, nes Dievas yra Tas, kuris
veikia mumyse ir norėjimą, ir įvykdymą
savo geros valios tikslui (plg. Fil 2, 12).
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Amžinybė yra tiek šis paradoksas, tiek jo
priežastis.
Dievas yra visur ne todėl, kad Jis statiškas, bet todėl, kad Jis neįsivaizduojamai dinamiškas, panašesnis į energiją nei į erdvę.
Fiziniame pasaulyje negalima viršyti šviesos
greičio, tačiau Dievas gerokai jį viršija. Jis
yra visur, nes Dvasia juda begaliniu greičiu.
Mūsų dvasia taip pat juda šiuo greičiu. Mes turime šią galią. Dvasia juda taip
greitai, kad laikas sustoja. Laikas, bet ne
pats veiksmas. Juk būtent laikas ir lėtina
veiksmą, norint judėti begaliniu greičiu,
reikia išeiti iš laiko.

Beje, vakarietiška linijinio laiko samprata visai neprieštarauja rytietiškai ciklinio
laiko sampratai, jei abu linijos galai įauga į
amžinybę. Vakarai teisūs – laikas yra linija,
ji juda viena kryptimi, nuo praeities į ateitį,
nuo gimimo iki mirties, nuo Sukūrimo
iki Teismo, nuo absoliučios pradžios į absoliučią pabaigą. Tačiau tiek pradžia, tiek
pabaiga yra Dievas, pavadinęs save Alfa
ir Omega. Jam visa linija – apskritimas.
Laikas teka iš Dievo širdies per praeities
arterijas ir grįžta pas Jį per ateities venas.
Istorija – antgamtiška kraujotakos sistema.
Mūsų širdys, sukurtos pagal Dievo pavidalą, taip pat yra antlaikiškos, todėl mes
ir ilgimės Dievo, niekas mūsų laike negali
visiškai patenkinti.

Kita metafora – mes medžiai, įleidę
šaknis į amžinybės uolą. Mūsų kūnas –
kamienas, mūsų savybės – šakos. Lapai –
tai veiksmai. Visa tai plazda laiko vėjyje.
Mums maža to, ką randame žemėje. Kitame žmoguje mes ieškome amžinybės,
kaip kad Adomas ieškojo žmonos, kuri
būtų jam lygi. Drauge ar žmonoje mums
reikalinga amžinybė, kurios ilgisi mumyse
esanti amžinybė.
Mes atrandame amžinybės pėdsakų
kituose žmonėse, tačiau numalšinti troškulį
tegali pati versmė – Kūrėjas. Dievo pavidalai mus veda prie Pirmavaizdžio, todėl

mūsų širdis ir nerimsta, kol nenurimsta
Jame. Todėl ir ateina laikas, kai skaitai
nuostabiausią knygą, klausaisi puikiausios
muzikos kūrinio ir klausi: tik tiek?
Tai pirmas atsakymas. Kiti penki atsakymai trumpesni ir paprastesni.
Antras atsakymas. Amžinybė – ne
permainų nebuvimas, nes „permainų
nebuvimas“ reiškia, kad laikas teka, o
niekas nesikeičia. Veikiau tai panašu į J.
R. R. Tolkieno aprašytą Rivendelą, kur
laikas neteka, jis paprasčiausiai čia būna.
Amžinybė – tai ne milijonas metų, ne be
galo ilga linija, o taškas.
Trečias atsakymas. Netiesa, kad geriau važiuoti, viliantis, jog pasieksi tikslą,
nei jį pasiekti. Taip galima sakyti tik tada,
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kai tikslas statiškas ir abstraktus, o ne dinamiškas ir konkretus. Abstraktus yra laikas, o ne amžinybė. Panašiai, kaip galima
sakyti, kad kuri nors daikto plokštuma yra
abstrakti, bet ne pats daiktas. Tai puikiai
paaiškina K. S. Luisas:

„

Mes atrandame
amžinybės pėdsakų
kituose žmonėse, tačiau
numalšinti troškulį tegali
pati versmė – Kūrėjas.

“

– Eik su manimi. Iš pradžių skaudės,
kol sutvirtės tavo pėdos. Šešėlių kojoms
tikrovė yra aštri. Ar eisi?
– Ką gi, tai pasiūlymas... Aš pasirengęs
jį apsvarstyti. Žinoma, man reikėtų tam
tikrų garantijų... Noriu būti tikras, kad
nuvesi mane ten, kur būsiu naudingesnis,
kur bus platesnė erdvė Dievo man duotiems
talentams pasireikšti, kur pateksiu į laisvo
tyrinėjimo aplinką, – žodžiu, rasiu viską,
ką galima laikyti civilizacija ir... hmmm...
dvasiniu gyvenimu.
– Ne, negaliu pažadėti nieko panašaus.
Jokios erdvės tavo naudingumui – tu ten
visiškai nereikalingas. Jokio savo talentų
atskleidimo, tik atleidimą už jų iškreipimą,
jokios tyrinėjimo aplinkos, nes vesiu tave
ne į klausimų, bet į atsakymų šalį, ir tu
išvysi Dievo veidą.
– Ak, bet mes kiekvienas turime suprasti
šiuos gražius žodžius savaip. Man neegzistuoja toks dalykas kaip galutinis atsakymas.
Juk protas visada turi būti atviras laisvam
tyrinėjimų vėjui, ar ne? Visa ištirkite... Viltingai keliauti yra geriau, negu atvykti.
– Jei tai būtų teisybė ir būtų žinoma,
kad tai teisybė, kaip būtų įmanoma viltingai
keliauti? Nebūtų ko viltis.
– Bet turėtum ir pats jausti, kad baigtinumo idėja šiek tiek stingdo? Ar yra kas
labiau žlugdančio sielą nei sąstingis?
– Tu taip manai, nes iki šiol esi priėjęs
tiesą tik abstrakčiu intelektu. Aš nuvesiu
tave ten, kur ragausi tiesos kaip medaus,
ir ji tave apkabins kaip sutuoktinė, Tavo
troškulys bus numalšintas.
Ketvirtas atsakymas. Pasiekusi
dangų, valia nenurimsta, tačiau neužsiima ir tuščiais dalykais, menkniekiais.
Nukelta į 24 p.
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Danguje mes turime galimybę kontempliuoti Dievo išmintį ir meilę. Kontempliacija tradiciškai perteikiama žaidimo įvaizdžiu. Darbas – tai upė, kuri
teka į jūrą. Poilsis – jūra štilio metu.
Žaidimas – audringa jūra. Darbas –
tuščio kibiro pildymas. Poilsis – pilnas
kibiras. Žaidimas – tai vandens versmė.
Nesvarbu, kiek žaidimas tęsiasi, pati žaismė yra vertinga, o ne koks nors rezultatas.
Mes ne ropščiamės į kalną ar sėdime ant
viršukalnės, mes vaikštinėjame, dainuojame, kvėpuojame – gyvename.
Čia, žemėje, kiekvienas žaidimas
pabosta. Mes džiaugiamės pasiekę žaidimo pabaigą, nes jo tikslas baigtinis.
Tačiau jei tikslas begalinis, mes negalime
ir nenorime jo baigti.
Penktas atsakymas. Dangus – ne
pabaiga, bet pradžia, ne saulėlydis, bet
saulėtekis. K. S. Luisas taikliai pabrėžia,
kad visose didžiosiose istorijose geriausia
yra pradžia. Ji susijusi su amžinybe, ir jokie
įvykiai to nesugeba iki galo išskleisti. Pasak
K. S. Luiso, pirmajame skyriuje mes užsibrėžiame tikslą atrasti Atlantidą, o vėliau
šis didingas tikslas ištirpsta įvykiuose,
nesugebančiuose jo iki galo įkūnyti. Pats

