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Malonės dovana

J

ėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo
dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš
Rytų ir klausinėjo: „Kur yra gimęs žydų karalius? Mes matėme Jo žvaigždę Rytuose ir atvykome
pagarbinti Jį“. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su
juo ir visa Jeruzalė. Jis sukvietė visus tautos aukštuosius

kunigus bei Rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti
Kristus. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes taip pranašo parašyta: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi
mažiausias tarp Judo valdovų, nes iš tavęs išeis Valdovas,
kuris ganys mano tautą – Izraelį’“. Tada Erodas, slapta
pasikvietęs išminčius, sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir
viską kruopščiai sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite
man, kad ir aš nuvykęs Jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią
jie matė Rytuose, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta,
kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie labai džiaugėsi.
Nukelta į 2 p.
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A

r mūsų laukia
Dangus?

Žmonės gimsta ir miršta, keliasi ir eina miegoti, dirba ir ilsisi – gyvena čia, žemėje. Plaukdami šioje kasdienybės jūroje, dažnai net
ir eidami į bažnyčią, tikėdami Dievu, mažai
susimąsto ar pagalvoja apie galutinę šio gyvenimo prieplauką, į kurią visi atplauksime.
Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome
(Hbr 11, 1). Tikėjimas užtikrina,
kad mūsų sielos išgelbėtos, jeigu
patikėjome Kristaus auka už mūsų
nuodėmes ir Jo prisikėlimu iš numirusių: Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų
Kristų duodamas visiems, kurie tiki
<...>. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį
Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį
prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.
Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas
teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir
taip įgyjamas išgelbėjimas (Rom 3,
22; 10, 9–10).
Žmogui suteikiamas išgelbėjimas ir teisumas arba, kitaip
tariant, jis turi garantą savo širdy, kad jo gyvenimas nesibaigs:
Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Nukelta į 4 p.
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Malonės dovana
Atkelta iš 1 p.

Įžengę į namus, rado kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, Jį pagarbino. Jie
atidarė savo brangenybių dėžes ir davė Jam
dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti
nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo
kraštą (Mt 2, 1–12).
Jeruzalė – Judėjos sostinė. Įstabiausia
Jeruzalės vieta – karaliaus Erodo atstatyta
Jahvės šventykla. Ji buvo judėjų gyvenimo
centras. Joje kasdien vyko Senojo Testamento kunigų tarnystė. Švenčių metu tas
tarnavimas būdavo itin įspūdingas.
Ir štai į miestą atvyksta svetimšaliai.
Sunku pasakyti, kiek jų buvo. Tačiau visa
Jeruzalė sunerimo. Galima tik spėlioti, bet
tikriausiai atvykę į miestą jie ėjo tiesiai į
karaliaus rūmus, skelbdami stulbinančią
žinią: „Gimė žydų karalius. Mes matėme jo
žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“
Kaip tai gali būti? Iš kur svetimšaliai
astrologai gali žinoti, kad gimė Mesijas? Juk
tai – Izraelio Karalius, apie kurį praeityje
kalbėjo Dievo Dvasios įkvėpti pranašai.
Jeigu Jis tikrai gimė, vadinasi, Dievo tautos
kunigai ir Rašto mokytojai turėjo tai sužinoti
pirmi. Juk Izraelio Dievas turėjo apie tai
pranešti savajai tautai.
Taip ir įvyko, tačiau nei karalius Erodas,
nei šventyklos kunigai neišgirdo žinios apie
Jo gimimą iš Betliejaus piemenų ar Simeono
bei aštuoniasdešimtmetės Onos pranašysčių,
kai Juozapas su Marija atnešė savo pirmagimį
į šventyklą pašvęsti Viešpačiui. Vargu ar daug
žmonių girdėjo tas pranašystes. Simeonas
kalbėjo kūdikio tėvams, senoji pranašė –
tiems, kurie laukė Izraelio atpirkimo. Tačiau
žinia nepasklido nei tarp kunigų, nei tarp
Jeruzalės gyventojų. Tikėtina, kad tuo laiku,
kai ateisiančio Mesijo lūkestis tautoje augo,
panašios pranašystės skambėjo ne vieną
kartą. Tautoje visais laikais buvo netikrų
pranašų. Kas gali iš tiesų patikėti, kad vargingos jaunos šeimos į šventyklą atneštas
kūdikis yra lauktasis Mesijas? Užteko tik
nedaug susireikšminti, galvojant apie save
kaip Dievo tautos žmogų, įsijausti į šventyklos didybę, svajoti apie karališką gimsiančio
Mesijo šlovę, ir tarp daugybės įvairių balsų
nebeišgirsti Dievo Dvasios liudijimo. Nei
Jeruzalės gyventojai, nei karalius, nei kunigai
tos žinios tuomet neišgirdo.
Viešpats jiems davė dar vieną galimybę – atvyko išminčiai iš Rytų. Atėjo į

Kauno „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius
karaliaus rūmus ir ėmė klausinėti, kur yra
gimęs Izraelio Karalius. Erodas sunerimo,
nes paranojiškai bijojo bet kokios grėsmės
savo valdžiai. Kiti Jeruzalės gyventojai gal
ir nebūtų taip nerimastingai sureagavę į
svetimšalių astrologų klausimą, jeigu ne
karaliaus nerimas. Juk nė vienas Jeruzalės
gyventojas nepalydėjo atvykusių išminčių
į Betliejų. Jiems svetimšalių žinia nebuvo rimta. Tik karalius siekė sužinoti, kur
yra gimęs Izraelio valdovas, todėl sušaukė
aukštuosius kunigus ir Rašto žinovus, taip
norėdamas apsaugoti savo sostą nuo menkiausio pavojaus. Sušauktieji žinojo, kur
turi gimti Mesijas, bet net nenujautė, kad
Jis jau gimė. Spėju, kad į išminčių atneštą
žinią Dievo tautos mokytojai pažiūrėjo pro
pirštus. Negi pagonys astrologai – įvairiausių
prietarų valdomi žmonės, gali žinoti tai, ko
nežino jie?
Mums, gyvenantiems šiais laikais, kai
skamba begalės apokaliptinių pranašysčių,
svarbu pasimokyti iš tų žmonių klaidų.
Puikybė ir regimas šventyklos didingumas
jiems užkimšo širdies ausis. Tik nuolankūs,
nuoširdūs žmonės gabūs girdėti tikruosius
perspėjimus.
Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę (1 Pt 5, 5). Iš Rytų atvykusiems išminčiams buvo suteikta malonė
išsiaiškinti, ką ženklina pasirodžiusi žvaigždė, ir pamatyti kelionės prasmę – keliauti

į imperijos paribio provinciją pagarbinti
gimusį žydų karalių bei įteikti jam dovanų.
Kaip Dievas jiems tai apreiškė ir kokiu būdu
jie tai išsiaiškino, galima tik spėlioti. Aišku
viena – niekas neateina pas Jėzų ir nemato
prasmės Jį garbinti, jeigu Dievas nepašaukia
ir nesuteikia supratimo.
Išminčiai suvokė, kad gimęs žydų Karalius yra vienintelė visų tautų viltis.
Kodėl būtent žydų? Nes jų protėvis
Abraomas iš Kūrėjo gavo neįkainojamą
pažadą – tavyje bus palaimintos visos žemės
giminės.
Dažniausiai mes net nesusimąstome, ką
kritusiai žmonijai reiškia Dievo palaiminimo
pažadas, nes nematome, kaip tas pažadas
susijęs su mumis. Mums Abraomas – tai
žydų tautos tėvas. Kas gali būti bendro tarp
jų ir mūsų? Nesuprantame, kad tam, jog
Dievas galėtų mus palaiminti, Jam būtina
mus atpirkti iš nuodėmės vergystės, rasti
būdą, kaip panaikinti pražūtingas kritimo
pasekmes. Tai įmanoma padaryti tik suradus žmogų, kuris tikės tiesiakalbio Kūrėjo
pažadu, nes Dievo pažadas išsipildo, kai juo
tikima. Tolimoje praeityje Kūrėjas išsirinko
Abraomą ir suteikė jam malonę patikėti
drąsiausias svajones pranokstančiu pažadu.
Jo vaikai ir provaikiai tikėjimu tapo to paties

„

Dažniausiai mes net
nesusimąstome, ką
kritusiai žmonijai reiškia
Dievo palaiminimo
pažadas, nes nematome,
kaip tas pažadas susijęs
su mumis.

“

pažado paveldėtojai. Jie buvo visų tautų
viltis. Iš jų išaugo tauta, kuri per kartas nešė
brangųjį pažadą. Ir galiausiai atėjo pažado
išsipildymo metas – pats Kūrėjas įsikūnijo ir gimė šiame pasaulyje, kad prisiimtų
žmonijos nuodėmės kaltę, gėdą ir bausmę,
o kiekvienas, kuris Juo patikės, susilauktų
žadėto palaiminimo.
Tikėtina, jog išminčiai tai kažkiek suprato, nes jie ėjo pagarbinti Gimusiojo.
Natūralu, kad jie ėjo į karaliaus rūmus.
Kurgi daugiau gimti nuostabiausiam karaliui, apie kurio gimimą praneša dangaus
žvaigždės?
Kaip dažnai išankstiniai įsivaizdavimai
trukdo žmonėms girdėti tikrojo Vedlio balsą...
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Pabandykime įsivaizduoti išminčių
nuostabą bei pasimetimą. Atvykę į Jeruzalę,
kurioje tikėjosi rasti visuotinį džiaugsmą
(argi galima nesidžiaugti, kai pildosi Kūrėjo duotas pažadas), jie sutiko nieko apie
žvaigždės paženklintą įvykį nežinančius
Dievo tautos žmones. Karalius sušaukė
dvasininkų konferenciją, kad išsiaiškintų,
kur turi gimti Mesijas, tarsi Jis neturėjo
gimti rūmuose. Galima tik stebėtis, kaip
ilgą, mažiausiai 500 kilometrų kelią raitomis įveikę svetimšaliai nebuvo palaužti
nevilties ir nepasuko atgal namo. Sunku
numanyti, kokios tamsios mintys juos
prislėgė. Niekas nepatikėjo jų atnešta žinia.
Jie vieni ėjo į Betliejų, esantį maždaug 15
kilometrų atstumu nuo Jeruzalės, ieškoti
gimusio Didžiojo Karaliaus, apie kurio
gimimą Jo tautiečiai nieko nežinojo.
Darau prielaidą, jog pirmieji kilometrai
Betliejaus kryptimi buvo labai sunkūs. Tačiau staiga jų nuotaika visiškai pasikeitė. Jie
vėl pamatė žvaigždę, pranešusią jiems apie
Karaliaus gimimą. Širdis pripildė džiaugsmas, nuplėšdamas slėgusią nevilties minčių
skraistę. Šį kartą žvaigždė juos vedė pas
gimusį Valdovą.

Atėję į žvaigždės parodytą vietą, išminčiai rado ne rūmus, bet paprastus namus ir
juose prisiglaudusią vargingai gyvenančią
šeimą. Namuose buvo jauna moteris su
kūdikiu, kuris išoriškai niekuo nesiskyrė
nuo kitų savo amžiaus vaikų. Jeigu jį ženklintų aiškiai matomi išskirtiniai požymiai,
šventykloje, kai Juozapas su Marija jį atnešė
pašvęsti Izraelio Dievui, visi būtų sujudę ir
nei Simeonui, nei senajai pranašei nebūtų
reikėję nieko apie jį skelbti, arba būtų užtekę
tik kelių žodžių.
Kokiu būdu atvykusieji svetimšaliai
suprato, jog būtent šio kūdikio jie ieškojo?
Galime matyti nuostabią Dievo suteiktą
malonę pažinti Kristų tuomet, kai Jis visiškai
neatitinka turėtų lūkesčių. Šventoji Dvasia
apšvietė jų širdies akis. Jie pagarbino kūdikį
Jėzų ir davė Jam labai brangių dovanų.
Jeruzalėje liko Dievo tautos žmonės,
garbinantys ne tą Dievą, kuris apreiškia
Kristų. Jie manėsi tarnaują tikrajam Dievui,
atlikdami apeigas puošnioje šventykloje,
tačiau neišgirdo Viešpaties balso, kai Jis į
juos kreipėsi.
Skaitydami šį evangelisto Mato užrašytą
liudijimą neapsigaukime ir nepagalvokime,
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jog dabar jau žinome, kur mums ieškoti
Kristaus apraiškų. Neužmikime ant laurų.
Nuolankiesiems Dievas teikia malonę, o Jo
balsas gali nuskambėti iš pačių netikėčiausių
lūpų. Budėkime.
Šias mintis apie išminčius iš Rytų ir
jiems suteiktą Dievo malonę norėčiau pabaigti paties Jėzaus amžininkams pasakytais
žodžiais:
Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos
pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o
štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės
gyventojai stos teisme drauge su šita karta
ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos
pamokslą, o čia daugiau negu Jona. Niekas
uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu,
bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų
šviesą. Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl,
jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus
šviesus. O jeigu tavo akis pikta, visas tavo
kūnas bus tamsus. Todėl žiūrėk, kad tavoji
šviesa nebūtų tamsa! Taigi, jei visas tavo
kūnas pilnas šviesos ir neturi jokios tamsios
dalies, jis bus visas šviesus, lyg žiburio spindulių apšviestas (Lk 11, 31–36).

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS
ŠAKELĖS. KAS

PASILIEKA

AŠ JAME, TAS DUODA
DAUG VAISIŲ

MANYJE IR

(Jn 15, 5).
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r mūsų laukia
Dangus?
Atkelta iš 1 p.

Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena
ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki? (Jn 11, 25–26). Tokia
yra tikėjimo tikrovė, kurios nematome, kol esame šioje žemėje,
bet tai tikrovė, jeigu tuo tikime.
Kaip svarbu tikėti šiais svarbiais Jėzaus pasakytais žodžiais –
„nemirs per amžius“. Vadinasi, tie, kurie tiki, nors ir miršta, gyvena amžinai. Nors čia, žemėje, tarp mūsų jų nebėra, jie gyvena.
O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie
Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems
atsilygina (Hbr 11, 6). Neįmanoma patikti Dievui, jeigu Juo
netikime. Bet jeigu tiki, vadinasi, artiniesi prie Jo tikėdamas,
kad už ieškantį Jo tikėjimą tau bus atlyginta. Atlyginta išgelbėjimu iš mirties ir amžinuoju gyvenimu. Mūsų vieta amžinybėje
priklauso nuo to, kuo tikėjome gyvendami žemėje, ko tikėdami
labiausiai ieškojome, nes ir tikint galima ieškoti ne to, ko reikia
tikram išgelbėjimui.

„

Mūsų vieta amžinybėje priklauso nuo to, kuo
tikėjome gyvendami žemėje, ko tikėdami
labiausiai ieškojome.