Luisas standartinę pabaigą „Gyveno jie
ilgai ir laimingai“ savo „Narnijos kronikose“ pakeičia Liūto ir Liusės pokalbiu.
– Kažkodėl tu ne tokia linksma, kaip
derėtų, – pasakė Liūtas.
– Mes nuogąstaujame, kad tu mus išsiųsi namo. Tu visada taip darai, – pasakė
Liusė.
– Nebijok. Negi tu nesupratai?
Jų širdys pradėjo plakti smarkiau su
stebuklinga viltimi.
Traukinys iš tiesų nusirito nuo bėgių.
Atostogos prasidėjo. Sapnas baigėsi, išaušo
rytas. Kol jis kalbėjo, jo pavidalas keitėsi,
tačiau tai, kas įvyko toliau, taip nuostabu,
jog to neįmanoma aprašyti. Mums – tai
visų istorijų pabaiga, ir mes turime teisę
sakyti, kad paskui visi laimingai gyveno.
Jiems – tai tikrosios istorijos pradžia. Visas
jų gyvenimas šiame gyvenime ir visi Narnijoje patirti nuotykiai tebuvo viršelis, titulinis
lapas, dabar jie pradeda Didžiosios Knygos
pirmąją dalį. Knygos, kurios niekas žemėje
nėra skaitęs, kur kiekviena kita dalis yra
puikesnė nei prieš tai buvusi...
Šeštas atsakymas. Net ir žemiškajame
gyvenime turime du dieviškosios tikrovės
pasiuntinius, kurie nuskaidrina mūsų
gyvenimą. Šie du Rojaus pasiuntiniai taip
svaiginamai turtingi, jog mes nuolat sugebame įžvelgti juose kažką naujo ir gražaus.
Tai meilė ir išmintis. Išmintimi vadinu ne
žinias, bet tiesos įžvalgą. Meile vadinu
ne erosą, bet caritas ir agape. Abu šie pasiuntiniai dieviškos kilmės, abu amžini,
tačiau ne nuobodūs, o stipresni už mirtį.

Apie juos kalba išminčiai, mistikai, nuo
mirties slenksčio sugrįžę ligoniai, pasakojantys apie dangaus švytėjimą. Jie
pasiryžę skirti visą likusį gyvenimą toms
amžinoms vertybėms, kurios vienintelės
atrodo tvarios ir vertos dėmesio šiame
seklių minčių ir trumpalaikių santykių
pasaulyje. Dangaus švytėjimas nuskaidrina
regėjimą, ir jų gyvenime įsikūnija maldos
žodžiai: „Teateinie Tavo karalystė, teesie

„

Dangus – ne pabaiga, bet
pradžia, ne saulėlydis,
bet saulėtekis.

“

Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“
Dangiškas gyvenimas – neišsenkanti Dievo išminties ir meilės versmė. Pasitelkus
metaforą – jei mes žuvys, tai Dievo meilė
ir išmintis yra jūra, kuri ir yra tikrieji mūsų
namai. Žemė yra šios jūros krantas. Kai
mylime ir esame išmintingi, šios jūros
bangos skalauja mūsų gyvenimą. Tačiau
pasiekę pilnatvę, grįžę į savo namus, mes
kylame ant išminties bangų keteros ir
grimztame į meilės gelmes. Džiaugsmas
mus persmelkia, ir čia nėra vietos nuoboduliui, kurį neretai patirdavome žemėje.
Jo prisiminimas Rojuje sukelia tik skambų
juoką.
Pagal Peter Kreeft „Heaven, the Heart's
Deepest Longing“ parengė Andrius Navickas

BRUNO FERRERO

Dėkingumas

N

etrukus turėjo prasidėti musonų sezonas ir senyvas
žmogus savo sode ėmė kasti duobes.
– Ką veiki? – paklausė senelio.
– Sodinu mangų medžius, – atsakė jis.
– Manai, tau teks paragauti jų vaisių?
– Ne, aš taip ilgai negyvensiu, bet medžiai gyvens. Pamaniau,
jog visą gyvenimą valgiau kitų žmonių pasodintų medžių vaisius.
O taip galėsiu jiems išreikšti savo dėkingumą.
Šiuolaikinis žmogus piktinasi, protestuoja, kerštauja, bet retai
dėkoja. Nors už viską, ką turime, esame kažkam skolingi.

P. Gogenas „Tarp mango medžių Martinikoje“

Bernardinai.lt
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Gruodžio 21-osios vakarą Šiauliuose, pasitelkiant programą Skype,
įvyko penktasis sielovados seminaras iš ciklo Moters sielos žaizdos ir
galios su teologe ir sielovadininke Gražina Bielousova. Paskutinioji
tema – Tarnystė moters gyvenime – kas tai?– buvo skirta aptarti moters
pašaukimą, jo vystymosi raidą ir dinamiką, iškylančius sunkumus.

Kadangi sielovados sesija vyko šventiniu prieškalėdiniu laiku, Gražina
pasirinko Šventojo Rašto istoriją, pasakojančią, kaip angelas Gabrielius
aplankė Mariją ir paskelbė jai Dievo pašaukimo žinią: Sveika, malonėmis
apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Palaiminta tu tarp moterų! <...> Štai tu
pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vaViešpats su mumis
dinsis Aukščiausiojo Sūnus (Lk 1, 28. 31). Ši istorija tapo visos temos apie
Tai, kas įvyko Marijai, tam tikra prasme moterų pašaukimą išeities tašku.

ir toliau nuolatos vyksta moterų gyvenime.
Dievas ir toliau kviečia moteris, patikėdamas
joms skirtingus darbus ir misijas. Jis apdovanoja kiekvieną moterį savo malonėmis
bei gebėjimais ir lieka su mumis per visas
dienas, kad galėtume vykdyti tai, kam esame
pašauktos. Nuo pat mūsų sukūrimo dienos
Viešpats buvo su mumis. Kyla klausimas: kaip
galime galvoti apie savo sunkias gyvenimo
patirtis tarsi apie apreikštą Dievo malonę
mums? Ar tai įmanoma?
Svarbu matyti, kad net mūsų istorijos, kai buvome sužeistos, sunkios ir skaudžios mūsų patirtys gali tapti pašaukimo
dalimi. Juk Marijos širdį irgi pervėrė kalavijas, kai jos įsčių vaisius – Kristus –
Dievo Sūnus buvo nukryžiuotas. Ir mūsų
gyvenimo randai gali tarnauti kitiems. Randai... bet ne žaizdos. Išgydytos žaizdos, net
ir palikusios randus, gydo kitus. Tačiau
neužgijusios žaizdos neša skausmą, žeidžia
kitus. Svarbu pasveikti Kristuje.
Pirmiausia Kristus šaukia kiekvieną
moterį santykiui su Juo. Tada Jėzus kviečia
eiti ten, kur Jis pats eina – tarnauti Dievui ir
kitiems. Tarnystė gimsta, kai mes susideriname su Dievu. Tarnystės laukas visada yra
platesnis nei tik bažnyčios aplinka. Kristus
mažiausiai laiko praleido sinagogose, tačiau
Jis ėjo daryti darbus, kuriuos matė darant
Tėvą. Jis buvo ten, kur buvo pažeminti, atstumti, ligoti, pamiršti Dievo tautos žmonės.
Jis gydė, guodė, mokė... Todėl kiekvieno pašaukimo paslaptis – eiti ten, kur eina Kristus.
O tai reiškia, kad Kristaus akyse nėra šventų
ir nešventų pašaukimų. Jo darbas tikrai neapsiriboja tik bažnyčia, todėl pašaukimo laukai
gali būti skirtingi. Kur tave veda Kristus?
Kokiems darbams turi Jo malonę?

Kodėl kalbame apie moters
pašaukimą?
Apie moterų pašaukimą kalbėti svarbu,
nes dažnai moterys susiduria su kultūros
normomis, kurios nurodo jų vaidmenį vi-

suomenėje ir šeimoje, apibrėžia jų pašaukimą: ką jos gali daryti, o ko ne. Neretai, kai
moterys paklusdavo Dievui, jų atlikti darbai
peržengdavo to meto kultūrinį supratimą ir
ribas. Evangelija bei kultūra nuolat „kalbasi“.
Evangelija kritikuoja tas kultūros normas,
nuostatas, kurios riboja Dievo tiesą, teisumą,
meilę ir viziją.
Visos Dievo pašauktos moterys Biblijoje
tam tikra prasme sulaužė vyravusias kultūrines tradicijas ir nuostatas moteriškumo
atžvilgiu. Prisiminkime moabitę Rūtą, kuri
Noomės pamokyta gulėjo prie Boozo kojų
klojime. Jokios kultūrinės normos neleido
daryti to, kas moteriai keltų grėsmę prarasti
dorą kitų akyse. Tuo tarpu Rūta, klausydama
Dievo bei anytos patarimo, peržengė griežtą
kultūrinę ribą ir galiausiai pagal Dievo sumanymą tapo Jėzaus promote. Marija, Jėzaus
motina, tokį žygdarbį pakartojo, kai ją, dar
mergelę, Dievas pašaukė tapti Jėzaus motina.
Ji neatsisakė Dievo pašaukimo dėl žmonių ar
mirties baimės, bet išdrįso sekti Viešpaties
kvietimu – peržengė griežtą kultūros slenkstį
ir nuolankiai atsiliepė į pašaukimą: Štai aš
Viešpaties tarnaitė, tebūna man pagal tavo
žodį (Lk 1, 38). Dievas visada yra didesnis
už kultūrą. Jis pasirūpina ir apsaugo, kad
pašaukimas atsiskleistų kiekvienoje kultūroje, net jei tai būtų pavojinga pašauktajai.
O pašauktoji labiau klauso Dievo Dvasios
nei nusistovėjusių tradicinių kultūros normų, kurios neretai tampa trukdžiu naujam
Dievo Dvasios dvelksmui.
Akivaizdu, Dvasia labiau paiso Dievo
sumanymo nei tradicijos. Svarbu pastebėti,
jog istorija mums liudija, kad kai Dievo
Dvasia pajuda ir Bažnyčioje prasideda dvasinis atsinaujinimas, tuomet atsiskleidžia,
suaktyvėja ir skirtingi moterų pašaukimai,
nes moterys patiria laisvę Kristuje. Tačiau
kai Bažnyčia pasuka instituciniu keliu ir
pradeda taikytis prie visuomenėje nusistovėjusių kultūrinių normų, deja, Dvasia ima

slopti, suvaržoma dvasinė laisvė ir moterų
dovanos apribojamos. Svarbu žinoti, jog tai
yra neigiama Bažnyčios prisitaikymo prie
kultūrinių tradicijų išdava.

Pašaukimo pokyčiai ir
transformacija
Pašaukimas kaip ir žmogus negali būti
statiškas. Net jei moteris yra pašaukta atlikti
vieną pagrindinį tikslą gyvenime, jos pašaukimas auga, bręsta ir kinta, kaip ir ji pati.
Gali kisti ir išorinės pašaukimo išraiškos
formos. Tad iškyla aktualus klausimas: kiek
aš esu atvira pašaukimo transformacijai?
Kai dvasiškai bręstame ir pašaukimas
taip pat kiek kinta, įgydamas kitas išraiškos
formas, tada itin svarbi tampa savirefleksija
ir dvasiniai pokalbiai su pastore, mentore ar
pastoracinės globos konsultante. Ši metodika vadinama žiūrėjimu į vidinį veidrodį,
kuriame save pamatai naujai.
Pokyčių laike itin svarbu pažvelgti šį
vidinį veidrodį ir stengtis suprasti, kas šiuo
metu su manimi vyksta. Svarbu viską nuoširdžiai ištyrinėti, nieko nepagražinti, bet
tirti tiesoje ir meilėje. Kokiomis akimirkomis aš geriausiai patiriu Dievą? Kaip ir
kada aiškiausiai atsiveria mano dovanos ir
pašaukimas? Ką man įdomiausia daryti ir
kur daugiausia naudos galiu atnešti? Čia tinka vieno autoriaus mintis: Mūsų pašaukimas
yra ten, kur mūsų didžiausias džiaugsmas
prisiliečia prie kitų giliausio liūdesio.

Pokyčiai visada sunkūs
Pokyčiai žmonių gyvenime visada
yra nelengvi. Sunku, kai ką nors prarandame ir turime atrasti naują savo būvį,
nes nelengva pamiršti prieš tai buvusį
gyvenimo laiką ir transformuotis į naują būtį. Pokyčiai visada reikalauja suteikti
erdvės sau gedėti, mat pokyčiams vykstant
kažką savo pašaukimo kely prarandame.
Nukelta į 26 p.
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oterie, atrask
savo pašaukimą...

„Koks pirmasis moters pašaukimas? Dukra. Šis pašaukimas pirmasis,
bet ne paskutinis. Dukros auga, tapdamos moterimis, motinomis...
Svarbu leisti sau liūdėti dėl to, ką praradome, Pašaukimas, pilnatvė į moters gyvenimą ateina ne iš karto – kartkarkad susitaikytume su tuo praradimu ir priim- tėmis atrodo, kad jis taip ir neras durų į konkrečios moters gyvenimą...
tume naują etapą, naują išraišką.
Mes turime mažą seserį, ji neturi krūtų. Ką darysime su ja, kai ateis jai
Tad pašaukimo transformacija gali būti
laikas ištekėti? (Gg 8, 8).“
Atkelta iš 25 p.

itin skaudi, nes sunku paleisti sena, kad
priimtum, tai kas nauja. Jei nustoji matyti
savo tarnystės prasmę, nematai ir nesupranti
Dievo kelio sau, tarnystę lydi nuolatinis
nepasitenkinimas, atėjo pokyčių laikas.
Reikia paleisti tai, kas tarnaujant kitiems
nebeveikia, o pačią liūdina. Svarbu suvokti,
kad nepatogumas vienoje ar kitoje vietoje
yra vidinė nedarna tarp pašaukimo, vidinės
būklės ir atliekamos tarnystės. Tai tarytum
Dievo raginimas ką keisti, lyg grumtumės
su Juo, kaip grūmėsi Jokūbas iki pat aušros.
Paleidimo laikas dažnai būna ir žeidžiantis, todėl gera, kai yra kas šioje pašaukimo
transformacijos kelionėje palydi.

Saugokitės perdegimo!
Perdegimas gali grėsti kiekvienai. Jis
pasireiškia tuomet, kai visiškai atiduodame
save kitiems (blogąja prasme) ir nebeturime,
ką duoti, nes pamiršome save „pripildyti“.
Duoti neprisipildžius yra pražūtinga. Tokio
„heroizmo“ niekam nereikia, jei gresia žūtis
tarnystės lauke. Jėzus nesistengė pamaitinti
visų pasaulyje išalkusių, išgydyti visų pasaulio ligonių ir apeiti visus pasaulio miestus
bei kaimus. Jis atėjo pas Izraelio avis, o visą
pasaulį patikėjo Bažnyčiai – visų laikų krikščionims, o ne vienam žmogui.
Turime išmokti į tarnystę žiūrėti, kaip
į komandinį darbą, o ne kaip į individualią
veiklą. Tada kiekviena komandos dalis padaro, ką gali padaryti Viešpatyje. Suvokime,
kad vienas Dievas yra beribis ir neišsenkantis, o žmonės – riboti, jų jėgos išsenka. Tik
„prisipildydamos“ Dieve ir tarnaudamos
komandose išmokstame viena kitą tausoti,
palaikyti, papildyti.
Niekada nepamirškime, kad tarnystė yra
Dievo valios vykdymas, o ne lenktyniavimas,
kas daugiau padarys. Todėl, svarbu ne tai,
kiek daug galime padaryti, bet kokią Dievo
valią turime įvykdyti savo gyvenime? Esame
kviečiamos ryžtingai, ramiai, ištikimai ir su
džiaugsmu daryti tai, ką Jis mus šaukia daryti.