“

Apaštalas Paulius su bendražygiu Silu skelbė Evangelijos žinią
Filipuose. Nors jie liudijo tą tikėjimą, kuris garantuoja išgelbėjimą
ir amžinąjį gyvenimą, jų kalba bei veiksmai patiko ne visiems ten
gyvenantiems: Prieš juos sukilo ir minia. Pretoriai nuplėšė nuo jų
drabužius ir įsakė juos mušti lazdomis. Davę daug kirčių, įmetė juos
į kalėjimą, įsakydami kalėjimo prižiūrėtojui rūpestingai saugoti.
Gavęs tokį įsakymą, kalėjimo prižiūrėtojas įgrūdo juos į vidinę
kamerą, o jų kojas įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas
meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga
kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo.
Bematant atsivėrė visos durys, ir visiems nukrito pančiai. Kalėjimo
prižiūrėtojas nubudo ir, pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė
kalaviją norėdamas nusižudyti: jis pamanė, kad kaliniai pabėgo.
Bet Paulius garsiai sušuko: „Nedaryk sau pikto! Mes visi esame čia.“
Paprašęs šviesos, jis šoko vidun ir, visas drebėdamas, puolė Pauliui
ir Silui po kojų. Po to išvedė juos laukan ir paklausė: „Gerbiamieji,
ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?“ Jie atsakė: „Tikėk Viešpatį
Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai.“ Ir jie skelbė Viešpaties
žodį jam ir jo namiškiams. Tą pačią nakties valandą jis pasiėmė
juos, nuplovė jų žaizdas ir nedelsiant kartu su visais saviškiais buvo
pakrikštytas. Nusivedęs į savo namus, jis padengė jiems stalą ir su
visais namiškiais džiūgavo, įtikėjęs Dievą (Apd 16, 22–34).
Kalėjimo prižiūrėtojas dirbo savo darbą, uoliai atliko tarnybą –
įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas įtvėrė į šiekštą – ir net ne-

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius
Giedrius Ažukas
pagalvojo apie tai, kas jo laukia. Jis išgyveno antgamtinę Dievo
jėgą, kuri sudrebino žemę ir pastato pamatus, jai veikiant stebuklingai atsivėrė durys ir nuo kalinių rankų bei kojų nukrito
pančiai. Žmogus išgyveno sąžinės apkaltinimą ir įspėjimą, kad
jam dabar reikalingas išgelbėjimas.
Dievas dažnai ateina į gyvenimą, kai mes to nesitikime, staiga.
Bet kai tik Jis ateina, mūsų gyvenimas keičiasi ir keičiasi taip, kad
mes suprantame, jog mums Jis reikalingas. Viešpats kalėjimo
prižiūrėtojui ir jo namiškiams tapo tikrove, nes jie išgyveno Jo
prisilietimą. Dievas atėjo, nes Jį mylintys ir tikintys Juo meldėsi
ir giedojo Dievui himnus, o po to liudijo amžinojo gyvenimo
Evangeliją (Apd 16, 32), kuri per tikėjimą Jėzumi Kristumi visai
šeimynai atvėrė kelią į dangų (Apd 16, 31).
Įtikėjusieji pasikeitė – tai patvirtino jų elgesys su kaliniais: Tą
pačią nakties valandą jis pasiėmė juos, nuplovė jų žaizdas <…>.
Nusivedęs į savo namus, jis padengė jiems stalą (Apd 16, 33–34),
nes šiuos žmones aplankė džiaugsmingas Dangaus išgyvenimas.
Ši istorija parodo, kad tiek dangus, džiaugsmas, tiek skausmas
arba kančia į gyvenimą dažniausiai ateina staiga, netikėtai. Ligos,
epidemijos, gamtos stichijos, autoavarijos, įvairios traumos,
gaisrai, vagystės, apgavystės paliečia ne vieną tiek tikintįjį, tiek
netikintįjį. Nes dėl žmogaus nuodėmės ši žemė yra prakeikta (Pr
3, 17), šėtonui atiduotos visos pasaulio karalystės (Lk 4, 5–6),
todėl joje tiek daug blogio.
Bet mes, tikėdami Kristumi, savo gyvenime galime siekti
Dangaus – ruoštis, puoštis, statyti namus ten, Danguje arba
Rojuje, apie kurį kalbėjo Kristus kartu su Juo ant Golgotos kalno
kryžiaus kabojusiam nusikaltėliui. Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau
tau: šiandien su manimi būsi rojuje (Lk 23, 43). Apaštalas Paulius
taip pat kalba apie Dangų: Mes žinome, kad, mūsų žemiškajam
namui, šiai palapinei, suirus, turime pastatą iš Dievo, ne rankomis statytus amžinus namus danguje (2 Kor 5, 1), – tiems, kurie
patikėjo, tikėjo ir sekė Kristaus mokymu (1 Kor 1, 2).
Šventasis Raštas atskleidžia, kad Danguje nebus taip kaip
žemėje: Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir
jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Jis nušluostys
kiekvieną ašarą nuo jų akių; nebebus daugiau mirties, nei liūdesio,
nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau –
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praėjo (Apr 21, 3–4). Danguje bus ne taip
kaip žemėje, tad mums tikrai verta siekti
Dangaus. Apie tai ne kartą mums primena
pats Kristus: Nekraukite sau turtų žemėje,
kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia
ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje,
kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys
neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas,
ten ir tavo širdis (Mt 6, 19–21). Jėzus kalba
apie kitokius turtus. Tai nežemiškas turtas,
nes jo „nei kandys, nei rūdys neėda, vagys
nevagia“, bet tas turtas bus įvertintas Danguje. Šis turtas, atrodytų, nematomas, bet
jis garantuoja gyvenimą Danguje, amžinąjį
gyvenimą...

„

Rimtai permąstykime
savo gyvenimą, vertybes,
pasirinkimus – kokius
turtus krauname šiandien,
ir paklauskime savęs: Kas
manęs šiandien – būtent
šiandien – laukia?

“

Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje
ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis
atsisės savo šlovės soste. Jo akivaizdoje bus
surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos
vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis
nuo ožių. Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius –
kairėje. Tuomet Karalius tars stovintiems
dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji,
paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums
paruoštą karalystę! Nes Aš buvau išalkęs,
ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs,
ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane
priėmėte, buvau nuogas, ir mane aprengėte,
buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau
kalinys, ir atėjote pas mane’.
Tada teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi
matėme Tave alkaną ir pavalgydinome,
ištroškusį ir pagirdėme? Kada gi matėme
Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir
aprengėme? Kada gi matėme Tave sergantį
ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems
Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai
padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano
brolių, man padarėte’. Tada Jis prabils ir į
stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs,
prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri paruošta
velniui ir jo angelams! Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau
ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriėmėte, nuogas, ir manęs
neaprengėte, ligonis ir kalinys, ir manęs

neaplankėte’. Tada jie atsakys: ‘Viešpatie,
kada gi matėme Tave alkaną ar ištroškusį,
ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir Tau
nepatarnavome?’ Tada Jis atsakys jiems: ‘Iš
tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte
vienam šitų mažiausiųjų, man nepadarėte’.
Ir šitie eis į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į
amžinąjį gyvenimą“ (Mt 25, 31–46).
Jėzus griežtai ir labai rimtai pasakoja
šį palyginimą. Ir įdėmiai skaitant galima
suprasti, kad Jis tai kalba visiems, stovėsiantiems Jo akivaizdoje. Vadinasi, bus
ir tokių, kurie sakys: Viešpatie, Viešpatie,
argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi
neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi
nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!
(Mt 7, 22). Ne pranašystės, demonų išvarinėjimas ar stebuklų darymas (nors krikščionio gyvenime gali vykti ir tai) garantuoja
Dangų. Mūsų pasirinkimai, gyvenimo
eiga, elgesys – tarsi neapčiuopiami dalykai,
turtai, kurių nesimato. Prisiminkime Filipuose išsigelbėjusią kalėjimo prižiūrėtojo
šeimyną – jie čia pat vykdė tai, apie ką
Jėzus kalba palyginime: Aš buvau išalkęs,
ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs,
ir mane pagirdėte <...> buvau nuogas, ir
mane aprengėte <...> buvau kalinys, ir atėjote pas mane.
Kaip jau minėjau, išgelbėjimas ateis staiga: Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir
nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus
Sūnaus atėjimas (Mt 24, 27) į mūsų pasaulį. Pas vienus anksčiau, pas kitus vėliau,
bet Jis ateis. Todėl budėkite, nes nežinote,
kurią valandą ateis jūsų Viešpats <...>.
Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus
Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote
(Mt 24, 42. 44).
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė
savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris
Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus
į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet
kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas (Jn 3,
16–17).
Kviečiu rimtai permąstyti savo gyvenimą, vertybes, pasirinkimus – kokius
turtus krauname šiandien, ir paklausti
savęs: Kas manęs šiandien – būtent šiandien – laukia? Daugelis – apie juos ne kartą
esu jums kalbėjęs ir dabar net su ašaromis
kalbu – elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai
<...>. Jie temąsto apie žemiškus dalykus.
Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten
mes karštai laukiame Gelbėtojo, Viešpaties
Jėzaus Kristaus (Fil 3, 18–20).
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Čia mes neturime išliekančio miesto, bet
ieškome būsimojo (Hbr 13, 14). Ar mūsų
laukia Dangus? Ar mes, gyvenantys bei mąstantys apie žemiškus turtus bei kitus dalykus,
užtikrinti dėl mūsų Gelbėtojo gelbstinčios
malonės? Norisi viltis beribe Jo malone,
kad atgailaujančios širdys yra pilnos Dievo
ieškančio tikėjimo, kuris garantuoja kelionę
į amžinuosius namus Danguje.
Prisiminiau vieną pasakojimą: „Vienos
radijo laidos metu buvo pranešta, kad kito
sekmadienio pamokslas bus apie Dangų.
Senyvas krikščionis išgirdo šį pranešimą ir
parašė laišką: „Kitą sekmadienį jūs ketinate
šnekėti apie Dangų. Domiuosi šia šalimi,
nes daugiau kaip 55 metus turiu teisę ir
truputį nuosavybės ten. Aš jos nepirkau.
Man ją davė ne už pinigus, aš nieko nemokėjau. Bet dovanotojas įgijo man ją už
didelę auką. Daugiau kaip pusę amžiaus
siunčiu medžiagas ten, kad didysis Visatos
Statytojas galėtų tai panaudoti, statydamas
man namą. To namo niekada nereikės
perstatyti ar remontuoti. Jis tobulai man
tiks. Jis niekada nepasens. Pamatai niekada
nebus sugriauti, nes jie remiasi į amžinąją

„

Ne pranašystės, demonų
išvarinėjimas ar stebuklų
darymas (nors krikščionio
gyvenime gali vykti ir tai)
garantuoja Dangų.

“

Uolą. Ugnis negali jo suniokoti. Potvyniai
negali jo nuplauti. Tikiuosi išgirsti jūsų
pamokslą, nors galiu ir neišgirsti. Kai mane
pašauks, turėsiu vykti neatidėliodamas.
Esu pasiruošęs. Mano bilietas į Dangų yra
be kelionės datos. Jis tik į vieną pusę. Ant
jo nėra leidimo bagažui. Esu pasiruošęs
vykti ir manęs gali nebebūti čia, kai jūs
kalbėsite apie Dangų kitą sekmadienį, bet
vieną dieną aš jus ten sutiksiu!“
Nuostabus laiškas, spinduliuojantis
užtikrintumą. Tas žmogus tikras, kad turi
bilietą, nors ir be kelionės datos ar leidimo
pasiimti lagaminą, nes jis kaip Abraomas
laukė miesto su pamatais, kurio statytojas
ir kūrėjas yra Dievas (Hbr 11, 10).
Brangieji, gyvenkime taip, kad mūsų
Dievas nesigėdytų vadintis mūsų Dievu.
Tikėkime, kad mūsų laukia Dangus! Tai –
tikrovė, kurios nematome, kol esame šioje
žemėje, bet tai yra tikrovė, jeigu tuo tikime.
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TOMAS ŠERNAS

K

as yra
Reformacija?

Žodis „reformacija“ reiškia pertvarką ir atsinaujinimą. Kai
galvoje turimas Vakarų Europoje XVI amžiuje kilęs platus sąjūdis,
palietęs ir sudrebinęs daugelį šalių bei jų visuomenių gyvenimo
sričių, visa tai pristatoma ne nuo „pradžios“, bet maždaug „nuo
vidurio“. Kaip palyginimą galima naudoti knygas ir straipsnius
apie sodininkystę – dažniausiai juose pasakojama apie ką nors,
ką reikėtų suprasti ir padaryti, lyg numanant, jog iki tos vietos,
nuo kur prasideda pasakojimas, skaitytojas apie agronomiją ir
sodininkystę viską žino. Apie Reformaciją rašoma panašiai – „nuo
vidurio“, visai nesirūpinant, jog mažai kas žino apie jos priežastis
ir pradžią.
Apie priežastis aiškinama įvairiai – tai priklauso nuo aiškintojo
įsitikinimų ir žinių. Dažnai pasitaikantys aiškinimai yra maždaug
tokie: viduramžiškoje visuomenėje brendo socialinės permainos,
nuskurdo valstiečiai ir smulkūs bajorai, miestai kovojo už savo
teises, žmonių netenkino aklas tikėjimas, universitetuose kūrėsi
humanistų grupelės, smuko Romos autoritetas ir įtaka, pradėtos
spausdinti knygos. Prekyba atlaidais rodė, kad tikėjimas virto
komerciniu sandėriu, – į Romą plūdo nuolatos didėjantys pinigų
srautai iš Vokietijos bei kitų šalių, o tai sukėlė ir turtingų bei galingų
valdovų nepasitenkinimą…
Tačiau toks aiškinimas nurodo tik simptomus, tik aplinkybes,
bet ne priežastis. Reformacijos pradžios priežasčių neįmanoma
suprasti, jeigu yra ignoruojama ir nesuvokiama pati krikščionybė.
Panašiai atrodytų, jeigu ekonomistai ekonominėmis prielaidomis
aiškintų apie meną ir jo atsiradimo priežastis.

Kur slypi Reformacijos priežastys ir pradžia?
Mūsų eros pradžioje, t. y. netrukus po Kristaus gimimo, Romos
imperijos užkampyje atsitiko keistas dalykas, pakeitęs Europos ir
pasaulio istoriją. Tai aprašyta Evangelijose ir kituose Jėzaus Kristaus
pasekėjų raštuose. Juose aprašomi iš esmės du svarbiausi dalykai:
Jėzaus nukryžiavimas, mirtis ir prisikėlimas bei Jo mokymas apie
žmogaus išganymą. Jėzus pasiaukojo už tave. Tik Jo auka
ant kryžiaus yra tavo viltis.
Evangelijos ir apaštalų laiškai nėra legendos
ir mitai – tai užrašyti pasakojimai apie nesenus
įvykius, kurie keitė žmonių pasaulėžiūrą. Jie pernelyg įtaigūs, kad būtų mitai. Jie pernelyg veiksmingi legendoms, nes tie pasakojimai keitė ir
dabar keičia šalis. Krikščionių išpažįstama
bei skelbiama Evangelija, Geroji Naujiena,
buvo visai kas kita, nei žydų monoteizmas
ar pasaulyje paplitę pagoniški tikėjimai ir
mistiniai rytų kultai. Visi artimi Jėzaus
mokiniai (išskyrus apaštalą Joną?) žuvo

kankinių mirtimi. Tai kažkas visai neįprasta, to negalėjo sugalvoti
žmogus. Tai tarsi sausoje, nevaisingoje žemėje netikėtai su jėga
išsiveržęs šaltinis, gyva viltis gyvenimo rūstume ir beprasmybėje.
Laikui bėgant, krikščionybė įgavo valstybines galias, nuo Jėzaus
Kristaus gimimo buvo pradėtas skaičiuoti laikas. Ilgainiui tą gyvą
šaltinį pasistengta nukreipti „tvarkinga“ kryptimi ir net užtvenkti
„plytų užtvanka“. Šaltinis prasiveržė. Iš pradžių neatlaikė pirmoji
bei silpniausioji „plyta“ – Romos bažnyčios doktrina, jog Dievo
akyse svarbiausia ne tiek Dievo Sūnaus auka už tave, kiek tavo
paties darbai ir paaukoti pinigai. Tačiau Martynas Liuteris staiga
aiškiai suprato Biblijos eilutę: Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas
tikėjimu, be įstatymo darbų (Rom 3, 28).
Nuo šio „mažo fakto“, nuo vienos vienintelės eilutės suvokimo
ir pritaikymo ir prasidėjo Reformacija – didingas ir skausmingas
istorinis atsinaujinimo procesas, lėmęs begalę iki šiol tebevykstančių permainų pasaulyje. Čia, Biblijoje ir tikėjime, yra istorinio
Reformacijos proceso priežastys ir pradžia. Be abejo, buvo atrasta
ir kitų svarbių požiūrio akcentų ir naujų doktrinų, bet visi pokyčiai
prasidėjo suvokus minėtą Biblijos eilutę.