Šiais žodžiais į maždaug pusantro šimto
moterų iš įvairių miestų ir bendruomenių, susibūrusių Vilniaus Tikėjimo žodžio
bažnyčioje kreipėsi tarnystės „Dukros“
vadovė Rosana Subačienė. Moteris sukvietė
jau antra joms skirta konferencija 2016 m.
„Moters pašaukimas“.
Gali atrodyti, kad moters pašaukimas –
būti žmona ir motina. Tačiau nuodėmės
pažeistame pasaulyje santuoka ne visuomet atneša laimę, išlaisvina iš apleistumo,
ne visuomet vainikuojama vaisingumu.
Kita vertus, žvelgdami į daugybę moterų –
Biblijos veikėjų, kurioms Viešpats savo
tautos istorijoje skyrė ypatingą vietą, pastebime daugeliui jų bendrą bruožą: Sara,
Rebeka, Rachelė, Ona, Elžbieta – visos jos
buvo nevaisingos... To meto visuomenėje
nevaisingumas moteriai reiškė gėdą ir pažeminimą, simbolizavo Dievo prakeikimą.
Visgi šioms moterims Dievo planas buvo
kitoks – dėl savo nevaisingumo jos išmoko
nuolankiai žvelgti į Viešpatį ir pasitikėdamos tik Juo tapo motinos tūkstančiams...
Jų istorijos šiandien teikia paguodą bei viltį,
jog Viešpatį sutikusiai moteriai Jo visiškai

pakanka, kad ji galėtų išpildyti savo pašaukimą, patirti pilnatvę, nešti tikrą, išliekantį
vaisių. Rosana ragino moteris nežiūrėti į
save siaurai, nesutelkti dėmesio į skurdą,
apleistumą ar nevaisingumą, nes Dievui
nėra negalimų dalykų. Giedok, nevaisingoji, kuri negimdei! Džiūgauk linksmai, kuri
nepažinai gimdymo skausmų! Nes apleistoji
turi daugiau vaikų negu turinti vyrą, – sako
Viešpats (Iz 54, 1). Tai patikimas žodis ir
tvirta viltis kiekvienai.
Šiaulių bažnyčios Tiesos žodis pastorė Anželika Krikštaponiene pasiūlė įvesti tradiciją – kasmet advento laikotarpiu
moterims susirinkti prie Viešpaties kojų.
Pastorė pamokslavo tema „Moters ganytojiška širdis“. Jau pati pamokslo tema
tarsi pateikia užuominą, kad kiekviena
moteris turi ganytojos širdį, ir nors tikroji
ganytojiška širdis yra brandi motinos širdis, dažnai jos užuomazgos pastebimos
žvelgiant į dar žaidžiančią mergaitę, kuri
stengiasi rūpintis, globoti, maitinti tuos,
už kuriuos jaučiasi atsakinga. Moteris –
tarsi žemė, duoti – pati jos prigimtis, nors
kartkartėmis tai pamirštama. Gyvas stereotipas, kad primityviose visuomenėse mai-
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Įdomu, kad hebrajiškai moteris – tai klonis. Tai tarsi žadina
mintį, kad moteris gali būti pripildyta tiek Dievo, tiek nuodėmės.
Nusidėję pirmieji žmonės (Pr 3, 16) iš esmės pasikeitė, išsigando
Dievo artėjimo. Vyras, kuris neseniai grožėjosi savo moterimi, Dievo
akivaizdoje puolė ją kaltinti, sakydamas: „Moteris, kurią Tu man
davei...“ Kaip jautėsi Ieva? Taip, ji pasidavė apgaulingiems piktojo
pažadams, tačiau vyro kaltinama ji jautėsi išduota... Įdomu, kad
apaštalas Paulius neragina moterų mylėti savo vyrus – moterys
žino, kaip reikia mylėti. O užgautas vyras atsitraukia. Tai, kas vyko
Edene, vyksta ir šiandien – daugybė porų sukasi tokiame skausme.
Pamokslininkė kalbėjo, kad Dievas ragina moteris žengti pirmose eilėse, siekiant bendruomenės, šeimos išgelbėjimo,
atgimimo. Biblijoje ne kartą matome, kad Dievas, norėdamas
dovanoti išgelbėjimą ir gyvenimą, pagalbon pasitelkia moterį.
Angelas aplankė Mariją – merginą iš Nazareto, kreipėsi į ją, ir
visas (dvasinis) pasaulis laukė moters atsakymo: „Štai aš Viešpaties
tarnaitė...“ Šiandien tokio atsakymo Dievas laukia iš kiekvienos
iš mūsų. Myriama liudijo, kad Dievas renka skirtingas bažnyčias
į vieną kaimenę, kad būtų vienas Ganytojas, viena ganykla, ir tai
vyksta visame pasaulyje. Visame pasaulyje kyla moterys tarnaitės,
tarnautojos... Yra vienas pašaukimas, bendras visoms moterims –
nesvarbu, kokią konkrečią užduotį Dievas būtų numatęs, Jis ieško
tavęs ir laukia tavojo „Taip“. Dievas pakelia daugybę Gerosios
Naujienos skelbėjų. Viešpats ieško talentų. Dažnai Dievui pakanka vienintelio talento, kurį Jis gali padauginti. Bet Dievui reikia
atsakymo „Taip“.

Gedos Žyvatkauskaitės nuotr.

tintojai buvo vyrai, tačiau iš tiesų 80 proc. maisto surinkdavo būtent moterys. Panašiai yra ir šių dienų bažnyčioje –
moterys neša daugybę įvairiausių, dažnai nepastebimų naštų.
Moterys yra atiduodančios, atsinaujinančios ir vėl atiduodančios.
Ačiū Dievui už šį pašaukimą...
Moteris ganytoja, piemenaitė minima jau Senajame Testamente. Nors Senasis Testamentas buvo rašomas patriarchalinėje
kultūroje ir jame dominuoja vyriškieji prototipai, kalbant apie
ganytojus vartojama ir vyriška, ir moteriška forma. Taigi Biblijoje
skaitome apie tris moteris piemenaites: Jokūbo žmoną Rachelę (Pr
29, 1–11), Mozės žmoną (Iš 2, 15–21) ir Giesmių giesmėje minimą
šulamietę. Visos jos ganė savo tėvų avis ir ganydamos sutiko savo
būsimuosius vyrus, numatytus joms Viešpaties.
Svarbu, kad jau Senajame Testamente matome ne tik moteris
piemenaites, bet ir moteris – Dievo tautos ganytojas. Viešpats tapatina save su ganytoju, Izraelį su kaimene, Jis įkūrė ir žemiškųjų
ganytojų tarnystę. Senajame Testamente ganytojų vaidmenį atliko
kunigai, pranašai ir išminčiai. Tarp jų buvo ir moterų, kurios buvo
Dievo pašauktos bei paskirtos šiai tarnystei, ir joms buvo suteiktas
ne menkesnis autoritetas negu vyrams – tai Aarono sesuo Mirjama, teisėja Debora, Hulda, Izaijo žmona. Mirjama kvietė moteris
drąsiam, džiaugsmingam, pranašiškam laisvės šokiui. Debora teisė
tautą – tai kalba apie jos išmintį ir drąsą. Ji taip pat stojo į kovą
kartu su savo tauta. Hulda – Izraelio „reformacijos“ motina, nes
ji padėjo skleisti Šventąjį Raštą, kai jį atrado Jozijas. Izaijo žmona
kartu su Izaiju įgyvendino jo skelbiamą žinią. Visos jos tapatinosi
su kaimene. Tuos pačius klausimus užduokime šiandien ir mes:
kokie žmonės yra aplink mus? Kokius žmones dvasiškai, intelektualiai maitiname? Tai ir yra mūsų kaimenė, kuri gali būti labai
įvairi: tai gali būti vaikai ar kiti žmonės, kuriems tarnaujame... Ar
suvokiame savo kaimenės poreikius?
Piemenaitės įvaizdis sutinkamas liaudies, populiariosios
muzikos dainose, literatūroje ir ypač tapyboje.
Taigi, kokia yra ganytojiška širdis? Tai švelni, motiniška ir
tėviška širdis. Ji plati – joje telpa visi, kurie yra šalia. Nėra vienų
labiau numylėtų, o kitų atstumtų. Meilė padengia nuodėmes, meilė
globoja, yra empatiška... Tokia yra ganytojo širdis.
Ezechielio pranašystės 34 sk. vaizduojamas priešingas paveikslas – ganytojai, valdantys smurtu ir žiaurumu. Toks ganytojų
nerūpestingumas ir nesirūpinimas ganomaisiais žlugdo kaimenę:
avys išsilaksto, prasideda chaosas, stiprios avys stumdo silpnąsias.
Mylinčio ganytojo širdis silpnuosius stiprina, sergančius gydo, sužeistuosius tvarsto, paklydusių ieško. Ganytojo žvilgsnis pirmiausia
krypsta į silpniausias avis, ne į stipriausias. Toks ganytojas buvo
Jėzus. Moters, kaip didelės ar mažos kaimenės ganytojos, užduotis –
pastebėti, stiprinti, gydyti. Ganytojiškos tarnystės pagrindas –
empatiškas klausymasis: kaimenės ir Dievo išklausymas. Ar girdime, ką mums sako šalia esantys? Kaip klausome: ausimis, jau iš
anksto paruošę atsakymą, ar širdimi? Už žodžių slypi emocijos,
gyvenimas, nuostatos... Žmonės linkę užkoduoti savo žinią, tad
bendraujant reikia sulėtinti tempą, nepertraukinėti, rodyti supratimą. Neskubėkime patarinėti. Tyla, o ne žodžių gausa bendravime
yra mūsų draugas. Taip gydoma širdis ir žmogus atrandamas iš
naujo. Taip ir ganytojos, ir jos „avelių“ širdys atsiveria Viešpačiui...
Antrąjį pagrindinį konferencijos pamokslą sakė katalikų bažnyčios misionierė iš Prancūzijos Myriama Fourchaud. Pamokslininkė
vaizdžiai ir emocingai kalbėjo apie tai, kad kol nebuvo Ievos, Adomas
buvo vienas ir vienišas. Moteris tapo jo pagalbininke – Dievo siųsta
pagalba pasauliui. Ji buvo sukurta Edeno sode kaip gyvenimo vaisius, kaip Dievo grožio pasireiškimas žemėje, apstulbinęs Adomą.
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Moters galybė (tiek teigiama, tiek neigiama) slypi jos lūpose, jos
žodžiuose. Ieva įkalba Adomą paragauti vaisiaus, ir Adomas tuoj
pat paklūsta. Visose civilizacijose piktasis kovoja moters lūpomis.
„Bėkite nuo lūpų nuodėmės, – ragino pamokslininkė. – Neterškite
savo širdies, kuri yra šventykla. Jeigu neskelbiame Dievo šlovės,
tampame moterimis, kurios kitus kaltina, o save teisina ar pan. Tai
gadina bažnyčias, gadina meilę. Likite ten, kur Dievas jus pastatė.“
Ne visada tarnystės pašaukimas atsiveria iš karto. Dievui reikia mūsų silpnumo, mūsų pasiruošimo, tačiau ir apsisprendimo
atsakyti Jam „Taip“ ir tarnauti. Stokime Jo akivaizdon silpnos, bet
ryžtingos kaip Estera – karaliaus širdį pavergė Esteros grožis, ir
visa tauta buvo išgelbėta.
Po pamokslų moterys būrėsi teminėse grupelėse, kuriose
joms patarnavo žurnalo TAPATI redaktorė Aušrinė Šečkuvienė,
VO „Agapė“ tarnystės moterims vadovė Diana Peteraitienė, Erika
Batisienė, Vita Rulinskienė, VšĮ „Kartu saldu“ vadovė Kristina
Pikūnė, gydytoja Laimutė Puidokienė, paauglių lygos vadovė
Jurgita Miloševičienė, šokių studijos „Džiaugsmas“ vadovė Aida
Maksvytytė ir kitos moterys.
Parengė Dalia Janušaitienė
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Svečiuose – evangelinės bendruomenės
VITALIJUS SEREDA

L

aisvė ar
vergystė?

Kas geriau? Gyventi, bet būti kieno nors
vergu, ar mirti, bet neprarasti savo laisvės?
Dievo žodis mums sako, kad pasaulyje
yra du šeimininkai, ir joks tarnas negali
tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus
prisirišęs, o kitą nieku vers (Lk 16, 13). Iš
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad pasaulyje gyvenantis žmogus neturi pasirinkimo
laisvės: jis negali būti laisvas ir pasirinkti niekam netarnauti, nes Dievo žodis sako, kad
žmogus tarnauja arba Dievui, arba šėtonui.
Tačiau, jei pažvelgsime giliau, pamatysime,
kad žmogus visgi gali būti laisvas, bet tik
tada, kai pasirenka Dievą.
Apaštalas Paulius sako: Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu,
bet tai, ko nekenčiu (Rom 7, 15). Matome,
kad žmogų užvaldžiusi nuodėmė verčia jį
daryti dalykus, kurių jis nekenčia, ir kas
dar blogiau – nuodėmė gimdo nuodėmę,
ir pats žmogus jau nebegali išsivaduoti iš
jos pančių ir šėtono pinklių.
Tačiau, kai Dievas atgimdo žmogų, Jis
suteikia žmogui jėgų nebedaryti nuodėmės,
nugalėti pikta, būti kantriam. Jis suteikia

Vitalijus Sereda yra Kauno evangelikų
krikščionių baptistų bažnyčios diakonas.
ramybę ir jėgų priešintis bei nugalėti visa tai,
kas griauna žmogaus gyvenimą – nepagrįstą
baimę, pavydą, melą, nesantaiką, piktumus ir
kitus „kūno darbus“, nes kas yra Kristuje, tas
yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo,
štai atsirado nauja (2 Kor 5, 17).
Žmogus yra laisvas rinktis ir nugalėti tik
tada, kai jis yra Dieve. Dievas pažadėjo, kad
Jis ves ir nepaleis žmogaus iš savo rankos
(Jn 10, 28), rodys jam kelią ir jį saugos. Ir vis
dėlto Dievas visada palieka žmogui laisvę
pasirinkti: priimti Jo malonę ar ją atmesti.
O šėtonas vaikšto aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas ką praryti. Jam
negana, kad dauguma žmonių tarnauja jam,
ar kad teisusis nupuola, nes jis ir vėl atsikelia.
Šėtonas niekada nepasitenkins kąsniu – jis puls
tol, kol visiškai praris. Jo tikslas mus įkalinti,
supančioti ir sunaikinti. Kiekvieną kartą žiūrėdamas į žmogų šėtonas mato Dievo atvaizdą.
Jo pavydas žmogui yra didesnis už neapykantą
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Dievui. Dėl to šėtono tikslas yra neatpažįstamai
sudarkyti žmogaus sielą ir sunaikinti kūną, ir
jis nenusiramins, kol to nepasieks.
Žmogus yra Dievo atvaizdas ir paveikslas. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl
žmogus gali būti laisvas tik Dieve. Kuo labiau
mes šventėjame, kuo labiau mes panašėjame
į mūsų Viešpatį, tuo arčiau to pirmykščio
sumanymo ir tos tobulos būsenos, kurios
buvo sukurtas pirmasis žmogus, mes esame.
Mes žinome, kad vergas neturi laisvės,
norų, nuomonės, nuosavybės, jis negali
išpirkti savo laisvės ar savo gyvybės. Jis ir
visa jo šeima bei jų gyvybė priklauso šeimininkui. Tik šeimininkas gali atimti ar
dovanoti jam gyvybę arba parduoti jį kitam.
Mes, tikintys, kadaise buvome šėtono
valdžioje, buvome jo vergai, praradę savo
laisvę ir dvasinę gyvybę. Bet Kristus išpirko
mus savo šventu krauju. Jis sumokėjo kainą,
kurios mes negalėjome sumokėti. Šeimininkas atidavė gyvybę už vergą. Dovanojo
mums gyvenimą, galimybę tapti Jo tarnais
ir atrasti tiesą. Jis užantspaudavo mus savo
Šventąja Dvasia, o kur Viešpaties Dvasia, ten
ir laisvė (2 Kor 2, 17).