Ar Reformacija jau pasibaigė?
Dauguma mokslininkų teigia, jog Reformacija kaip procesas
baigėsi XVII amžiuje. Pasibaigė vienuolynų turtų nusavinimai,
liturgijos permainos, baigėsi karai dėl tikėjimo, nusistovėjo protestantiška dogmatika, įvyko švietimo permainos ir panašiai. Tai
teisingas požiūris, bet tik tuomet, jeigu apie Reformaciją galvojama
„nuo vidurio“. Be abejo, nuo XVI amžiaus Vakarų visuomenė patyrė
nemažą transformaciją, pasikeitė aplinkybės ir sąlygos… Tačiau
jeigu apie Reformaciją galvosime „nuo pradžios“ ir gilinsimės į
jos ištakas, su tokia išvada nesutiksime.
Reformacijos šaltinis neišdžiūvo. Požymių, kad Reformacija
tęsiasi, yra daugiau nei pakankamai.
Kunigas Tomas Šernas yra Lietuvos evangelikų reformatų
Bažnyčios generalinis superintendentas
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„Samariečio krepšio“ dovanotas
džiaugsmas Jonavoje

D

u paskutinius sausio mėn. šeštadienius, 21 ir 28 d., Jonavos
krikščionių evangelikų bažnyčios patalpose vyko šventės vaikams. Kiekvieną šventės dieną vyko net po du renginius, ir
kiekvieną kartą salė buvo pilna nuotaikingai
nusiteikusių vaikučių ir jų tėvelių.
Į šventę kvietėme Jonavoje, Šveicarijos, Šilų ir Upninkų miesteliuose gyvenančių šeimų, su kuriomis bendrauja
mūsų bažnyčios žmonės, vaikus ir vieno
Jonavoje veikiančio labdaros ir paramos
fondo savanorių vaikus. Ypač džiaugėsi
sunkiai besiverčiančių, socialiai remtinų
šeimų vaikai. Dalyvavo ir viena mama su
dukryte, kuri pati vaikystėje yra gavusi
„Samariečio krepšio“ dovanėlę.
Jonavos bažnyčios tikintieji laukė šių
renginių ir jiems ruošėsi pasninkaudami bei
melsdami, kad Evangelijos žinia pasiektų
šių vaikų bei tėvelių širdis. Susirinkusiems
vaikams buvo parodytas spektaklis „Obuoliukai“. Vaikai susidomėję stebėjo šį spektaklį, kurį šįkart atgaivino jaunoji bažnyčios
karta. Vaikai ir tėveliai dėkojo už dovanas
ir galimybę pabūti tokioje puikioje šventėje.
Išgirdę Jėzaus Kristaus Evangelijos žinią beveik visi susirinkusieji meldėsi susitaikymo
su Dievu malda.
Po paskutinio renginio turėjome puikią
progą su vaikučiais ir jų tėveliais pabendrauti
prie arbatos puodelio, pasikalbėti įvairiais

gyvenimo klausimais. Visi noriai priėmė
dovanojamą krikščionišką evangelizacinę
spaudą, ypač žurnaliukus „Gyvieji šaltiniai“,
kai kurie domėjosi bažnyčios liturgija, pamaldų eiga bei bažnyčioje esančiu vaikų
priežiūros tarnavimu.
Reformacija Jonavoje ir jos apylinkėse
tęsiasi. Abraomo Kulviečio tėviškės žemėse
vėl ir vėl skamba Dievo žodžio, keičiančio
žmonių gyvenimus ir suteikiančio viltį
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toms širdims, kurioms labiausiai to reikia,
aidas. Viešpats pažadėjo: Kaip lietus ir
sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet
sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda
sėklos sėjėjui bei duonos valgytojui, taip ir
mano žodis, kuris išeina iš mano burnos,
negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir
atliks tai, kam yra siųstas (Iz 55, 10–11).
Tikime vaisinga tarnyste, nes Jėzus yra
ištikimas ir augins tai, ką mes „pasėjome
ar palaistėme“ šių renginių metu. Esame
dėkingi Viešpačiui už bažnyčios vienybę ir
meilę, kurią Jis parodė dar stipriau jungdamas mūsų širdis ruošiantis ir organizuojant
šias šventes.
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios
informacija

Į šventę kvietėme Jonavoje, Šveicarijos, Šilų ir Upninkų miesteliuose gyvenančių
šeimų, su kuriomis bendrauja mūsų bažnyčios žmonės, vaikus

INA VENSLOVIENĖ

Vokiečių dovanėlės
Utenos rajono vaikams

Š

ių metų sausio 13 d. nemažas būrys vaikų, lydimų mamyčių ir močiučių, susirinko į Utenos rajono seniūnijos
patalpas. Čia jų laukė gražiai į batų dėžutes supakuotos
išskirtinės dovanėlės, kurias atvežė Utenos „Tikėjimo žodžio“
bažnyčios pastorius Darius Venslovas kartu su žmona Ina. Dova-

nėles uteniškiams perdavė misionieriškas labdaros fondas „Šviesa
rytuose“. Pastorius Darius papasakojo, kad dovanėles Vokietijoje
ruošė įvairios bažnyčios, mokyklos bei pavieniai asmenys, trokštantys pradžiuginti sunkiau gyvenančius vaikus Kalėdų proga ir
taip parodyti, kad Dievas juos myli ir jais rūpinasi. I. Venslovienė
pravedė vaikams kalėdinę viktoriną. Mažieji noriai atsakinėjo į
keblius klausimus apie Kalėdų įvykius, o patys aktyviausieji buvo
apdovanoti prizais.
Seniūno Sauliaus Gaižausko pavaišinti saldainiais ir gavę dovanėles, vaikučiai išsiskirstė po namus, nekantraudami atplėšti savo
dėžutes. Tikime, kad šis nedidelis renginukas suteikė džiaugsmo
Utenos rajono seniūnijos vaikams.
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ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Ekumeninės
pamaldos
Kaune

S

ausio 18 dieną, prasidedant Krikščionių vienybės savaitei, ekumeninės pamaldos buvo surengtos
ir Kauno bažnyčioje „Tikėjimo žodis“. Jau
kelerius metus skirtingų evangelinių bendruomenių pastoriai kas mėnesį rinkdavosi
į maldos pusryčius bažnyčios „Tikėjimo
žodis“ raštinėje, tad džiaugiamės, kad šįmet
pavyko surengti ir ekumenines pamaldas, į
kurias susirinko net 6 evangelinių bažnyčių –
Kauno krikščionių bažnyčios (sekmininkų), Kauno krikščionių baptistų bažnyčios
„Geroji Naujiena“, Evangelikų reformatų
bažnyčios, Laisvųjų krikščionių bažnyčios,
bažnyčios „Naujoji karta“ ir, žinoma, bažnyčios „Tikėjimo žodis“ – pastoriai ir tikintieji.
Žvilgsnius į Viešpatį kreipė bažnyčios „Geroji Naujiena“, bažnyčios „Tikėjimo žodis“ šlovinimo grupės ir Kauno krikščionių bažnyčios
šlovinimo grupės vadovas Paulius Berūkštis.
Pirmasis kalbėjęs Kauno krikščionių
bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis perskaitė keletą Šventojo Rašto eilučių, raginančių mylėti Viešpatį ir vieniems kitus.
Pastorius pripažino, kad mylėti broliška
meile nepažįstant žmogaus yra sudėtinga,
tad reikia skirti laiko tam, kad vienas kitą
pažintume, mylėtume ir, jei reikės, vienas
už kitą guldytume savo gyvybę.
Antrasis kalbėjo neseniai į Lietuvą atvykęs ir šiuo metu Kaune tarnaujantis Evangelikų reformatų bažnyčios misionierius Frankas
van Dalenas. Buvo įdomu sužinoti, kad jis
pats gimė Naujojoje Zelandijoje, misionierių
iš Olandijos šeimoje, o jo žmona gimė misionierių Pakistane šeimoje. Frankas van Dalenas
su žmona tarnavo Pakistane, paskutiniuoju
metu gyveno JAV ir dabar atvyko tarnauti į
Lietuvą. Perskaitęs Laiško kolosiečiams 3 skyriaus 1–4 eilutes, misionierius atkreipė dėmesį
į tai, kad krikščionis visame pasaulyje jungia
dėmesys Kristui. Jis trumpai papasakojo, kad
Reformatų bažnyčias Pakistane lanko 100 000
krikščionių. „Krikščionys toje šalyje yra
vieni vargingiausiai gyvenančių, labiausiai
žeminamų žmonių. Bet mąstant apie tuos
žmones, mane drąsina mintis, kad jie taip
pat yra nukreipę savo žvilgsnius į Kristų, o

kai dėmesys nukreiptas į Kristų, ne į skurdą
ar vargą, yra viltis, nes Jėzus viską sustato į
vietas“, – kalbėjo svečias. Misionierius paminėjo, kad JAV išrinkus naują prezidentą,
žmonės yra sutrikę, nes nežino, kas jų laukia
ateityje. Bet Šventasis Raštas ragina sutelkti
dėmesį ne į prezidentą, ne į dabartį, bet į
Kristų. „Mūsų Viešpats yra suverenus. Apreiškimo knygoje skaitome, kad Jis laimi ir
laimės visa ko pabaigoje, o Jo Bažnyčia bus
įtvirtinta visose tautose. Tad nenuleiskime
akių nuo mūsų Viešpaties Jėzaus“, – kvietė
misionierius F. van Dalenas.
Bažnyčios „Geroji Naujiena“ pastorius
Artūras Pučkovas apgailestavo, kad toks
broliškas susitikimas įvyko tik šįmet, bet
pasidžiaugė, kad jis visgi įvyko. Paatviravęs
apie savo vidines paieškas, pastorius pripažino, kad kartais mylėti brolius nėra labai
lengva, kartais lengviau mylėti svetimus,

Laisvųjų krikščionių bažnyčiai atstovavusi Kristina Marija Aganson sakė, kad
giedodama giesmes Viešpačiui kartu su
broliais ir sesėmis iš kitų bažnyčių suprato,
koks lobis yra pažinti ir bendrauti, darbuotis
dėl Dievo karalystės drauge su skirtingų
konfesijų tikinčiaisiais. Ji dėkojo Dievui už
malonę, kurią turime Lietuvoje, kad galime
visi drauge ramybėje gyventi ir darbuotis
dėl mūsų miesto ir šalies žmonių gerovės.
Paskutinysis kalbėjo šio susirinkimo šeimininkas, Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“
pastorius Gabrielius Lukošius. Jis perskaitė
1 Laiško korintiečiams 12 skyriaus 12–25
eilutes, kurios yra tarsi apaštalo Pauliaus
liudijimas, kad nors ir skirtingi, visi esame
vieno Kūno nariai, todėl nei mes kitoms bendruomenėms negalime pasakyti „Mums jūsų
nereikia“, nei kiti mums negali taip pasakyti –
mes visi esame vienas kitam reikalingi.

esančius toli, tačiau Laiške romiečiams skaitome: Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus
jus priėmė, Dievo garbei (Rom 15, 17).
„Džiugu, kad ateina laikas, kai tos sienos,
kurių mes prisistatėme (nes taip supratome,
taip buvome pamokyti), pagaliau pradeda
griūti, kad mes pradedame vienas kitame
matyti Kristų ir suvokti, jog Gelbėtojas tave
ir mane myli tokia pat meile. Kad esame Jo
sekėjai, žmonės supras ne iš to, kaip gerai
mes išmanome Bibliją ar kaip teisingai praktikuojame jos tiesas, bet iš to, kaip gebame
mylėti. Galbūt mes nesutarsime dėl kai kurių
dalykų, bet tai neturėtų trukdyti mums mylėti ir gerbti vienam kitą, pagelbėti vienas
kitam ar drauge padaryti ką nors gera dėl
šio miesto ir jo apylinkių Dievo šlovei“, –
kalbėjo pastorius A. Pučkovas.
Susirinkime dalyvavo ir bažnyčios „Naujoji karta“ atstovas, kuris papasakojo, kad
Kristus visiškai pakeitė jo paties gyvenimą, tad
jis ragino visus susirinkusiuosius atverti savo
širdis Dievui ir priimti, ką Jis yra paruošęs.

Pastorius Gabrielius priminė, kad 2017
m. minime Reformacijos 500 metų jubiliejų,
tad užsiminė apie jau veikiančią svetainę
Reformacija500.lt ir ragino visų evangelinių
bendruomenių tikinčiuosius maldose užtarti ir mąstyti, kaip mes visi drauge galbūt
vasarą Kaune galėtume prasmingai šią sukaktį paminėti. Tai galėtų pasitarnauti, kad
Evangelija labiau pasiektų mūsų tautą, jog
mūsų tautiečiai suprastų, kad Reformacija
Lietuvai nėra svetima.
Pabaigoje pastorius Gabrielius pakvietė
visų bažnyčių atstovus bendrai maldai. Visiems
pastoriams išsakius savo dėkojimus ir prašymus, tikintieji meldėsi malda „Tėve mūsų“.
Iš tiesų labai džiaugiamės šiuo draugišku
susitikimu. Džiaugiamės, kad šiose ekumeninėse pamaldose dalyvavo ne tik skirtingų
bendruomenių pastoriai, bet ir tikrai nemažai
skirtingų bendruomenių tikinčiųjų. Viliamės,
kad bendrystė tarp evangelinių bendruomenių Kaune tikrai stiprės, kad tokių ar panašių
susitikimų bus daugiau.
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Ekumeninės pamaldos Vilniaus
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje

S

ausio 19 d. ekumeninės pamaldos
vyko ir Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“. Šiltų, neformalių
pamaldų metu savo įžvalgomis ekumeninės
savaitės tema „Susitaikymas“ dalijosi dvasininkai, atstovaujantys plačiam, nuo kelis
šimtmečius iki kelis dešimtmečius skaičiuojančių Lietuvos evangelinių bažnyčių
spektrui: baptistų, metodistų, laisvųjų krikščionių, evangelikų reformatų, sekmininkų ir
Tikėjimo žodžio bendruomenėms.
Po nuoširdžių Tikėjimo žodžio šlovintojų
giesmių Šventojo Rašto motyvais pirmasis
maldos už krikščionių vienybę intencija dalijosi Vilniaus „Malonės“ baptistų bažnyčios
pastorius Steve'as Davisas. Susirinkusiems
priminęs apaštalo Pauliaus žodžius Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti
kiekvienam, kuris tiki (Rom 1, 16), pastorius
kalbėjo, kad Evangelija – tai vienintelis būdas pažinti Dievo meilę ir pasiekti tikrąją
vienybę, kurios pagrindą sudaro Kristaus
auka ir atleidimas. Tik žvelgdami į Kristų
tapsime pajėgūs ir norėsime mylėti kitus ir
kitokius, jiems atleisti ir juos priimti. <...>
Jungtinės metodistų bažnyčios dvasininkas, misionierius Andrus Kaskas taip pat
rėmėsi apaštalo Pauliaus žodžiais: nuo šiol
mes nė vieno nebepažįstame pagal kūną (2
Kor 5, 16). Apaštalai ir, ko gero, ne vienas
iš pirmųjų krikščionių galėjo pasigirti matę
Jėzų kūne, tad Paulius įspėjo, kad svarbiausia
yra ne girtis Jėzaus pažinimu, bet tarnauti
Jam. Neakcentuojant skirtumų, kuriuos visuomet lengviau pastebėti negu bendrumą,
galima nuveikti kur kas daugiau – drauge,
vienoje dvasioje veikdamos bažnyčios pajėgia patarnauti didesniam žmonių skaičiui,
tradicinės ir naujosios bažnyčios gali dalytis
patirtimi ir energija. Atminkime, kad Viešpats Jėzus visuomet buvo taikdarys...
Brolis Arnoldas Matijošius iš Naujojo
Testamento baptistų bažnyčios kalbėjo, jog
žvelgiant į evangelikų istoriją akivaizdu, kad
Lietuvos evangelikų bažnyčios natūraliai
susijusios viena su kita. 133 psalmėje rašoma
apie nuostabius vienybę simbolizuojančius
dalykus, skleidžiančius malonų kvapą ir
gaivą – kvapnujį Aarono aliejų ir iš dangaus
krintančią rasą. Ši vienybė nereiškia vienos
bažnytinės institucijos, bendrų kanonų,
teologinės sutapties, vienodo požiūrio į
politiką, kultūrą, visuomenės aktualijas.
Tikrąją vienybę kuria gebėjimas pro šiuos

neesminius skirtumus įžvelgti bendrą mūsų
bažnyčių tapatumą Kristuje. Juk vienybė –
tai taip pat nepelnyta malonės dovana.
Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas
Artūras Rulinskas pastebėjo, kad apie pirmuosius Kristaus apaštalų susiskaldymus skaitome
jau Evangelijose (Mt 20 ir Mk 10) – nesantaiką
ir sumaištį tarp mokinių pagimdė mėginimas
užsitikrinti geriausias vietas šalia Kristaus. Šie
egoistiškai „geri“ Kristaus mokinių norai neišnyko ir iš šių dienų bažnyčių, kurios įvairiais
būdais kovoja už privilegijas, siekia daryti
įtaką, „su Jėzumi“ valdyti visuomenę. Visgi
Jėzaus atsakymas mokiniams tiek tomis, tiek
ir šiomis dienomis buvo kitoks: Nežinote, ko
prašote. Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu?
(Mt 20, 22). Ne įtaka ar privilegijos, o Jo taurė
suvienija mokinius – taurė, kuri simbolizuoja
panieką, kančią, atstūmimą ir galiausiai mirtį
ant kryžiaus. Mokiniai gėrė iš nežinios ir
baimės taurės stovėdami prie tuščio kapo,
gėrė ir iš nesupratimo taurės, kai Sekminių
dieną buvo pripildyti Šventosios Dvasios, gėrė
iš Kristaus taurės tarnaudami, dalydamiesi
žemiškosiomis gėrybėmis, išvaryti iš Jeruzalės,
nekenčiami ir persekiojami... Šiandien, kai
bažnyčia vis labiau išstumiama į visuomenės
užribį, nesistenkime iš jo išsiveržti, o verčiau
gerkime iš bendros Jo taurės.
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios
generalinis superintendentas, kunigas Tomas
Šernas džiaugėsi stiprėjančiais ryšiais tarp
evangelinių bendruomenių, kurie, be kita
ko, pasireiškia bendru Reformacijos 500
metų sukakties minėjimu. Jis pabrėžė, kad
būdami kartu jaučiame bendrystę, o išsiskirstę kiekvienas sau ir būdami paskendę savo
reikaluose greitai ją išbarstome. Pateikdamas
pavyzdį apie tai, kaip pramonės eros pradžioje darbininkai, įvykus nelaimingam atsitikimui, lazdomis sudaužė garinę kuliamąją,
užuot tiesiog ją išjungę, kunigas kalbėjo,
jog nežinojimas, vienas kito nepažinimas
dažnai sukelia baimę ir agresiją, verčia elgtis
neišmintingai. Teoriškai žinome, kad yra...
viena kaimenė, vienas Ganytojas (Jn 10,
16), bet praktikoje, iškilus nesutarimams,
„daužome“ vieni kitus. Mes, tikintieji, patys
negalime pakeisti pasaulio, kuris yra nuodėmės pavergtas, tačiau galime atrasti sutarimą
paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje (Ef
5, 21). Tokia vienybė – ne tik priimti, bet ir
paklusti, Kristaus baimėje vertinti skirtumus – nėra formali, bet radikali ir paveiki.

9

Sekmininkų bažnyčios „Atsinaujinimas“
pastorius Nikolajus Tkačukas kalbėjo apie
su vienybe susijusį paradoksą. Pastoriaus
senelis, kuris taip pat tarnavo sekmininkų
pastoriumi, dėl Evangelijos tarnystės sovietų buvo įkalintas. Drauge su juo kalėjo
stačiatikių šventikas, baptistų ir septintosios
dienos adventistų pastoriai. Kalėjimo sienos
tarsi ištrynė nesutarimus dėl to, kokią duoną
(raugintą ar neraugintą) laužyti, ar kokį vyną
(su alkoholiu ar be jo) gerti švenčiant Viešpaties Vakarienę – minėdami Kristaus mirtį
jie laužė kalėjimo duoną ir gėrė paprastą
kompotą. Dar daugiau, solidarizuodamiesi
su adventistų pastoriumi, šie įvairių konfesijų
kaliniai ne tik nesistengė pakeisti jo požiūrio
į šeštadienį, bet drauge atsisakydavo tą dieną
dirbti. Visgi, išėjus į laisvę viskas pasikeitė –
sienos vėl iškilo: stačiatikių dvasininkas
„mažesniuosius brolius“ ėmė vadinti sektantais, adventistas primygtinai pabrėžė
šabo šventimo svarbą išgelbėjimui... Taigi
laisvė bažnyčiai ne tik dovana, bet ir iššūkis
džiaugiantis jos teikiamomis galimybėmis
nepamiršti Kristaus aukos, Šventosios Dvasios malonės, meilės Dievui ir artimui. Tai
yra tikrasis vienybės pamatas.
Apibendrindamas šias pamaldas Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Darius Širvys vienybę iliustravo gražia
istorija apie du brolius, kurie gyvendami
netoli vienas kito ir vienas kitą mylėdami
naktimis paslapčia nešė vienas kitam dovanas – po maišą grūdų. Kokia nuostaba
kiekvieną rytą aplankydavo šiuos brolius, kai
jie perskaičiuodavo maišus... juk jie dalijosi
savo gėrybėmis ir turtino vienas kitą patys
to nežinodami. Kol vieną naktį nesusidūrė
akis į akį. Tuomet broliai padėjo maišus ant
žemės ir apsikabino. Ir Dievas buvo su jais...
  
Kaip džiugu dalyvauti ekumeninėse
pamaldose, į kurias susirenka tikintieji iš
bendruomenių, galbūt negalinčių pasigirti
gausa ar įtaka visuomenei, bet branginančių bendrystę su Kristumi. Gera būti tarp
tų, kurie mąsto ne apie politinę vienybę,
bet stengiasi nuolankiai vieni kitus pažinti,
priimti skirtingumą kaip dovaną, ieškoti
tikrojo vienybės pamato ir su Dievo baime
mokosi paklusti vieni kitiems. Dėkojame
Viešpačiui už šią nepelnytą malonės dovaną.
Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena! Tai yra lyg brangus aliejus ant
galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo
drabužių apykaklės. Tai lyg Hermono rasa,
krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia!
(133 psalmė)
Parengė Dalia Janušaitienė
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Įvyko bendrijos
„Tikėjimo žodis“ Sinodas
2017 m. sausio 14 d. vyko eilinis bendrijos žiemos Sinodas. Šiais metais Tikėjimo
žodžio bendrijos bendruomenių pastorius
ir vyresniuosius svetingai priėmė Kėdainių
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčia.
Įžanginiame žodyje Vilniaus bažnyčios
„Tikėjimo žodis“ pastorius Darius Širvys,
remdamasis palyginimu apie sūnų palaidūną, ragino pažinti tikrąją Tėvo meilę. „Ilgus
metus tarnaudami Dievui nepadarykime Jo
savo skolininku ir nesuklyskime, manydami,
kad užsidirbome atlygį. Verčiau atminkime
savo nepelnyto gimimo į Dievo Karalystę istoriją ir tai, kad esame Jo sūnūs ir dukros“, –
ragino pastorius.
Po bendrijos vadovo Gabrieliaus Lukošiaus ir pastorių tarybos pirmininko Ramūno Juknos maldos apsvarstytas pirmasis
klausimas – Alytaus bažnyčios „Tikėjimo
žodis“ vyresniojo Dariaus Šulskio ordinavimas šios bažnyčios pastoriumi – dvasinei
tarnystei (Dievo žodžio mokymui ir sielovadai). Darius Šulskis jau keliolika metų gano
šią bendruomenę, studijuoja Evangeliniame
Biblijos instute. 2016 m. Sinode Alytaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ – juridinio asmens
vadove administracinėms funkcijoms vykdyti buvo paskirta šios bažnyčios vyresnioji
Aldona Latauskienė.
Antruoju klausimu buvo svarstytas Teologinės darbo grupės parengtas dokumentas
apie sakramentų sampratą Tikėjimo žodžio
bendrijoje, kurią pristatė pastorius Gabrielius Lukošius. Nors sakramentų samprata
iš dalies apibrėžta praėjusią vasarą patvirtiname Sutarime su Lietuvos evangelikų
reformatų Bažnyčia, pastorius Gabrielius
pabrėžė, kad mūsų bendrijai tikslinga suformuluoti bendrą požiūrį ir įtvirtinti jį
tik Bendrijai skirtame dokumente. Kilus
diskusijoms dėl dokumento formuluočių
buvo nuspręsta pasigilinti šia tema teologinėje konferencijoje „Evangeliškai suvokiami
sakramentai“ ir papildomai jį apsvarstyti
vasario 25 d., Kėdainiuose.
Vėliau Pastorių tarybos pirmininkas
Ramūnas Jukna apžvelgė, kaip sekėsi vykdyti 2016 m. nustatytus Pastorių tarybos prioritetus: ieškoti bendrijos partnerių, parengti pareiginius nuostatus ir

surengti Vienybės konferenciją. Pastorius
Ramūnas priminė, kad grupė mūsų bendrijos tarnautojų praėjusiais metais dalyvavo
evangeliškame Europos lyderystės forume
Lenkijoje ir Rytų Europos lyderystės forume Ukrainoje. Dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose pavyko užmegzti ryšius
su bažnyčių kūrimo judėjimu ACTS 29,
tad Ramūnas Jukna kaip Tikėjimo žodžio
bendrijos atstovas buvo pakviestas į kovo
mėn. Mančesteryje, Jungtinėje Karalystėje,
vyksiančią EQIP konferenciją, kurioje
pristatys mūsų bendriją. Lietuvoje taip
pat planuojami du renginiai: rugpjūčio
18–20 d. vyks Vienybės konferencija,
kurioje turėtų dalyvauti Daryl McCarthy,
o spalio 2–10 d. – pastoracinis seminaras
su Steve'u Lewisu.
Sinodui tęsiantis, Ramūnas Jukna
pristatė dar vieną – bendrijos pastorių,
vyresniųjų ir tarnavimų vadovų atskaitomybės – klausimą. Pastorius priminė, kad
nors kiekvienas tarnautojas atskaitingas
Dievui, labai svarbu sistemingai peržvelgti
ir įvertinti savo veiklą, palyginti ją su kitais
laikotarpiais, įvardyti, kas pavyko, o kur

reiktų pasitempti. Tokia atskaitomybė turi
pagrindą Biblijoje, pvz., Apd 14, 26 rašoma, kad Paulius ir Barnabas grįžo duoti
ataskaitą bendruomenei, kuri juos siuntė.
Pastorius siūlė rengiant tokią ataskaitą apmąstyti nuveiktus darbus (pamokslavimą,
rašymą, atstovavimą bendrijai žiniasklaidoje
ir pan.), kvalifikacijos kėlimą (dalyvavimą
seminaruose, įgytą teologinį išsilavinimą
ar studijas), mentorystės santykius (bendravimą aktualiais klausimais su dvasiškai
brandesniu krikščionimi) bei bendruomenės
ar tarnavimo finansinę situaciją.
Raseinių Tikėjimo žodžio bažnyčios
pastorei, kuri praėjusių metų vasaros Sinode buvo paskirta atsakinga už Bendrijos
pareigybių poreikio įvertinimą ir aprašų
sudarymą, dėl ligos nedalyvaujant Sinode,
šį klausimą pristatė Jonavos krikščionių
evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius
Ažukas. Pastorius Giedrius papasakojo apie
atliktą darbą (paruošta anketa, sukurta grupė „Facebook“, apibendrinama medžiaga),
tačiau pabrėžė, kad jis kol kas nėra baigtas.
Bendru sutarimu buvo nuspręsta ir toliau
tęsti šį darbą, o paruoštą ataskaitą pristatyti
Pastorių tarybai ir vasaros Sinodui.
Elektrėnų Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius Gintautas Gruzdys kalbėjo apie 2017 m. planuojamus bendrijos renginius. Greta jau minėtų
renginių numatomos Reformacijos 500
metų sukakties minėjimui skirtos regioninės konferencijos, kurios vyks ne-

Alytaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vyresnysis Darius Šulskis (kairėje) buvo
ordinuotas šios bažnyčios pastoriumi – dvasinei tarnystei
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trukus po Velykų. Kauno regione vyks
konferencija „Reformuota ir besireformuojanti bažnyčia“, Vilniaus regione –
ekskursija Reformacijos takais po Aukštaitiją. Šiauliuose spalio mėnesį planuojamas renginys, kuriame turėtų dalyvauti
Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas
Mindaugas Sabutis ir doc. dr. Deimantas
Karvelis. Kovo 17 d. Naujojoje Akmenėje
vyks Reformacijos šventė.
Prieš aptariant Reformacijos 500 metų
minėjimo renginius, Tikėjimo žodžio bendrijos medijų tarnautoja Dalia Janušaitienė
pristatė medžiagą, kuria remdamasi bendrija „Tikėjimo žodis“ galėtų apsvarstyti
galimybes kreiptis į Lietuvos Respublikos
teisingumo ministeriją (o vėliau ir į Seimą)
dėl valstybės pripažintos religinės bendrijos
statuso. Remiantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Religinių bendruomenių ir
bendrijų įstatymu ir kitais teisės aktais,
valstybės pripažinimo siekianti netradicinė religinė bendruomenė ar bendrija
privalo atitikti tris svarbiausius kriterijus:
nuo oficialios registracijos valstybės ar
savivaldos institucijoje turi būti praėję
ne mažiau kaip 25 metai, bendruomenės mokymas ir veikla turi neprieštarauti
įstatymams ir dorai bei bendruomenė
privalo turėti visuomenės palaikymą.
2017 m. pirmąjį – 25 metų kriterijų –
atitinka tiek pati bendrija, kaip juridinis asmuo, tiek didžiuosiuose Lietuvos miestuose
(Vilniuje, Kaune, Šiauliuose) veikiančios
bažnyčios. Abejonių nekelia ir mokymo
bei liturgijos teisėtumas. Nors Tikėjimo žodžio bendrija per visus savo veiklos metus
visapusiškai tarnavo Lietuvos visuomenei
leidybos, švietimo bei socialinėje srityse,
XX a. pabaigos išpuoliai žiniasklaidoje
pagimdė nemažos visuomenės dalies priešiškumą, kurio požymiai pastebimi iki

šiol. Nutarta parengtą medžiagą išplatinti
Sinodo nariams, kad jie galėtų pareikšti
pastabas, ir toliau ją tobulinti.
Dalia Janušaitienė taip pat pristatė ir
kitą klausimą – pasiruošimą Reformacijos 500 metų sukakties minėjimo ren-

giniams. Galbūt panašiai kaip to meto
Vokietijoje, taip ir šių dienų Lietuvoje
Dievas atveria duris skelbti visuomenei
Reformacijos žinią – Evangelija, Reformacija ir lietuvybė glaudžiai susijusios. Šios
durys – tai Seimo sprendimas paskelbti
2017 m. Reformacijos metais ir vykdant
šį sprendimą Vyriausybės patvirtintas
priemonių planas, kuriame tam tikroms
priemonėms numatyta biudžeto lėšų ar
bent jau valstybės pritarimas. Rengiant ir
įgyvendinant šias priemones daug prisideda iš Evangelikų reformatų ir Tikėjimo
žodžio bažnyčių atstovų sudaryta Evangelinių bendruomenių darbo grupė. Grupės
iniciatyva jau nuveikta nemažai darbų:
prisidėta organizuojant Metų paskaitą
mokytojams, kurią skaitė doc. dr. Deimantas Karvelis, parengtas Reformacijos 500
metų minėjimo logotipas, veikia jubiliejui
skirta interneto svetainė reformacija500.lt,

Maldos pusryčiai su Akmenės
rajono savivaldybės meru
Į jau tradicija tampančius maldos
pusryčius Akmenės rajono savivaldybės
meras Vitalijus Mitrofanovas 2017 m.
sausio 12 d. pasikvietė Akmenės rajono
katalikų, evangelikų ir liuteronų bažnyčių
dvasininkus. Susitikime aptarta bendruo-

menės svarba sprendžiant įvairias socialines problemas. Rajono vadovai pristatė
ateinančių metų tikslus, bažnyčios atstovai
pasidalino savo planais ir rūpesčiais. Galime pasidžiaugti, kad kitąmet Naujojoje
Akmenėje planuojamas rengti didžiulis
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paruoštas vaizdo ir garso klipas, kuris bus
transliuojamas per LRT, parengta medžiaga
leidiniui „Švietimo žinios“, planuojama
dalyvauti Tarptautinėje Vilniaus knygų
mugėje, renginyje „Kultūros naktis“... Tikėjimo žodžio bendrija taip pat planuoja
renginius savo iniciatyva: išleistas Reformacijos 500 metų sukakčiai skirtas kalendorius, kovo 17 d. planuojama Reformacijos
šventė Naujojoje Akmenėje, ruošiamas
specialus evangelizacinis-informacinis
laikraštukas ir kt. Visos Tikėjimo žodžio
bendrijos bažnyčios ir bendruomenės taip
pat kviečiamos prisidėti prie šios sukakties
minėjimo renginiais, informacija, aukomis
ar maldomis, kad minėjimo renginiai neštų
Lietuvai Evangelijos žinią ir teiktų šlovę
vien tik Dievui.
Paskutinis svarstytas klausimas – Tikėjimo žodžio bendrijos biudžetas 2017 m.
Šį klausimą pristačiusi Druskininkų Tikėjimo žodžio bendruomenės vyresnioji
Rima Bocisienė pasidžiaugė, kad 2016 m.
biudžetas buvo vykdomas drausmingai,
pavyko sukaupti laisvų lėšų likutį. 2017 m.
biudžete pasiūlyta numatyti lėšų Tikėjimo
žodžio bendrijos atstovų išvykoms į tarptautinius renginius, pas mus atvykstančių svečių kelionių ir priėmimo išlaidoms dengti,
vaikų ir paauglių stovykloms, medijoms bei
Reformacijos metams paminėti. 19 Sinodo
narių balsavus „Už“, 1 „Prieš“ ir 4 susilaikius,
Sinodas pasiūlytam biudžetui pritarė.
Nors Sinodo metu ne kartą įsiplieskė
gan karštos diskusijos, norisi dėkoti Viešpačiui už tai, kad Jis savo metu pakėlė ir
į vieną bendriją subūrė dideles ir mažas
bendruomenes, kurios, būdamos tokios
skirtingos, siekia vieno tikslo – pažinti
Kristų ir Jo pažinimą perduoti žmonėms.
Parengė Dalia Janušaitienė

krikščioniškos muzikos festivalis – Sielos.
Maldos pusryčių tradicija atsirado XX
amžiaus viduryje – apie 1942 metus, kai keletas JAV Senato narių pradėjo per pusryčius
neformalioje aplinkoje bendrauti, siekdami
dalintis Evangelijos žinia. 1953 metais įvyko
pirmieji JAV Nacionaliniai maldos pusryčiai,
kuriuose dalyvavo Prezidentas. Pirmieji
Lietuvos Nacionaliniai maldos pusryčiai
surengti 2001 metais Lietuvos Respublikos
prezidentūroje.
Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios
informacija
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Labas,