Eilutės pamąstymui:
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai
priešingi Dvasiai, o Dvasios kūnui; jie vienas
kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte (Gal 5, 16–17).
Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas
nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką
esu iš savo Tėvo girdėjęs (Jn 5, 15).
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TOMAS DIČIUS
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eformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (VII dalis)

Pradžia 2016 m. Nr. 6 (448)

Reformacija ir meno raida
Liuteroniška dailė ir muzika
Pasak R. H. Baintono, galbūt dėl to,
kad Liuteris į reformas įsitraukė jaunas,
o dailininkas A. Diureris – senas, tai tam
tikra prasme nulėmė, kad vaizduojamasis
menas liuteronybėje užėmė menkesnę vietą
nei muzika1. Prasidėjus Reformacijai, A.
Diureris tapo ištikimu Liuterio pasekėju
ir 1528 m. mirė kaip „geras liuteronas“.
Naujasis mokymas išlaisvino jį iš „didžiosios
baimės“, pasikeitė ir jo kūrybos tematika
bei stilistika, kuri pasižymėjo nuosaikumu
ir paprastumu, tačiau neprarado stipraus
išraiškingumo. Reformacijos pradžioje (iki
XVI a. vidurio) liuteroniška dailė klestėjo,
kol buvo gyvi A. Diureris, H. Holbeinas,
L. Kranachas, tačiau jie nepaliko po savęs
naujos, tokios pat talentingos dailininkų
kartos2.
Gerai žinomas faktas, kad Liuteris ypatingai domėjosi viena meno sritimi – muzika. Samprotaudamas apie muziką, Liuteris
mažiau dėmesio skyrė simboliniam muzikos
aspektui (kas buvo būdinga Viduramžiams),
o pabrėžė labiau žmogiškąją pusę, muzikos
poveikį žmogaus emocijoms (kas būdinga
Renesansui):
Muzika yra nuostabi ir miela Dievo
dovana <...> Po teologijos jai aš skiriu
aukščiausią vietą ir didžiausią pagarbą.
To žiupsnelio, ką aš išmanau apie muziką,
nekeisčiau į nieką <...> Ji yra žmogaus
emocijų šeimininkė ir valdytoja <...>
Muzika yra pati tinkamiausia priemonė
norint išsklaidyti liūdesį, pažaboti nesivaldymą ir išdidumą, paguosti kenčiantį,

1 Baintonas R. H., Čia aš stoviu. Tauragė: Kelias, 2000,
p. 344.
2 Спиц Л. В., История реформации. Возрождение и
движение реформации. т. II. [interaktyvus] [žiūrėta

nuraminti aistrą ar paprotinti kvailumą
ir pyktį. 3
Pradėjęs nuo mokymo reformų, Liuteris
vėliau ėmėsi reformuoti ir pamaldų tvarką,
nemažą dėmesį skirdamas bažnytinei muzikai. Pirmieji badymai atsispindi traktatuose
Pamaldų tvarka (1523 m.) ir Vokiškos mišios (1526 m.). Nuosekliai įgyvendindamas
visuotinės kunigystės principą, jis siekė
sudaryti sąlygas kiekvienam atėjusiam į
susirinkimą tikinčiajam nuoširdžiai ir sąmoningai garbinti Dievą. Pamaldos turėjo
panašėti į kolektyvinį veiksmą, jose turėjo
dalyvauti visi susirinkusieji. Šiam tikslui

„

M. Liuteris siekė sudaryti
sąlygas kiekvienam
atėjusiam į susirinkimą
tikinčiajam nuoširdžiai ir
sąmoningai garbinti Dievą.

“

turėjo pasitarnauti ir muzika – būtent su ja
susiję reikšmingi liturginiai pakeitimai. Iki
Reformacijos beveik visa liturgija buvo pritaikyta tik kunigui ir chorui, likusieji mišių
dalyviai pasijungdavo tik keliais atsiliepimais gimtąja kalba. Liuteris šį kolektyvinį
elementą ypatingai išplėtojo, todėl jį galima
laikyti parapijinio giedojimo tėvu4. Visas
giedojimas per liuteroniškas pamaldas tapo
bendruomeniniu ir demokratišku.
Viena iš Liuterio pasiūlytų naujovių
buvo populiarių dainų melodijų panaudojimas giesmėse tam, kad jos būtų labiau
priimtinos ir suprantamos paprastiems
žmonėms. Visame pasaulyje išpopuliarėjusių
liuteroniškų himnų kai kurios melodijos
buvo pasiskolintos iš vokiškų liaudiškų pasaulietinių dainų. Pavyzdžiui meilės dainos
„Innsbruck ich muss dich lassen“ (iš vok. k.

Nukelta į 30 p.

Уилсон-Диксон Э., История христианской музыки, p. 80.
4 Baintonas R. H., Čia aš stoviu, p. 347.
5 Уилсон-Диксон Э., История христианской музыки,
p. 80–81.
6 Krikščionybės istorija (red. Dowley T.). Vilnius: Alma
littera, 2000, p. 500.
7 Davies N., Europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2011, p.
492–493.
8 Schaeffer F., The Complete Works of Francis A. Schaeffer: A Christian Worldview, vol. 5. Westchester, IL:

2011 m. spalio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://
www.reformed.org.ua/2/338/10/Spitz>

„Aš palieku tave, Insbrukai“) melodija buvo
panaudota daugelyje himnų, kurių pirmasis
buvo „Aš palieku tave, pasauli“; šią melodiją
galima išgirsti ir J. S. Bacho kūrinyje „Pasija
pagal Matą“5. Liuteris įnešė ir savo tiesioginį
indėlį į naujos bažnytinės muzikos lobyną –
pats sukūrė tuziną populiarių himnų, iš
kurių žinomiausias „Ein‘ feste Burg“ (iš vok.
k. „Viešpats – mūsų tvirta uola“).
Dėl ypatingo Liuterio santykio į muziką
ir jo siekio įgyvendinti visuotinės kunigystės
principą pamaldų liturgijoje liuteroniškose
šalyse susikūrė didinga chorinio ir bendruomeninio giedojimo tradicija. Liuteroniškoje
aplinkoje visada ir visur buvo reikalaujama,
kad kiekviena parapija turėtų savo kantorių, savo vargonininką, choro mokyklą ir
apmokytų giesmininkų bei instrumentalistų
būrį. Liuteronų muzikinė tradicija suvaidino svarbų vaidmenį paverčiant Vokietiją
muzikiniu atžvilgiu labiausiai išprususia
Europos šalimi, kuri teikė neišsemiamus
muzikos išteklius daugelį metų6.
J. S. Bacho genijus niekur kitur nebūtų
radęs derlingesnės dirvos nei liuteronybė7.
Šio kompozitoriaus, kurio svarbus indėlis
ir pėdsakas muzikos vystymosi istorijoje
yra visuotinai pripažintas ir nekvestionuojamas, kūrybos centru ir svarbiausiu
leitmotyvu buvo Reformacijos teologija,
protestantiškas tikėjimas. F. A. Schaefferis
yra pasakęs: „Be Liuterio nebūtų ir Bacho“8.