atleisk, šiandien buvau užsiėmusi ir pralėkiau pro restoraną,
kuriame manęs laukei. Žinau, paskutiniu metu taip dažnai pasitaiko. Mačiau Tave, pasipuošusį sėdintį ir stebintį šokančią žvakės
liepsnelę. Tikriausiai paprašei ją uždegti dėl manęs. Patinka man
žvakės. Ir patinka pasimatymai su Tavimi. Nors taip dažnai aš tik
pasilabinu, išpasakoju savo dienos rūpesčius ir skubotai užsivilkusi
paltą dingstu. Arba ateinu liūdna, sutrikusi ir pavargusi. O Tu
nuramini. Kaskart. Tu visada išklausai, o aš taip retai įsiklausau į
Tavuosius žodžius. Ir neatsakau į Tavo skambučius. Jaučiuosi kalta, kad neskiriu mūsų santykiams laiko ir kartais nesijaučiu verta
įžengti į tą restoraną ir pavakarieniauti kartu su Tavimi.
Taip, apie vertę mes jau kalbėjome. Apie mano savivertę,
apie mano meilės supratimą. Maniau, kad negebu kitų mylėti,
nes nemyliu savęs. Kai šitai Tau pasakiau, Tu darkart atskleidei
man savo meilę. Beveik kasdien atsimenu tą vaizdą, kurį parodei.
Klūpojau tada ant kelių ir mačiau Tave. Vieną, kenčiantį, kabantį
prikaltomis rankomis prie kryžiaus. Nuleidęs galvą žvelgei man į
akis, o jos kalbėjo: „Šitaip Aš tave myliu. Tokios meilės tu esi verta.“
Atsimenu tą žvilgsnį, nes kaskart sėdėdamas prie staliuko žvakių
šviesoje žvelgi į mane taip pat. Žvelgi į mane, prisiimdamas visas
mano klaidas ir sakydamas: „Nieko, ištaisysim.“ Drauge.
Ir aš jaučiuosi nesmagiai, kai palieku Tave, ištikimai laukiantį
mūsų pasimatymo. Nuolat mylintį taip pat. Besąlygiška meile. Ir
suprantu, kad visa mano vertė yra tik Tavyje. Tik taip tobulai mylinčiame Tavyje. Ir tik per Tavo meilės pamokas aš išmokstu mylėti
save ir kitus. Žinai, berašydama šį laišką supratau, kaip pasiilgau
mūsų pasimatymų. Atsiprašau, kad vėluoju, bet aš atbėgsiu. Būtinai
atbėgsiu į mūsų pamėgtą restoraną.
Iki pasimatymo
Evelina

JOELIS VERDINGAS

H

imnas
meilei

Jei paklausčiau, kur Naujajame Testamente daugiausiai kalbama apie meilę,
turbūt daugelis nurodytų Pirmąjį Laišką
korintiečiams. Išties Pirmajame Laiške korintiečiams daug svarstoma, kas svarbiau:
Dievo pažinimas ar meilė. Korintiečiams
parūpo dilema: ar geriau veikti be pažinimo,
neturint tam tikros Dvasios dovanos, bet
mylint, ar nieko nedaryti, tik skirti laiko
pažinimui?
Apaštalas Paulius, pats būdamas labai
išsilavinęs žmogus, atsako, kad jei nemyli,
visas tavo pažinimas tuščias. Pavyzdžiui,
tu žinai Įstatymą, kiekvieną jo punktą, ir
stengies daryti viską, kas jame parašyta.
Stengiesi to ar ano nedaryti. Žinoma, gerai

žinoti, ką reikia ir ko nereikia daryti, tačiau
taip po truputėlį imi gyventi baimėje – „kad
tik nenusidėčiau...“ Visgi Šventajame Rašte
skaitome, kad tobula meilė išveja baimę (1
Jn 4, 18).
Meilė suteikia žmogui vertę. Įsivaizduokite, kad jums brangus žmogus sako: „Aš
tave myliu. Tu esi nuostabus.“ Malonu tai
girdėti, tiesa? O dabar įsivaizduokite Dievą,
sakantį: „Sūnau / dukra, Aš tave myliu.“
Štai dėl ko turime gyventi! Viešpats, visos
Visatos Kūrėjas, nori bendrauti su tavimi
asmeniškai. Ar jautiesi pagerbtas? Ar jautiesi
mylimas? Neabejoju, kad taip.
Dievas myli tobulai ir visa apimančiai.
Jis ir mus kviečia to siekti. Todėl linkiu kiekvienam mylėti ir būti mylimam.
Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis,
bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis
ar žvangantys cimbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis, ir
turiu visą pažinimą; jei turiu visą tikėjimą,
kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu

meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams
pamaitinti visa, ką turiu, ir jeigu atiduodu
savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, –
man nėra iš to jokios naudos.
Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi;
meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia
nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia
neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia,
visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė
niekada nesibaigia.
Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies
ir mes pranašaujame iš dalies. Bet kai ateis
tobulumas, tai, kas iš dalies, pasibaigs. Kai
buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau
kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs
vyru, palikau tai, kas vaikiška. Dabar mes
matome kaip per stiklą, miglotai, bet tada –
veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada
pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. Taigi dabar
pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas,
bet didžiausia iš jų yra meilė (1 Kor 13, 1–13).
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EDUARDAS GABALAS

T

ikrasis
Valentinas

Legendomis ir mitais apipinta Šv. Valentino, kuris tapo meilės
ir įsimylėjėlių globėju, istorija. Kad būtų paprasčiau tikėti, mes
linkę susikurti stabus. Tačiau ar tam mes pašaukti?
Evangelijos pagal Joną 8 skyriuje Jėzus sako: Jūs pažinsite tiesą,
ir tiesa padarys jus laisvus. Todėl kviečiu paskaityti vyskupo Valentino istoriją, kurią pasakoja Piero Lazzarini „Šventųjų knygoje“:
Valentinas buvo Terini vyskupas. Bažnyčios reikalai apie 270
metus, kai buvo beįsisiautėjantys imperatoriaus Klaudijaus Goto
persekiojimai, atgynė jį į Romą. Kaip pasakojama, vyskupą ir imperatorių siejo stipri draugystė. Tad kai Valentinas, sostinėje pelnęs
šlovę dėl savo šventumo ir gailestingumo, nes su meile ir pavojaus
nevengdamas padėjo persekiojamiems krikščionims, buvo įkalintas,
jį tardė pats imperatorius.
Galiausiai Klaudijus jo paklausė: „Kodėl gi, Valentinai, nesi
mano pusėje ir, norėdamas miestą išlaisvinti nuo tuštybės ir smurto,
nesiremi mano draugyste ir mūsų dievais?“ Valentinas drąsiai ir
tvirtai imperatoriui leido suprasti, jog jo dievai beverčiai, jie netgi
neegzistuoja ir kad tik Kristus žmogui atnešė išgelbėjimą ir geresnio
pasaulio viltį. Savo bičiulio vyskupo įkarščio ir įsitikinimo prie sienos
priremtas Klaudijus sušuko: „Romėnai, paklausykite šito žmogaus.
Jis kalba išmintingai ir gyvena sąžiningai.“
Imperatorius pats būtų priėmęs krikščionių tikėjimą, jeigu ne
jo dvariškiai, aiškiai priminę jo, kaip persekiotojo, pareigas. Vis
dėl to Klaudijus neišdrįso savo bičiulio nubausti mirties bausme.
Paskyrė jam tik namų areštą pas vieną kilmingą romėną pagonį,
tikėdamasis, kad tai atitolins jį nuo krikščionių ar bent jau jis taip
atvirai nebeišpažins savo tikėjimo. Tačiau Valentinas ir toliau žengė
savo keliu, padedamas Kristaus: Jis jam suteikė galią grąžinti tikė-

jimą to kilmingojo, kurio namuose jis buvo kalinamas, dukrai. Šio
stebuklo paveikta visa šeima priėmė krikščionybę. Šis įvykis Romoje
sukėlė didelę nuostabą ir pasipiktinimą. Imperatorius jau nebegalėjo
užsimerkti prieš savo bičiulio vyskupo užsispyrimą, todėl nuteisė jį
nukirsdinti. Tačiau prieš budeliui nukertant jam galvą, Valentinas
dar spėjo į krikščionių tikėjimą atversti šiurkštųjį kalėjimo prižiūrėtoją ir visą jo šeimą.
Tikrai negalėtume nuginčyti fakto, kad Valentinas labai mylėjo Dievą. Manau, kad tikėjimą ir meilę sieja glaudūs ryšiai. Ir
tikėjimą, ir meilę lydi gailestingumas, malonė, įsiklausymas ir
noras būti kartu. Tik mylėdamas nori būti su žmogumi, kuriuo
žaviesi, o tikėdamas pamatai, kad Dievas žavisi tavimi. Iš tiesų
Dievas žavisi tavimi, Jis myli tave begaline ir besąlygine meile.
O Valentino dieną, kuri skirta švęsti meilę, galėtume pavadinti
Dievo meilės mums diena.
Jaunuoli, noriu užduoti tau kelis klausimus – sąžiningai į
juos atsakyk. Ar turi žmogų, kurį labai myli? Ar šis žmogus tiki
Dievą? Ar tu pasakoji jam apie tikėjimą? Žinoma, gali būti, kad
tu kalbi apie tikėjimą, bet jis ar ji nenori tavęs klausyti. Bet štai
kokį paveikslą pagal Ezechielio pranašystės 31 skyrių (paskaityk)
norėčiau tau nupiešti, jei visgi apie Dievą neužsimeni.
Bijodamas, kad draugystė gali nutrūkti, tu nusprendi nekalbėti apie tikėjimą. Bendrauti jums labai gera ir smagu. Abu esate
laimingi. Atrodytų, kad nieko jūsų gyvenime netrūksta, nors tavo
sąžinė kartais ragina papasakoti apie Dievą. Bet tu juk geriau pažįsti
savo mylimąjį ar mylimąją...
Tačiau vieną dieną jūs abu stojate prieš Dievą. Tu esi laimingas
ir pasitiki savimi, nes supranti, kas vyksta, – tuoj vyks Teismas.
Apsidairai ir matai, kad kitoje pusėje stovi tavo mylimas žmogus
ir dreba, nes nieko nesupranta. Jis žiūri į tave nustebęs (nustebusi),
lyg klausdamas: kodėl tu esi kitoje pusėje ir ką tai reiškia? Jis ar ji
patraukia pečiais, akys prisipildo ašarų. Ir galų gale jis ar ji išgirsta
lemtingą nuosprendį.
Kokio nuosprendžio tu norėtum savo mylimam žmogui? Ar
esi pasiruošęs būti Valentinu savo artimajam? Ar leisi drąsiai ir
aiškiai suprasti, kad tu tiki Dievą ir Jo siųstąjį Jėzų Kristų?
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MATTHEW BARRETT

M

artynas Liuteris:
„Santuoka yra
charakterio mokykla“
„Iki vedybų, – prisimena Martynas Liuteris, – mano lova būdavo nepaklota ištisus metus. Šiaudai puvo nuo mano prakaito. Dieną aš taip
pavargdavau, kad virsdavau į lovą, viską užmiršęs.“ Visgi, kai Liuteris
vedė iš vienuolyno pabėgusią vienuolę Kateriną fon Borą, Liuterio vadinamą Kete, lova būdavo paklota, patalynė pakeista, o namai sutvarkyti! Tačiau vedybinis Liuterio gyvenimas nebuvo tik rožėmis klotas.
Martynas greitai suprato, jog santuoka
reikalauja pasiaukojimo, rūpinimosi ne tik
savo, bet ir žmonos bei šeimos poreikiais.
„Pirmaisiais santuokos metais reikia prie
daug ko priprasti, – kartą pripažino Liuteris. – Atsibundi ryte ir randi ant pagalvės
porą kasų, kurių anksčiau ten nebūdavo.“
Martyno Liuterio biografijoje „Čia aš
stoviu“ Rolandas Beintonas pasakoja: „Greitai jis suprato, kad vyras privalo atsižvelgti į
savo žmonos norus.“ Pavyzdžiui, jei ne Ketė,
Martynas būtų vykęs į vieno savo draugo
vestuves ir būtų susidūręs su plėšikaujančiais
valstiečiais, kuriems nepatiko kai kurie jo
raštai. Liuteris jau nebegalėjo galvoti tik
apie save – dabar jis turėjo pasirūpinti ir
žmona, o greitai ir daugybe vaikų.

Išradinga moteris
Martynas į santuoką neatsinešė nieko, tik kelias senas knygas ir dvokiančius
drabužius. Bendro gyvenimo pradžioje
Liuteriai turėjo mažai resursų. Atsakomybės namuose taip pat nebuvo lengvos.
Ketė turėjo tvarkytis namuose ir jiems
priklausančioje žemėje. Liuteris rūpinosi daržu, o Ketė prižiūrėjo sodą, tvenkinį ir kluoną. Vištas, kiaules ir karves ji
skersdavo pati! 1535 m. rašytame laiške Martynas apie Ketę pasakoja: „Mano
Viešpatie, Tave sveikina ir mano valdovė
Ketė. Ji apsėja mūsų laukus, prižiūri ganyklas, parduoda karves ir taip toliau [kiek
dar dalykų apima „taip toliau“?]. Be visos šios veiklos, ji pradėjo skaityti Bibliją.
Pažadėjau jai 50 guldenų, jei perskaitys

Bibliją iki Velykų. Ji labai stengiasi ir jau
baigia Mozės Penkiaknygę.“
Ketė prižiūrėjo ir Martyno valdomą
Zulsdorfo ūkį, kuriame kiekvienais metais
Liuteriai praleisdavo šiek tiek laiko. Martynas juokaudamas rašė savo mylimajai
Ketei: „Turtingajai Zulsdorfo damai, poniai
Dr. Katerinai Liuter, kūnu gyvenančiai Vitenberge, bet dvasia esančiai Zulsdorfe.“
Arba: „Mano mylimai žmonai, Katerinai,
poniai Dr. Liuter, kiaulių turgaus meilužei,
Zulsdorfo damai ar kad ir koks titulas tiktų
Jūsų Malonybei.“
Rūpintis Martynu nebuvo lengva. Jis
dažnai sirgdavo, o kartais vienu metu kentėdavo nuo podagros, nemigos, persišaldymo,
hemorojaus, vidurių užkietėjimo, akmenų,
galvos svaigimo ir spengimo ausyse. Beintonas atkreipia dėmesį į Martyno meilę
Ketei, ypač kai jis susiduria su šiais sunkumais: „Ketė buvo žolelių, kompresų ir
masažų ekspertė. Jos sūnus Paulius, vėliau
tapęs gydytoju, apie motiną atsiliepė kaip
apie pusiau gydytoją. Ji sulaikė Liuterį nuo
vyno gėrimo, vietoj jo duodama alaus, kuris
veikdavo kaip raminamieji nemigos atveju
ir tirpdė akmenis. Alų ji virdavo pati. O,
kaip Martynas, būdamas toli nuo namų,
vertindavo jos patarnavimą! Po metų santuokos jis draugui rašė: „Manoji Ketė visame
kame yra man tokia paslaugi ir maloni, kad
aš nekeisčiau savo neturto net į visus karaliaus lobius.“ O kalbėdamas apie apaštalo
Pauliaus Laišką galatams, kurio skaitymas
atvedė jį prie dvasinio atgimimo, jis pavadino jį „mano Katerina fon Bora“. Dėl savo

atsidavimo žmonai Liuteris buvo pradėjęs
kiek nerimauti: „Katerinai aš priskiriu daugiau nuopelnų nei Kristui, kuris dėl manęs
padarė daug daugiau.“
Jie labai mylėjo vienas kitą. Martynas
vertino Ketę už tai, kad ši taip gerai rūpinosi
jo apgailėtinu kūnu.

Gausėjanti šeima
Liuterių šeima netrukus gerokai išaugo.
Katerinai pagimdžius sūnų Hansą, Martynas
rašė: „Mano brangioji Ketė vakar, antrą
valandą, per Dievo malonę į pasaulį atnešė
sūnelį Hansą Liuterį. Turiu baigti. Serganti
Ketė mane kviečia...“ Su jam būdingu humoru, suvystęs sūnų Hansą, Liuteris pasakė:
„Spardykis, mažasis bičiuli. Taip mane buvo
suvystęs popiežius, bet aš ištrūkau.“
Liuterio dienoraščio įrašai žavi tikroviškumu, o komentarai labai gyvenimiški.
Kad ir koks mielas buvo Hansas, naktys,
klykiant kūdikiui, buvo varginančios ir
sunkios. Liuteris sakė: „Hansui pradeda
kaltis dantys ir jis pamažu tampa džiaugsmingu vargeliu. Štai tokie yra santuokos
džiaugsmai, kurių popiežius nėra vertas.“
Iš viso Liuteriai turėjo šešis vaikus: Hansą, Elžbietą, Magdaleną, Martyną, Paulių ir
Margaretą. 1527-ųjų gruodžio 10 d., gimus
Elžbietai, Liuteris apie ją pasakė: „Dievas iš
manęs ir žmonos Ketės sukūrė mažą pagonę.“
Nuolatinį šurmulį Liuterių namuose
kėlė ne tik vaikai, bet ir daugybė nuolat besilankančių draugų bei studentų. Tai puikiausiai iliustruoja pavyzdys iš Martyno ir
Ketės vestuvių: Vienuoliktą valandą pasigirdo
beldimas į duris. Beldėsi daktaras Karlštadas,
bėgęs nuo valstiečių sukilimo ir ieškojęs pastogės. Žinoma, Liuteriai jį priglaudė. Tačiau
Karlštadas buvo ne vienintelis ir tikrai ne
paskutinis pas juos prisiglaudęs žmogus.
Liuteriai daugybę kartų priglaudė sergančiuosius, tačiau didžiausią įspūdį kėlė jų meilė
našlaičiams. Martynas su Keite įsivaikino
keturis pas gimines gyvenusius našlaičius, tad
tuomet jų šeimoje buvo net dešimt (!) vaikų.
Jų namų durys buvo atviros visiems,
tad kartais po jų stogu glausdavosi net 25
svečiai – vaikai ir studentai. Nereikia nė
sakyti, kad pasirūpinti visais Ketei buvo
nelengva užduotis.
Liuterių namuose šurmulys netildavo
net prie pietų ar vakarienės stalo. Čia vyko
pokalbiai ir diskusijos, kurios vėliau sugulė
į žymiąją knygą „Užstalės pokalbiai“. Įnikę į
pokalbius studentai prie stalo užsisėdėdavo
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iki vėlyvos nakties. Tai, žinoma, vargino, ir
vieną vakarą, Martynui kalbantis prie stalo, Ketė nuėjo į savo kambarį ir tiesiogine
žodžio prasme nualpo.
Gyvenimas nebuvo lengvas. Gyventi
santuokoje nebuvo lengva. Visgi Martynas
ir Ketė vienas kitą nepaprastai mylėjo. Į santuoką jie žiūrėjo kaip į charakterio mokyklą,
kurioje Dievas naudoja kasdienio šeimos
gyvenimo sunkumus mums pašventinti.
Beintonas apie tai sako: „Šia prasme santuoka pakeičia vienuolyną, Bažnyčios laikytą
dorybės mokymo vieta ir patikimiausiu
keliu į rojų. Liuteris, atmesdamas idėją, kad
išgelbėjimą galima užsitarnauti, vis dėl to
neatmetė tvirtumo, kantrybės, dosnumo ir
nuolankumo pratybų svarbos. Gyvenimas
šeimoje pareikalauja daug jėgų. Šeimos galva

išbandomas jūsų šventumas, kai vaikas savo
nepaliaujamais klyksmais vidury nakties trikdo namų ramybę. Aš tikrai tai žinau, o mano
žmona – dar labiau. Liuterių namai nebuvo
išimtis. Beintonas rašo: „Auginti vaikus –
išbandymas abiem tėvams. Vienam iš savo
jaunėlių Liuteris pasakė: „Vaike, kuo tu nusipelnei mano meilės? Savo riksmais tu sutrikdei
visų namų ramybę.“ O kai kūdikis verkė visą
valandą ir tėvų kantrybė buvo beišsenkanti, jis
pastebėjo: „Dėl tokių dalykų Bažnyčios Tėvai
apjuodino santuoką. Tačiau prieš paskutiniąją
dieną Dievas sugrąžino santuokai ir teisminei
valdžiai atitinkamą pagarbą.“ Motinai, žinoma,
teko sunkiausia dalis. Tačiau tėvui, kad ir kaip
juokingai tai atrodytų kaimynams, gali tekti
džiaustyti vystyklus. „Tegul juokiasi. Dievas
ir angelai danguje šypsosi.“

Martyno Liuterio ir Katerinos fon Boros vestuvės
visą gyvenimą turi rūpintis, kad namuose
būtų kasdienės duonos. Moteris turi išnešioti
ir pagimdyti vaikus. Nėštumo metu ją kankina svaigulys, galvos skausmai, pykinimas,
dantų skausmai ir kojų patinimas. Gimdymo skausmuose jos vyras gali ją paguosti,
sakydamas: „Brangioji, galvok, kad tu esi
moteris ir tavo darbas patinka Dievui. Su
džiaugsmu priimk Jo valią. Pagimdyk vaiką.
Jei mirsi, tai dėl kilnaus tikslo, paklusdama
Dievui. Jei nebūtum moteris, tu norėtum ja
būti, kad galėtum kentėti ir mirti dėl tokio
brangaus ir kilnaus Dievo darbo.“
Santuoka yra charakterio mokykla, ypač
auginant vaikus. Jei esate tėvai, suprantate, koks
tai įtemptas laikas ir kaip stipriai tuo metu

Santuoka ir kantrybė
Martyno žodžiai visada būdavo biblinės
tiesos ir humoro derinys. Kartą Liuteris
sušuko: „Gerasis Dieve, kiek daug bėdų
sukuria ta santuoka! Adomas visiškai sujaukė mūsų prigimtį. Tik pagalvok apie visas
rietenas, kurias greičiausiai teko išgyventi
Adomui ir Ievai per devynis šimtus metų!
„Tu valgei obuolį“, – priekaištaudavo Ieva,
o Adomas atšaudavo: „O tu jį man davei.“
Ketės kantrybė taip pat kartais išsekdavo. Kartą ji pratrūko ir Liuteriui išsakė:
„Daktare, kodėl jums nesiliovus kalbėti ir
nepavalgius?“ Bet Liuteris atsikirto: „Norėčiau, kad prieš praverdamos burną moterys
sukalbėtų maldą Viešpačiui.“ Beintonas
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paaiškina, kodėl jų kantrybė vienas kito
atžvilgiu, ypač turint tiek daug vaikų, kartais išsekdavo: „Iš dalies sunkumų kildavo
dėl to, kad Liuterio ir jo žmonos darbo ir
poilsio ritmas nesutapo. Po dienos darbų
ir rūpinimosi vaikais, gyvuliais ir tarnais, ji
norėjo pakalbėti su lygiaverčiu partneriu. O
jis, keturis kartus pamokslavęs, po paskaitų
ir pokalbių su studentais pietaujant, troško
krestelėti į krėslą ir panirti į knygą. Tada
Ketė ir pradėdavo: „Pone Daktare, ar Prūsijos magistras yra kunigaikščio brolis?..“
Martynas žinojo, jog kartais jam pritrūksta kantrybės. Kartą jis pasakė: „Visas mano
gyvenimas reikalauja kantrumo. Man reikia
kantrybės bendraujant su popiežiumi. Turiu
būti kantrus su eretikais. Turiu būti kantrus
šeimynykščiams. Turiu būti kantrus net ir
Ketei.“ Tačiau Beintonas teisingai pastebi,
kad Martynas „pripažino, jog jam tai į naudą“.
Taigi santuoka ir šeima buvo charakterio mokykla.
Nepaisant kasdienio gyvenimo sunkumų, Martynas nepaprastai mylėjo Ketę. Jis
žinojo, kad vedybinė meilė laikui bėgant
stiprėja: „Pirmoji meilė yra lyg apgirtimas.
Kai svaigulys praeina, pasirodo tikroji sutuoktinių meilė.“ Kitur Liuteris rašė: „Kūnų
sąjunga nieko neatneša. Šalia to turi būti
būdo ir minčių sąjunga.“
Martyno meilė Katerinai buvo akivaizdi,
ypač jai sergant. Jis rašė: „O, Keite, nemirk ir
nepalik manęs.“ Martynas negalėjo pakelti
minties, kad praras savo „šonkaulį“, kaip jis
juokaudamas vadino Ketę.
Abu, Martynas ir Ketė, labai mylėjo ir
savo vaikus. Mylėjo labiau nei gyvenimą.
Turbūt sunkiausias išbandymas, tekęs Liuterių šeimai, buvo jų keturiolikmetės dukters
Magdalenos mirtis. Jai gulint mirties patale,
Martynas meldė: „O Dieve, aš ją taip myliu,
bet tebūna Tavo valia.“ Beintonas pasakoja,
kas įvyko po jos mirties: „Liuteris priekaištavo sau, nes Dievas jį palaimino labiau nei
bet kurį vyskupą per tūkstantį metų, bet
tuo metu savo širdyje jis visgi negalėjo rasti
padėkos. Sielvarto prislėgta Ketė alpo... Kai
duktė buvo paguldyta į karstą, Martynas
ištarė: „Tu, brangioji Lenchen, pakilsi ir
šviesi kaip žvaigždės ir saulė. Kaip keista,
kad ji atrado ramybę, o aš taip sielvartauju...“
Te Martyno ir Ketės santuoka ir jų meilė
savo vaikams šiandien primena mums apie
Kristaus meilę savo Bažnyčiai ir Tėvo meilę
mums, Jo išpirktiems vaikams.
Iš https://www.thegospelcoalition.org
vertė Marija Valatkaitė
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D

ievas atgaivina
net ir giliausiai
paslėptas svajones
Mąstydama apie šio mėnesio kūrybos puslapį, ketinau pakalbinti Kauno bažnyčią lankančią menininkę Eglę Kazlauskienę – ji velia puikius dirbinius iš vilnos. Bet, pradėjus tartis dėl susitikimo, Eglė pasiūlė
šįkart kalbinti ne ją, o jos vyrą Audrių, kuris išleido
nuotykinį romaną. Man tai buvo staigmena. Nors
Audrių kiek pažįstu – jis kurį laiką vedė namų grupelę, tarnavo bažnyčioje, bet apie tai, kad rašo ar yra
parašęs knygą, nebuvau girdėjusi...
Tad su Egle ir jos kūriniais supažindinsime vėliau, o šįkart siūlome pokalbį su 2016 metų pabaigoje išėjusio
romano„Vis major“ autoriumi Audriumi Kazlausku.
Audriau, praėjusių metų pabaigoje pasirodė tavo rašytas
romanas „Vis major“. Ar tai pirmoji tavo knyga?
Taip, kol kas tai pirma ir vienintelė mano knyga. Na, nebent
dar ir antrą šio romano dalį išleisčiau... Šį romaną parašiau dar
besimokydamas mokykloje (1980 m.), o apie 1989 metus perrašiau,
ruošdamas spaudai. Tik tuomet iš karto nepavyko išleisti, paskui
keitėsi laikai – ne tas rūpėjo...
Na, o praėjusiais metais ši svajonė vėl buvo atgaivinta ir metų
pabaigoje jau pasirodė knyga. Žinoma, kaip minėjau, ruošdamas
spaudai pirmąją šio romano dalį ją perrašiau, kai ką keičiau...
Pirmoji dalis perrašyta tris kartus.
Rašyti pradėjai dar mokykloje? Gal pameni, kada ir kaip
kilo noras pačiam kurti?
Pamenu tokį nutikimą: kartą klasės draugas, įkvėptas Hemingvėjaus kūrybos, pradėjo ir pats šį tą rašyti. Paskaitęs jo paaugliškų
emocijų persmelktus kūrybos fragmentus, pagalvojau, kad gal ir
aš galiu ką parašyti. Ir per kelias dienas (tai buvo apie 1979–1980
metus) parašiau netrumpą apsakymą apie tai, kaip mes su draugu
pabėgame iš Tarybų Sąjungos, imituojame savo žūtį gaisre, bet iš
tiesų nukeliaujame į Švediją, o po to – į Egiptą. Egipte pagrobiame
Irano šachą (kurio tuo metu ieškojo Amerika ir už jo išdavimą
buvo pažadėjusi premiją) ir nugabename jį amerikonams.
Vadinasi, nuotykiai tavo galvoje sukosi nuo vaikystės?
Na, taip... turbūt tokia mano proto sankloda. Gal ji gali keistis,
o gal taip ir turi būti? Kai pats nedrįsti labai įsitraukti į nuotykius,
kai esi didelis namisėda ir apskritai labiau introvertas, tai kitaip
tai išreiški...

Audriau, papasakok, kokioje šeimoje augai?
Mano mama buvo lietuvių kalbos mokytoja, nors svajojo studijuoti žurnalistiką. Tėtis studijavo linų pramonės technologiją, yra
lengvosios pramonės inžinierius. Jis mokėjo piešti, sakyti kalbas,
vaidino teatre, o dabar pina iš vytelių.
Ar vaikystėje, paauglystėje daug skaitydavai?
Skaitydavau labai daug – buvau „knygų rijikas“. Man labiau
patikdavo nuotykinė literatūra: detektyvai, istoriniai romanai...
Mėgstu ir apie tikrus istorinius dalykus paskaitinėti.
Nuo devintos klasės skaičiau ir rimtesnių autorių kūrinius,
pavyzdžiui, Hemingvėjaus ar Remarko. Remarkas iki šiol yra
mano mėgiamas rašytojas. Pamenu, Remarko kūrinius skaičiau
ir prieš įtikėjimą, nes daugelis jo romano herojų ieško Dievo,
svarsto, kokia yra šio gyvenimo prasmė ir kodėl pasaulyje vyksta
tiek nesąmonių, jeigu yra mylintis, išmintingas, tobulas Dievas.
Bibliotekoje visuomet apžvelgiu rimtesnių knygų lentyną –
dažniausiai patraukia kitoks požiūris į gyvenimą.
Audriau, o ką tu dirbi, kuo užsiimi?
Aš esu programuotojas.
Tai nelabai susiję su literatūra...
Na, programavimas visų pirma yra matematika. Čia labai
svarbi matematinė logika. Bet esu skaitęs apie garsų matematiką
Davidą Hilbertą, kuris, paklaustas apie vieną mokinį, atsakė: „Iš
jo nieko gero – tapo poetu... Matematikai jam trūko fantazijos.“
Programavimas yra kūrybingas užsiėmimas, ten kūrybos
tikrai daug.
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Kodėl pasirinkai programavimą? Ar
baigęs vidurinę mokyklą jau žinojai, kuo
nori būti?
Tais laikais programuotojų dar nebuvo,
nes dar nebuvo ir kompiuterių. Bet maždaug
nuo 9 klasės buvau apsisprendęs stoti į automatiką – mat kažkur buvau perskaitęs,
kad automatikai priklauso ateitis (šypsosi).
Tačiau buvo ir kitoks epizodas mano
gyvenime: baigiant mokyklą, mane pasiuntė pas rašytoją Edvardą Uldukį, rinkusį jaunuolius, kuriuos būtų galima siųsti į Maskvos kinematografijos institutą (VGIK).
Tais metais viena vieta ten buvo paskirta
ir Lietuvai – scenaristams. Mus pasiuntė
tris, bet, žinoma, praėjo tik vienas – tas,
kuris jau buvo tarnavęs armijoje. Tačiau
dėl to labai nesielvartavau – man Maskva
nepatiko.
Grįžęs iš Maskvos, daug nekvaršinęs
sau galvos įstojau į KTU (tada dar KPI). Tik
įstojęs mokytis ir pamatęs kompiuterius,
susižavėjau jais ir programavimu.

Romaną parašei 1989 m. – tada dar
nebuvai atgimęs, tiesa?

Tai ši knyga – tavo jaunystės svajonės
išsipildymas?

Taip, tuomet Dievo dar nepažinojau...
Aš įtikėjau amžių sandūroje, maždaug po
10 metų.
Ir pirmame romano variante buvo
užuominų apie Dievą, bet jos buvo grynai iš netikinčio žmogaus perspektyvos.
Pavyzdžiui, A. Diuma romane „Trys muškietininkai“ vienas iš herojų sakydavo: „Su
ponu Dievu...“ Ši frazė man labai patiko, tad
ją pavartojau ir savo knygoje.
Jei kas perskaitytų patį pirmąjį knygos
variantą ir dabartinį, manau, suprastų, kad
žmogus, rašęs 1989 m., ir tas, kuris perrašė
apie 2010 metus, jau nėra tas pats žmogus...
Jis akcentuoja jau kitus dalykus. Taip, tikėjimas tikrai pakoregavo romaną...
O kai galvoju apie antrą dalį, kuri taip
pat parašyta tais 1989 m., manau, kad ją
teks dar daugiau keisti, ten bus dar daugiau
tikėjimo apraiškų. Jau turiu įvairių minčių...