3 Luther’s Works, volume. 53. Fortress Press, 1965, p. 323;

Crossway, 1982, p. 122.
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P. de Hooch „Kaimo namas“
Bacho pasaulėžiūrą atskleidžia ir santrumpos, kuriomis jis pasirašinėdavo savo kūrinius: SDG (Soli Deo Gloria, iš lot. k. „vienam Dievui garbė“ – tai vienas iš penkių
Reformacijos šūkių), JI (Jesu, Iuva, iš lot.
k. „Jėzau, padėk!“)9.
Liuteroniška tradicija darė įtaką ne tik
Bacho kūrybai. Galima atrasti akivaizdų ryšį
tarp liuteroniškos bažnytinės muzikos ir kitų
žymių kompozitorių – Dž. F. Hendelio, F.
J. Haidno, V. A. Mocarto, L. Bethoveno, F.
Šuberto ir J. Bramso – kūrybos.

Reformatų dailė ir muzika
Nors pats Kalvinas ir neturėjo labai didelio polinkio į meną, jo teologinis Kristaus
viešpatystės principas lėmė ir jo požiūrį į
meną kaip į dievišką dovaną10. Komentuo9 Wilsey Jh. D., „The Impact of the Reformation on the
Fine Arts“ // Faith & Mission – 2006, Nr. 23/2; Volke
S., „Johannas Sebastianas Bachas: Dievo dumplės“

damas Pradžios knygos ištrauką (Pr 4, 21),
kurioje minimas Jubalas – visų grojančiųjų
lyra ir trimitais protėvis, jis teigia, kad čia
kalbama apie nuostabias Šventosios Dvasios dovanas, įrodančias Dievo dosnumą11.
Išėjimo knygos komentare jis užsimena,
kad bet koks menas yra iš Dievo ir turi būti
vertinamas kaip dieviškas išradimas. Pirmiausia menas yra skirtas tam, kad šlovintų
ir girtų Aukščiausiąjį, be to jis teikia mums
paguodą šiame nelengvame gyvenime.
Menas taip pat priešinasi disharmonijai,
kuri kilo iš žmogaus nuodėmingumo12,
sutaurina gyvenimą, ugdo sielą bei teikia
pasimėgavimą nenuodėmingais, aukštesniais malonumais.
Kalvinistinį požiūrį į meną taip pat
paveikė ir bendrosios malonės doktrina,
teigianti, kad menas, kaip dieviška dovana,
yra suteikta visiems žmonėms – jis gali pasitarnauti ir krikščionims, ir netikintiems.
Nesvarbu, kad ne visas pasaulis yra atpirktas,
jis vis vien paklūsta Dievo tikslams, kurie
įgyvendinami dėl bendrosios malonės.
Meno kūriniai, kuriuos sukūrė netikintys,
yra šios malonės įrodymas. Tokio požiūrio
šalininkai priešinosi bandymams uždaryti
meną tarp bažnyčios sienų, nesutikdami,
kad jis yra vien tik ypatingosios malonės
dovana. Dėl šios priežasties reformatai
dažniausiai palankiai vertino tiek antikos,
tiek Renesanso meną, traktuodami jį kaip
bendrosios malonės dovaną13.
Viduramžiais menas buvo „pakilęs“
virš kasdienio paprastų žmonių gyvenimo,
tačiau Reformacijos pasaulėžiūros paveiktas
jis „nusileido ant žemės“. Biblinio mokymo
šviesoje menininkai pamatė, kad su Dievu
susijusi visa realybė – gamta, kasdienė buitis,
11 Calvin J., „Commentaries on Genesis“ [interaktyvus]
[žiūrėta 2014 m. gruodžio mėn.]. Prieiga per internetą:

darbas, šeima, žmogiški jausmai, ir visa tai
buvo pripažinta tam tikra prasme sakralia
erdve14. Šis virsmas ir kontrastas tarp dviejų
meno epochų ryškiausiai matomas XVII a.
„olandų aukso amžiaus“ tapyboje, kuriai
atstovauja tokie žymūs dailininkai kaip
Rembrantas, F. Halsas, J. Vermeeris, P. de
Hoochas ir kt. Šio aukštos meistrystės meno
lobyno, sukurto kalvinistinėje aplinkoje,
turtai iki šiolei nepaprastai žavi ir įkvepia
meno tyrinėtojus ir kūrėjus.

J. Veermer „Siuvėja“
Amžininkus ši tapybos mokykla nustebino iki tol neregėtu realizmu, proziška
tematika. Anksčiau mene atsispindėjo bažnytinis ir aukštuomenės pasaulis. Pasak A.
Kuyperio, tik kalvinistinėje demokratinėje
terpėje galėjo įvykti meno atsigręžimas į
paprastų žmonių gyvenimą15. Visuotinės
kunigystės principas formavo požiūrį, kad
šventi kunigiško tarnavimo veiksmai vyksta
ne vien tik bažnyčiose, bet ir namuose, amatininkų cechuose, valdininkų kabinetuose –
visose visuomenės srityse, neišskiriant nė

[interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. rugsėjo mėn.]. Prieiga

<http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom01.i.html>

per internetą: <http://www.prizme.lt/index.php?opti-

12 Calvin J., „Harmony of the Law, Volume 1“ [inte-

on=com_content&task=view&id=343>

raktyvus] [žiūrėta 2014 m. gruodžio mėn.]. Prieiga per

14 Рокмакер Х. Р., Современное искусство и смерть

10 Vanhoozer, K. J., „Gerai surežisuotas pasaulis?“

internetą: <http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom03.

культуры, p. 29.

[interaktyvus], (ištrauka iš First Theology: God, Scripture

iv.i.i.html>

15 Kuyper A., Lectures on calvinism. Grand Rapids:

& Hermeneutics, 2006).

13 Спиц Л. В., История реформации [interaktyvus].

Eerdmans p.c., p. 142.

Teologija

Nr. 1 (455) 2017 m. sausio 14 d.

vieno luomo. Patys dailininkai suvokė, kad ir jų užsiėmimas yra
profesinis pašaukimas iš Dievo, jų kunigiško tarnavimo forma, per
kurią jie pašaukti pašlovinti Aukščiausiąjį. Todėl Olandijos dailė
pasižymėjo aukšta menine kokybe, aukščiausio lygio meistryste,
nes ne tematika nulemia kūrinio vertę Dievo akyse, bet atlikto
darbo, kuriam dailininkas yra pašauktas, kokybė. Menas buvo
traktuojamas ne kaip Dievo garbės iliustracija, bet kaip grožio
dalykas, tinkamas Dievui pašlovinti. Tobulas meno kūrinys pats
savaime tapdavo himnu Dievo garbei16.
Tų pačių teologinių idėjų (visuotinė kunigystė, bendroji malonė
ir kt.) buvo paveiktas ir reformatų supratimas apie muziką. Kalbėdamas apie reformatų muziką, A. Kuyperis teigė, kad tuos, kurie
kūrė pirmuosius reformatų himnus, galima būtų vadinti tikrais
didvyriais17. Sutraukę raiščius, siejančius su grigališkuoju dainavimu, jie rinkdavo melodijas iš laisvojo liaudiškos muzikos pasaulio.
Pirmieji reformatų kompozitoriai L. Bourgeois'as, K. Goudimelis
ir jų pasekėjai pasiskolintas liaudiškas dainas sugrąžindavo atgal
liaudžiai jas „apvalę“ ir „apvilkę“ krikščioniška prasme ir rimtumu.
Ženevos kompozitorius, Kalvino amžininkas – L. Bourgeois'as ne
tik išaukštino liaudies kūrybą iki bažnytinių himnų lygio, bet taip
pat pirmasis išdrįso įvesti ritmą bei pakeitė septynias grigališkojo
dainavimo dermes į dvi – minorą ir mažorą. Taip pat jis įvedė
sąskambius ir padalino dainą į kelias dalis, palengvino melodijos
ir teksto jungimą atsisakydamas viduramžiškų įmantrybių18. Dėl
šių naujovių išsivystė komponavimo principai, kuriais remiasi visa
šiuolaikinė muzika. Taigi, lygiai kaip ir liuteronų, taip ir reformatų
muzikinė tradicija, siekdama pritaikyti bažnytinę muziką kuo
platesnei auditorijai, ženkliai paveikė visos Vakarų muzikos raidą.