Taip, ir tas išsipildymas labai įdomus.
Kaip ir minėjau, perskaitę šį romaną žmonės
ragino mane jį išleisti. Bet keitėsi laikai, o ši
knyga vis gulėjo užrašyta keliuose sąsiuviniuose. Tačiau mano žmonos brolis galbūt
net labiau už mane puoselėjo svajonę šį
romaną išleisti, tad, prieš kelerius metus
užmezgus ryšius su leidykla „Educata“, jis
ir pasiūlė ruošti šią knygą spaudai... Visi,
prisidėjusieji prie šios knygos išleidimo, yra
geri mano draugai: ir maketavo, ir viršelį
kūrė, ir viršeliui pozavo man gerai pažįstami
žmonės, draugai...
Pamenu, kai žmonos brolis ir dar vienas
draugas pasakė, kad yra galimybė išleisti šį
mano romaną, pagalvojau, kad jie juokauja.
Bet jie kalbėjo rimtai – liepė man paruošti
knygą spaudai. Tad aš vėl sėdau prie romano,
jį taisiau... Bet po to vėl viskas nurimo. Tad aš
ir vėl šią svajonę atidėjau į šalį... Atrodė, kad
iš savo pusės aš viską padariau: perrašiau,
sutvarkiau, paruošiau spaudai ir laukiau...
Nusprendžiau pats daugiau nebesikišti...
Taip praėjo dar vieni, dveji, treji metai...
Ir praėjusių metų rudenį draugas atsiuntė
man laiškelį: „Ar jau peržiūrėjai knygelę?“
Iškart nesupratau, apie ką jis rašo. Paprastai
jis rašydavo dėl knygų, kurias aš maketuodavau, bet tąkart prie jokios knygos nedirbau,
tad nurašiau jam klausdamas: „Apie kokią
knygelę kalbi?“ Tada ir paaiškėjo, kad dizaineris maketuotojas turėjo persiųsti man
peržiūrėti šį mano romaną – pasirodo, jis
jau sumaketuotas ir ruošiamas spaudai! Po
beveik penkerių metų tylos, kai jau atrodė,
kad nieko nebus... Bet, pasirodo, kad reikėjo
tik apsišarvuoti kantrybe...

Grįžkime prie tavosios knygos. Kaip
gimė šis romanas?
Kai mokiausi mokykloje, paskutinėje
klasėje lietuvių kalbos mokytojas dažnai
leisdavo rinktis, kokia tema rašyti: dvi temos būdavo susijusios su tam tikrų autorių
kūryba, o trečioji būdavo laisva tema. Ir
jis pasiūlydavo įdomių temų, pavyzdžiui:
„Skrendu į Marsą“, „Ką aš galvoju apie meilę“, „Tėvų ir vaikų santykiai“... Aš nemėgau
literatūrinių temų ir visuomet rašydavau
laisvas temas. Tas mokytojas ir pastebėjo,
kad aš neblogai rašau... Parodžiau jam ir
šį, jau parašytą romaną (parašiau jį mokydamasis 10–11 klasėse). Jis atspausdino
to romano ištrauką ir nusiuntė į Jaunųjų
literatų sąskrydį. Taip aš pakliuvau tarp
jaunųjų literatų. Pamenu, kad daug pastabų
gavau iš rašytojo Algimanto Zurbos. Jo
pastabos buvo teisingos, nes aš kiek per
daug buvau „pagražinęs“, palikęs stiliaus,
logikos klaidų... Nors tas klaidas jis rodė
kitiems ir mokė, kaip nereikia rašyti, bet
pasakė man labai didelį komplimentą:
„Vaikine, turi beribę fantaziją.“
Jau daug vėliau vienos mano draugės
mama, mokiusi būsimą poetą Kornelijų
Platelį, pasiūlė parodyti romaną jam. Ką aš ir
padariau. Romanas labai patiko jo vaikams,
tad jis drąsino mane: „Eik ir spausdink.“
Tačiau 1989 m. prasidėjo didžiuliai
pokyčiai: Sąjūdis, Atgimimas... Rūpėjo kiti
dalykai, knyga buvo padėta į šalį...
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Kaip pats pristatytum savo knygą?

Kodėl toks paslaptingas pavadinimas –
„Vis major“?
Vis major yra lotyniška frazė, reiškianti
Aukščiausioji jėga. Šią frazę radau sename
tarptautinių žodžių žodyne. Ji man patiko,
ir taip aš pavadinau savo romaną. Kadangi
tokiam pavadinimui pritarė ir visi dar sąsiuviniuose užrašytą romaną perskaitę žmonės,
tai taip ir liko. Tik iš pradžių aš galvojau, kad
ta aukščiausioji jėga yra pats pagrindinis
herojus, kuris tarsi daro Dievo teismą, dabar
prioritetai persistumia į kitą pusę. Ryškėja,
kad tas pavadinimas nebuvo atsitiktinis...

Romanas skirtas tiems, kam patinka
nuotykiai, „lengvas“ stilius, veiksmas...
Čia nėra labai didelės įtampos. Žinoma,
yra ir meilės linija, bet tai visgi nuotykinis
romanas ir veiksmas prasideda jau pirmuosiuose puslapiuose... Kai dar pirmąjį knygos
variantą perskaitė mano mama, kuri turėjo
būti pirmoji stilistė, ji pasakė: „Ne, klaidų
aš neištaisiau... Man tiesiog buvo įdomu
skaityti...“
Manau, kad šį romaną drąsiai gali skaityti net krikščionys. Nors romanas parašytas
ankstyvoje jaunystėje, jį perrašinėjo ir ruošė
spaudai jau tikintis žmogus, galvojantis,
kad Dievas veikia žmogaus gyvenime, kad
ir kokie įvykiai vyktų.
Nukelta į 18 p.
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ievas atgaivina
net ir giliausiai
paslėptas svajones

vieną epizodą, kurį papasakojo mūsų vaikų buriavimo treneris:
kartą treneris virė labai skanų guliašą. Jis pirko produktus, ruošė,
gamino gal 4–5 valandas, o po to sušoko būrys buriuotojų ir per 15
minučių viską suvalgė... Na, jei aš būčiau tą guliašą gaminęs ir jį taip
greitai suvalgytų, priimčiau tai kaip pagyrimą, kad guliašas buvo
skanus... Kita vertus, tai rodo, kad valgytojai buvo labai alkani...
Tačiau kartais, net ir žinodamas, kiek pastangų įdėta, aš visgi
nesugebu perskaityti viso laikraščio iki kito numerio... Perskaitau
pagrindinius straipsnius ir kažkur užstringu... Tad „Ganytojo“ leidėjams linkiu ištvermės, o skaitytojams norėčiau pasakyti: „Imkit
„Ganytoją“ ir skaitykit“ (šypsosi).
Atkelta iš 17 p.

Štai knygos anonsas: Lietuvių kilmės buvęs (o gal ir esantis)
Prancūzijos slaptųjų tarnybų agentas atvyksta į Virdžinijos valstiją (JAV), sekdamas savo šeimos žudikų pėdomis. Čia jis įsivelia
į kovą su valstiją valdančia nusikaltėlių organizacija ir pakliūva į
kvapą gniaužiančių įvykių sūkurį. Susišaudymai, sprogdinimai,
persekiojimai, paslaptingos intrigos slenka pro veikėjų akis kaip
kaleidoskope... Kas nepatingės perskaityti iki galo, gal net sužinos,
kuo viskas baigėsi.
Gal ši knyga nėra to stiliaus, kuri rekomenduojama skaityti
tikintiems žmonėms, bet aš galvoju, kad žmonių yra visokių ir
turbūt visokių reikia...

Baigiant mokyklą

„Parašiau romaną keliuose sąsiuviniuose mokydamasis 10–11
klasėse“
Pirmoje romano dalyje dar nesimato, ar pagrindinis veikėjas
yra tikintis, ar netikintis. Išvadas reikia daryti pačiam skaitytojui,
nes niekur nėra, kad jis tai liudytų ar tiesmukai pareikštų. Reikia
skaityti tarp eilučių... Tiesa, yra vieta, kur herojus, išsiskirdamas
su mylimąja, nurodo, kokią Šventojo Rašto eilutę perskaityti, jei
jam kas nors nutiktų. O kai ji atsiverčia nurodytą vietą, perskaito:
Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus
atiduoda (Jn 15, 13). Tokių epizodų šiame romane yra... Na, kad
žmonės suprastų, jog rašytojas pažįsta Šventąjį Raštą (juokiasi).
Audriau, ką norėtum palinkėti „Ganytojo“ skaitytojams?
Pirmiausiai kelis žodžius norėčiau tarti „Ganytojo“ leidėjams...
Aš įsivaizduoju, kiek reikia įdėti jėgų, norint išleisti kiekvieną
numerį – gerai žinau, ką reiškia rašyti, redaguoti, maketuoti...
Man visi šie dalykai yra pažįstami, nes spaudos srityje dirbau
17 metų... Ir štai, laikraštį aš pamačiau sekmadienį, šiandien jau
antradienis, ir aš jau perkaitęs 28 puslapius iš 32... Čia prisiminiau

Kalbant ne tik apie „Ganytoją“, drąsinčiau nebijoti svajoti ir
puoselėti net ir, atrodytų, keistas svajones... Vis prisimindavau
šią savo svajonę ir žinojau, kad Dievas taip pat ją prisimena. Kai
įtikėjau, aš tarsi atidėjau ją į šalį, nes galvojau, kad tai paprasta,
lengvo turinio, kuris kažin ar yra tinkamas tikinčiajam, nuotykinė
knyga... Ir vadintis rašytoju man atrodė labai išdidu – juk esu paprastas žmogus, niekuo nesiskiriantis iš kitų, kurį Dievas pamilo
tik todėl, kad Kristus mirė už jį... Tad aš net nelabai laukiau, kada
ta svajonė išsipildys... Bet dabar, kai romanas jau išleistas, man
atrodo, kad Dievas panoro parodyti, jog ne visos mano mintys
yra teisingos... Apie kai kuriuos dalykus aš net nedrįstu pagalvoti
ar galvoju ne taip...
Praėjo daugiau nei dvidešimt metų nuo to laiko, kai aš rašiau...
Jau galvojau, kad nė nebemoku rašyti... Atrodė, kad mano gebėjimai atrofavosi, nes daug metų to jau nebedariau... (Esu skaitęs,
kad Džekas Londonas kiekvieną dieną parašydavo po 200 eilučių,
kad neprarastų gebėjimo rašyti...) Bet kai manęs paprašė paruošti
romaną spaudai, manyje tarytum vėl viskas buvo sužadinta, tarsi
suveikė kiti dalykai... Pavartosiu jau žinomą terminą – vis major –
Aukščiausioji Jėga, kuri vėl sužadino tuos gebėjimus, kai nusprendžiau nelaidoti to talento (apie tai pastaruoju metu nemažai
kalbama ir bažnyčioje). Atėjo ir padrąsinimas: „Būk drąsus. Eik
pirmyn, judėk toliau...“
Taigi Dievas įvykdo net pačias giliausias svajones, kurias esame
toliausiai paslėpę ar net užmiršę, kad jas turime.
Dėkoju už pokalbį. Linkiu, kad tavasis romanas atrastų
savo skaitytoją ir pavyktų išleisti antrą romano dalį.
Kalbino Žaneta Lazauskaitė
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ūsų Dievas – našlių ir
našlaičių globėjas

Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto
ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami (2 Kor 1, 3–4).
Dėkoju mūsų Viešpačiui už Jo beribę paguodą ir globą mano sielvarte. 2015
metais, po kartu praleistų puikių vasaros
atostogų, netrukus patyriau netektį – netikėtai mirė vyras. Žinoma, tai sukrėtė, bet
ačiū Viešpačiui už stebėtiną galią ir ramybę
tomis dienomis išlaikyti pusiausvyrą ir sutvarkyti visus iškilusius reikalus. Viešpaties
paguoda tapo man lyg kasdienė duona: aš
galvojau apie save ir savo skausmą, o Jis
ramino mano širdį, tikindamas, kad mano
vyrui dabar labai gerai – jis Jo glėbyje. Šiais
žodžiais guodžiau ir mūsų sūnų.
Esu labai dėkinga Kauno bendruomenės „Tikėjimo žodis“ žmonėms už paguodą,
buvimą kartu ir visokeriopą pagalbą tomis
skaudžiomis akimirkomis.
Praėjo jau daugiau kaip metai... Esu
dėkinga Viešpačiui, kad Jis neapleido, bet
visaip guodžia, stiprina ir rūpinasi manimi. Noriu Jam padėkoti ir už šios vasaros
atostogas, kurios man, dirbančiai gana
sunkų kūrybinį darbą su paaugliais, labai
svarbios – apie jas ir noriu kiek papasakoti.
Kiekvienais metais atostogas leisdavome kartu su vyru jo tėviškėje Salake – gražiame ežerų ir miškų apsuptame miestelyje
(Zarasų raj.). Dar pernai drauge su vyru
planavome 2016 metų vasarą vieną mėnesį
atostogauti, kaip įprasta, Salake, o kitą –
paviešėti Kanadoje, pas vyro brolį. Bet, kaip
Patarlių knygoje rašoma, žmogaus širdis
planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia
jo žingsnius (Pat 16, 9).
Kai siela aptemdyta liūdesio ir skausmo, sunku matyti ateitį. Tad ir savo būsimas
atostogas mačiau kaip dykumą, sielvarto ir
ašarų slėnį. Su sūnumi planavome į Salaką
vykti po Kauno krašto Palapinių šventės.
Drauge žadėjo vykti ir viena draugė. Tačiau
sūnaus planai pasikeitė, o ir mano draugė,

„Per atostogas skaičiau Henrio J. M.
Nouweno knygą „Vidinis meilės balsas.
Kelionė per kančią į laisvę“ – Viešpats
stiprino ir vedė iš tamsos į šviesą,
mokydamas einant šiuo slėniu visa siela
įsikibti į Jį.“
žadėjusi vykti kartu, persigalvojo. Viena ten
važiuoti tikrai nenorėjau. Mintyse šmėkščiojo ir gąsdino apleistos, žole apaugusios
sodybos ir kapų vaizdai... Taigi iš karto
išvykti nepavyko. Aš esu įpratusi ir mėgstu
planuoti veiklą, todėl, jei man nesiseka
veikti pagal numatytą planą, išgyvenu tarsi
„kaulų laužymą“.
Tačiau praėjus kuriam laikui viskas
įsisiūbavo ir vyko visiškai kitaip: mane
į sodą pailsėti pasikvietė mano brolis su
broliene: buvau lepinama pirtimi, žuvimi,
trešnėmis ir galėjau mėgautis saulėta diena.
Po kelių dienų drauge su jais aplankėme ir
mūsų tėviškę – Varnius, apvažiavome Že-

maitiją. Dar vėliau sūnus pasikvietė savaitei
į Palangą, iš kur kartu su jo draugais aplankėme istorines Liepojos vietas, pajūrį. Ir tik
liepos antroje pusėje su sūnumi išvykome į
vyro tėviškę, Salaką. Žinoma, ten nuvykus
vaizdelis pasitiko nekoks: sodybos kieme
žolė buvo užaugusi iki juosmens, bet jau tą
pačią dieną ją dalgiu nušienauti pasisiūlė
pažįstamas miestelio gyventojas. Pas mane
kasdien užeidavo ar man skambindavo ten
pat atostogavusios vilnietės draugės – vis
kviesdavo maudytis, uogauti, grybauti ar
šiaip pabendrauti.
Vieną dieną su sūnumi ir jo draugais
dar aplankėme Daugpilį, ir po šios kelionės jis išvyko. Įvyko tai, ko labiausiai
bijojau – likti viena. Bet Viešpats jau buvo
paruošęs mano širdį ir toliau gaivino, gydė
ją žodžiais: Viešpats, tavo Dievas, esantis
tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis
tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus
dėl tavęs giedodamas (Sof 3, 17).
Draugėms padedant, iš jų suneštų gėlių
daigų kieme padariau alpinariumą, puoselėjau svetingumą ir vaišingumą: kviečiausi
drauges ir kaimynes pusryčiauti, pietauti,
teigdama, kad žmogus yra svarbiau už
darbus (tuo įtikinti to krašto žmones yra
nelengva!). Buvau suplanavusi dažyti senus
namo langus, bet iš Viešpaties malonės
užsisakiau naujus langus, kuriuos man
atostogaujant ir sudėjo. Sūnus, atvykęs po
dviejų savaičių, stebėjosi įvykusiais pokyčiais, o ir draugės sakė, kad per tą vieną
mėnesį padariau neįtikėtinai daug.
Vienatvė ir liūdesys šmėkščiojo, bet
neužvaldė. Mano širdyje visada skambėjo
giesmė. O atostogoms baigiantis, viena
salakiškė moteris, iš kurios pirkdavome
pieną, dar pridėjo visokių vaišių – išlydėjo
mus su sūnumi į Kauną kaip mama.
Nors sielą vis dar aplanko liūdesys ir
sielvartas, bet aš žinau, kad Viešpats, mūsų
Dievas, yra mano stiprybė, tvirta pagalba
bėdoje, todėl nesvyruosiu (žr. Ps 46, 1; 62,
6–8). Per atostogas skaičiau Henrio J. M.
Nouweno knygą „Vidinis meilės balsas.
Kelionė per kančią į laisvę“ – Viešpats stiprino ir vedė iš tamsos į šviesą, mokydamas einant šiuo slėniu visa siela įsikibti į
Jį, puoselėti santykius su Juo, paprastai ir
šiltai bendrauti su žmonėmis. Esu Viešpačiui nepaprastai dėkinga. Našlaičių tėvas ir
našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra
Dievas (Ps 68, 5).
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eilė mato
kitomis akimis