„

Pirmiausia menas yra skirtas tam, kad šlovintų ir
girtų Aukščiausiąjį, be to, jis teikia mums paguodą
šiame nelengvame gyvenime.

Literatūros vystymasis

“

Reformacija tiesioginiais ir netiesioginiais būdais darė įtaką ir
Vakarų literatūros raidai. Pirmiausia, ji paskatino intensyvius doktrininius disputus, įvairiausias polemikas, kurios dažniausiai buvo
fiksuojamos ant popieriaus. Naujos religinės pasaulėžiūros gynėjai
pasitelkė rašytinį žodį ir J. Gutenbergo spaudos išradimą savo pozicijų
visuomenėje įtvirtinimui. XVI a. Europą užtvindė didelis kiekis įvairiausių spausdintų protestantiškų agitacinių pamfletų, daugiatomių
dogmatinių knygų, apologijų, sinodų stenogramų, katekizmų ir kt.,
parašytų tokiu kalbos stiliumi, kuris būtų suprantamas kuo didesnei
auditorijai. Per pirmus penkis Reformacijos metus buvo išleista žymiai
daugiau knygų nei per penkiasdešimt metų nuo spaudos atsiradimo.
Prie literatūros vystymosi Reformacija prisidėjo ir per visuotinio raštingumo vystymą bei Biblijos vertimus. Reformų šalininkai
siekė sudaryti sąlygas kuo didesniam žmonių ratui pažinti Šventojo
Rašto tiesas. Neatsiejama šio siekio dalis buvo intensyvus švietimo
skatinimas, taip pat Biblijos bei kitokios dvasinės literatūros vertimų
į įvairias tautines kalbas leidyba, kuri suteikė postūmį įvairių Europos tautų norminių rašto kalbų vystymuisi, o kai kur ir atsiradimui
16 Schaeffer F., „Menas Biblijoje“ // Prizmė – 1996, Nr. 4.

Rembrantas „Mergaitė su šluota“
(pvz. Lietuvoje). Biblijos vertimai taip pat tapo grožinės literatūros
įkvėpimo šaltiniu: įvairiuose pasaulio kraštuose iš Biblijos, kaip iš
neišsenkamo aruodo, daug rašytojų sėmėsi įvairių siužetų. Galima
prisiminti bibliniais motyvais kūrusį lietuvių grožinės literatūros
pradininką liuteronų dvasininką K. Donelaitį19. Visuotinio raštingumo skatinimas sudarė sąlygas ir naujų „demokratinių“ literatūros
žanrų (arba „liaudies knygų“) atsiradimui.

Architektūra ir meno nepriklausomybės
paskelbimas
Nors protestantiškuose kraštuose galima atrasti didingų architektūros šedevrų, tačiau pripažįstama, kad protestantizmas
nesukūrė savito, naujo architektūrinio stiliaus. Taip atsitiko dėl
kelių priežasčių – išorinių ir vidinių. Pirmiausia, galima pastebėti,
kad Reformacijos įtaka menui pasireiškė „subjektyviose-spontaniškose“ meno srityse (dailėje, muzikoje, literatūroje), kurios
nebuvo taip priklausomos nuo stambių mecenatų (valstybės ar
bažnyčios) finansavimo kaip „objektyviosios“ sritys (architektūra
ir su ja susijusi skulptūra). Reformuota bažnyčia, pakeitusi savo
santykius su valstybe, neturėjo pakankamų finansinių galių, kad
galėtų finansuoti didžiulių bažnytinių pastatų statybą. Be to,
protestantizmas pakeitė ir patį požiūrį į bažnyčios pastatą – jis
nebuvo traktuojamas kaip sakrali erdvė. Dar viena išorinė priežastis – protestantai savo reikmėms pritaikydavo nenaudojamas
katalikiškas bažnyčias, todėl nebuvo labai didelio poreikio statyti
naujus maldos namus.
Nukelta į 32 p.

17 Kuyper A., Lectures on calvinism, p. 167.
18 Ten pat, p. 168.

31

19 Jovaiša A., Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas. Vilnius: Mokslas, 1989.
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eformacijos įtaka Vakarų
kultūros pokyčiams (VII dalis)
Atkelta iš 31 p.

A. Kuyperis, samprotaudamas apie tai,
kodėl kalvinizmas nesukūrė naujo architektūrinio stiliaus, atsispindinčio bažnyčios
pastatuose, įvardijo svarbią vidinę priežastį –
meno nepriklausomybės nuo bažnyčios
atgavimą20. Jo nuomone, religijos ir meno
susijungimas būdingas žemesnės pakopos
religingumo formai. XVI a. religija žengė į
brandesnę formą; šią aukštesnę pakopą ženklino regimų simbolių naudojimo atsisakymas sąmoningesnio tikėjimo vardan, taip pat
išsilaisvinimas nuo klerikalizmo ir politinės
valdžios globos. Kalvinizmas supaprastino
simbolines garbinimo formas ir atsisakė
tenkinti meno „reikalavimą“ įamžinti religinę
dvasią grandioziniuose monumentuose.

Brandesnė religija yra mažiau susaistyta su
menu, nes menas yra per daug ribotas, kad
galėtų išreikšti jos esmę. Tokia religija susilaiko nuo estetinio stimuliavimo, kuris ne
visada sukelia teisingas religines emocijas.
Brendimo procese tiek religija, tiek menas
atrado savo atskiras, nepriklausomas sritis.
Protestantizmas, nusimetęs simbolizmo rūbą
ir siekęs tapti grynai dvasine religija, viena
ranka atėmė iš dailininko ypatingą religinį
meną, tačiau kita ranka įteikė pasiūlymą
sudvasinti visą pasaulį21.
Anot A. Kuyperio, protestantizmas pirmasis išlaisvino meną iš bažnyčios globos,
paskelbdamas jo nepriklausomybę, kadangi
suprato tikrąją meno prigimtį. Menas buvo

„

Protestantizmas mene
pagimdė idėją apie grožio
nepriklausomumą [nuo
religijos] ir savarankiškumą,
jis akivaizdžiai parodė
žmogui jo dievišką
kūrybinę jėgą.
L. A. Feuerbachas

“

traktuojamas ne vien kaip bažnyčios nuosavybė, bet ir kaip dieviška dovana, skirta
visiems. Menininkui buvo suteikta laisvė
atvaizduoti žymiai įvairesnes temas, ne tik
tas, kurias nurodydavo bažnyčia ar valdovai.
Filosofas L. A. Feuerbachas yra pastebėjęs:
„Protestantizmas mene pagimdė idėją apie
grožio nepriklausomumą [nuo religijos]
ir savarankiškumą, jis akivaizdžiai parodė
žmogui jo dievišką kūrybinę jėgą“22.
(Bus daugiau)
22 Фейербах Л., История философии. Собрание

20 Kuyper A., Lectures on calvinism, p. 148.

21 Ten pat, p. 150.
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