Egzistuoja vienas tiesos apsektas, kurį, deja, esame pamiršę,
tačiau turime jį prisiminti. Nusakyti šį aspektą žodžiais sudėtinga,
tačiau pamėginkime.
Visose ankstesnėse visuomenėse, net ir tose, kurios šios tiesos
nepripažino, egzistavo krikščioniškojo apreiškimo aspektas. Tai –
vizija, tam tikra įžvalga, matymo perspektyva, o ne konkretus
regimas dalykas. Jei tokios vizijos neturime, mūsų teologija neprasiskverbs giliau nei racionalios sąmonės lygis.
Tai, apie ką kalbu, galima vadinti mitu, vaizduote, analogija
ar sakramentalizmu. Visi keturi žodžiai yra slidūs ir dviprasmiški.
Vietoj apibrėžimo pateiksiu pavyzdį, kuris geriau perteiks meilės
teologiją ir jos taikymą kasdienybėje. Be tokio mąstymo, toks
praktinis taikymas ir ryšys tarp to, kas yra Dievas ir kas esame
mes, yra nepatikimas ir nenatūralus.
Kadangi Dievas yra Kūrėjas, Jo kūryba atspindi ir apreiškia
Kūrėją. Dievas yra meilė, todėl visi kūriniai vienaip ar kitaip atspindi
ir apreiškia Jo meilę. Tai yra logiškas argumentas, tačiau aš noriu
ne daryti išvadas, bet ją matyti, suprasti ir pasilikti joje. Jei Dievas
yra meilė, visa kūrinija taip pat turi atspindėti meilę. Tačiau mes
neįpratę šių atspindžių ieškoti. Pavyzdžiui, mes nebesuvokiame,
kad seksualinė meilė nėra vien tik biologinė (o jei ir suvokiame,
tai tik kaip neįprastą istorinę keistenybę).
Mes praradome suvokimą, užslėptą beveik visose pasaulio
kalbose (išskyrus anglų kalbą, kurioje daiktavardžiai nėra vyriškos
ir moteriškos giminės), kad žmogaus seksualumas yra žmogiškoji
universalaus principo versija. Yra kalbų, kuriose saulė yra vyriškos
giminės, o mėnulis – moteriškos (arba atvirkščiai), tokiu būdu ne
tik projektuojama žmogiškoji realybė gamtoje, bet ir įžvelgiama
tai, kas iš tikrųjų joje egzistuoja. Puikus to pavyzdys yra žymieji
kinų „in“ ir „jan“ arba indų santuokos ceremonija, kurios metu
jaunikis sako jaunajai: „Aš esu dangus, o tu – žemė“, o ji atsako:
„Aš esu žemė, o tu – dangus.“
Daugeliui skaitytojų tokios mintys atrodys visiškai nesuprantamos ir galbūt net įtartinai pagoniškos. Kodėl krikščionys turėtų
rimtai žvelgti į tai, kad, pavyzdžiui, pagonys dangų „atidavė“
dievams, o žemę – deivėms? Tai skamba išties keistai.
Tai nėra tik pagoniška, lygiai kaip ir visa, kas yra visuotinai
žmogiška. Tai yra ir krikščioniška. Dantė buvo didis krikščionių
poetas, turėjęs puikią vaizduotės galią, kaip ir kiti didieji poetai.
Tačiau žymioji paskutinė Dieviškosios komedijos eilutė nėra tik
poetiška fantazija, tai rimtas ir įžvalgus faktas – juk iš tikrųjų
„meilė judina saulę ir visas žvaigždes“.
Tačiau to mes nebesuprantame. Naktį pažvelgę į dangų, mes
nebematome to, ką matė mūsų protėviai, – Dievo šlovės. Mums
reikia, kad kas nors tai primintų... Galbūt net mintinai išmokta Šventojo Rašto eilutė. Žvelgdami į žvaigždes mes negirdime

„dangaus muzikos“, o tik tylą. Galvodami apie gravitaciją, mes
nemąstome apie tai kaip apie meilės įsikūnijimą ar materialią
jos išraišką, kaip matė Dantė. Mes nebesuvokiame, kad pačioje
materijos struktūroje veikia Dievo meilė.
Pabandykime tai suprasti. Ar kada nors susimąstėte, kodėl
egzistuoja traukos jėga? Mokslas teigia, kad materijos dalelės
traukia viena kitą pagal nustatytus dėsnius, atitinkančius masę ir
atstumą, tačiau negali paaiškinti kodėl. Kodėl tas mažas juokingas
vandenilio atomo elektronas pastoviai skrieja orbita aplink teigiamą krūvį turintį branduolį, o ne tolsta nuo orbitos tiesia linija?
Mokslininkai mano, kad tai vyksta dėl to, jog jo išcentrinę
jėgą, stumiančią jį nuo branduolio, kompensuoja branduolio
traukos jėga. Tačiau kodėl? Kodėl branduolys jį traukia? Kodėl
neigiamas krūvis traukia teigiamą ir atvirkščiai? Ar neįžvelgiate
tikrojo ryšio tarp šito ir meilės? Džuljeta myli Romeo, nes jis yra
Romeo, o elektronas „myli“ (žinoma, nesąmoningai) savo protoną,
kadangi jis yra protonas.

„

Visa kūrinija siekia tobulumo,
nes tai yra Dievo tobulumo atspindys.
Viskas juda iš meilės Dievui.

“

Tas pats principas veikia visais lygmenimis: traukos jėga ir
elektromagnetiniai reiškiniai – neorganiniu lygmeniu; augalas,
besistiebiantis į saulę ir ieškantis vandens bei maistingųjų medžiagų
dirvožemyje – augalų lygmeniu, instinktai – gyvūnų lygmeniu,
o meilė – žmogiškuoju lygmeniu. Žmogiškosios meilės lygmuo
taip pat yra hierarchija, pradedant lytiniu potraukiu (eros) ir
prieraišumu (storge), kurie yra būdingi ir gyvūnams, ir baigiant
draugyste (philia) ir geraširdiška meile (agape), kurios būdingos
angelams. Visata – tai meilės hierarchija. Tai – ne mitas, o didinga
ir šlovinga tiesa. Pažiūrėkite! Kaip galite to nepastebėti? Visa tai
yra aplink mus.
Mokslinis redukcionizmas neįžvelgia kosminės meilės. Šiuolaikinis mokslas reikalauja paprasčiausio galimo paaiškinimo – tai
vadinama „Okamo skustuvo“ principu (tai filosofinis principas,
pagal kurį paprasčiausias stebėtų mokslinių faktų paaiškinimas
yra pats teisingiausias, – red. past.). Šiuolaikinis mąstymas visada sumažina didesnius dalykus, todėl nemato mažesnių kaip
didesniųjų atspindžio. Apie žmogišką meilę jis mąsto tik kaip apie
kompleksinį gyvulišką instinktą ar net sudėtingą elektrocheminę
trauką, užuot apie šias subžmogiškas traukas mąstęs kaip apie
žemesnio lygmens meilę. Ikimodernus mąstymas geismą suvokė
kaip supainiotą meilę. Modernus mąstymas meilę suvokia kaip
racionalizuotą geismą. Tai – redukcionizmas.
Krikščionybė yra kitokia. Krikščionys nepasiduoda redukcionizmui, nes jie žino, kad Dievas yra pirmas. Jie žino, kad visata
primena Dievą, o ne atvirkščiai, ir kad Dievas sukūrė žmogų pagal
savo atvaizdą, o ne priešingai. Jie žino, kad tai, kas geriausia, yra
pirmoje, o ne paskutinėje vietoje. Jie žino, kad gyvuliška meilė atsiranda vėliau kaip tobulos, amžinos bei dieviškos meilės imitacija,

Dvasingumas

Nr. 2 (456) 2017 m. vasario 11 d.

o ne atvirkščiai. Evoliucija niekada negali
būti pagrindinis paaiškinimas krikščioniui.
Filosofinis klausimas: kaip daugiau gali kilti
iš to, kas mažiau? Tai pažeidžia pirminį
priežastingumo principą.
Modernaus redukcionizmo įtakos krikščionio mąstymui pavyzdys gali būti toks:
tarp Kūrėjo ir kūrinio galimi du santykių
tipai, tačiau šiuolaikiniai krikščionys dažniausiai prisimena tik vieną iš jų. Pirmas –
Dievas myli visa, ką sukūrė. Antras – visa,
kas Dievo sukurta, myli Dievą. Antras yra
toks pats teisingas, kaip ir pirmasis. Gilės
išauga į ąžuolus, nes jos myli Dievą ir nesąmoningai siekia savo tobulumo, nes tai
yra dalyvavimas Dievo tobulume. Ąžuolas
yra tobulesnis ir labiau panašus į Dievą nei
gilė. Gilės netenkina buvimas tik gile, nes ji
nori (žinoma, nesąmoningai) būti panaši į
Dievą, kuris yra tarsi magnetas, traukiantis
prie savęs visas geležies drožles, kurios yra
kūrinija. Štai kodėl viskas juda. Visa kūrinija
siekia tobulumo, nes tai yra Dievo tobulumo
atspindys. Viskas juda iš meilės Dievui.

namas arba rezidencija. Sonetas yra surimuotas eilėraštis. Aristotelis yra racionalus
gyvūnas.
Veikiančioji priežastis nurodo, kas tą
dalyką padarė. Namą pastatė dailidė. Sonetą
parašė Šekspyras. Aristotelis yra jo tėvų seksualiniu būdu pradėtos gyvybės rezultatas.
Tikslingoji priežastis nusako, kam šis
dalykas buvo sukurtas, koks yra jo tikslas,
galutinė paskirtis. Namas yra šeimos ir jos
turto pastogė. Sonetas yra poeto meilės
išraiška širdies damai. Aristotelis, kaip ir
kiekvienas žmogus, buvo sukurtas tam,
kad siektų ir rastų laimę pažindamas tiesą
ir mylėdamas gėrį.
Iš šių keturių priežasčių, ketvirtoji yra
pati svarbiausia, nes ji yra visų kitų pagrindas, „priežasčių priežastis“. Dailidė stato
namus tik dėl to, kad kažkas juose gyvens.
Gilės auga tik todėl, kad jos nesąmoningai
siekia savo natūralaus tikslo – tapti ąžuolu.
Dievas yra ne tik visos visatos veikiančioji priežastis, pirminis jos šaltinis, bet taip
pat yra ir visos visatos tikslingoji priežastis

Savo mintis galiu patvirtinti išmintingais ir protingais Aristotelio filosofijos
teiginiais. Kiekvienas baigtas kokio daikto ar
įvykio paaiškinimas, pasak Aristotelio, turi
įtraukti keturis veiksnius arba „priežastis“.
Materialioji priežastis nusako, iš ko dalykas yra padarytas. Pavyzdžiui, namas yra
padarytas iš medžio, o sonetas yra sudarytas
iš keturiolikos eilučių jambinio pentametro,
arba Aristotelis yra iš kūno ir kaulų.
Formalioji priežastis pasako, koks yra
tas dalykas: kokia jo forma, prigimtis, esmė
arba apibrėžimas. Namas gali būti privatus

bei galutinis jos tikslas. Jėzus sako: „Aš esu
Alfa ir Omega“ (Apr 1, 8), pradžia ir pabaiga.
Taigi visa visatoje yra, gyvena, juda ir turi
savo būtį ne tik iš Dievo, bet ir Dievui. Šv.
Augustinas yra užrašęs puikią mintį, kuri yra
teisinga kalbant apie visa, kas yra gamtoje,
taip pat ir apie žmogų: „Tu sukūrei mus sau
ir [todėl] mūsų širdys nerimsta, kol suras
ramybę Tavyje.“
Visa visata yra didžiulė cirkuliuojanti
sistema. Visos būties kraujas yra varomas
dieviškosios širdies, naujos kūrinijos arterijomis (veikiančioji priežastis) ir grįžta atgal
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meilės „venomis“ (tikslingoji priežastis).
Visa myli Dievą savaip. Dievas ne tik
myli visa, suteikdamas gyvybę, bet ir, būdamas visuotina meilė, visa tai tobulina. Ne
tik Dievas myli visa, bet ir visa myli Dievą.
Tik žmogus gali elgtis priešingai šiam prigimtiniam principui, laisvai rinkdamasis
blogį. Kiekvienas daiktas myli Dievą, bet
ne kiekvienas žmogus.
Sakote, kad visa tai tik analogija? Tiesa
yra tokia: gilės, elektronai, katės, žmonės
ir angelai myli Dievą skirtingai. Tačiau ir
Dievas juos myli skirtingai. Visi šie kūriniai
yra skirtingi, nes Dievas panorėjo, kad šie
skirtumai egzistuotų. Jei mes neignoruojame
šios paskutinės analogijos, kodėl tuomet
nepaisome pirmosios? Abiem atvejais mes
turime tikrą panašumą, tikrą analogiją, ne
paprastą vienodumą ir skirtingumą, bet
tikrą panašumą.
Taigi, meilės teologija suteikia mums visiškai naują pasaulėžiūrą. Atrodytų, abstrakti
ir teorinė Trejybės vidinio gyvenimo kaip
meilės teologija, pasirodo, turi radikalių ir
revoliucingų pasekmių tam, kaip žvelgiame
į viską visatoje ir savo kasdienybėje. Tai
grąžina mus atgal į užmirštą mitų išmintį,
panardina mus į pasaulį, kuris gieda gyrių
savo Kūrėjui. Tai leidžia dangui skelbti Dievo
šlovę (Ps 19, 1).
Tai nėra tik gražūs poeto žodžiai. Tai
išlaisvina mus iš dulkino, purvino ir dvokiančio visatos požemio kalėjimo, kurį siūlo
Švietimo amžiaus mąstymas: visatos, kurioje
meilė, grožis, šlovė ir vertybės yra vien tik
žmogaus proto sukurti, subjektyvūs prasimanymai; visatos, kurioje vieninteliai
objektyvūs dalykai yra aklos energijos dalelės, atsitiktinai atsitrenkiančios viena į kitą.
Ši teologija sustiprina mūsų pačių instinktus. Patys giliausi mūsų instinktai yra
matyti meilę kaip aukščiausią išmintį ir
galutinę gyvenimo prasmę. Dieviškosios
meilės teologija, kuri įtvirtina šį instinktą
galutinės realybės prigimtyje, teigia, kad
giliausios mūsų vertybės siekia aukštybes.
Ji taip pat praplečia šią instinktyvią išmintį, kuri mato meilę kaip galutinę dalykų
prasmę, į visą kūriniją. Gelbėtojo rankos
ant kryžiaus pasiekia Absoliutą ir žmogaus
širdies gelmes, aprėpia visą visatą, pradedant
atomais ir baigiant angelais. Ištiesęs savo
rankas ant kryžiaus, Jėzus tarė: „Matot?
Štai kaip Aš jus myliu.“
Iš http://www.peterkreeft.com
vertė Asta Glinskaitė
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DOLORES ALEXAINDRE

V

akaro vartai: senatvė
pagal Bibliją (I dalis)

ištikimybe, kurią patyrė savo praeityje, kuri
jau yra prieš keliautojo akis. Todėl psalmistai
gali skelbti: Nors eičiau per mirties šešėlio
slėnį, nebijosiu jokio pikto, nes Tu su manimi.
Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane
(Ps 23, 4). Aš nuolatos statau Viešpatį prieš
save, Jis mano dešinėje – aš nesvyruosiu
(Ps 16, 8).

Gyvenimas – ilgas procesas
Ilgas gyvenimas – didžiulė dovana, nes
laikui bėgant galime pasiekti gyvenimo pilnatvę. Tai iliustruosime dviejų personažų iš
Biblijos – vieno iš Senojo Testamento, kito
iš Naujojo Testamento – gyvenimu.

Jokūbas

Psalmių knygoje rašoma: Žemės pakraščių gyventojai bijosi Tavo ženklų, rytus
ir vakarus pripildai džiaugsmo (Ps 65, 8).
Suprantu, kad „būti pilnam džiaugsmo“
senatvėje yra rizikingas pasiūlymas, mat
senatvė dažniausiai apibūdinama tokiais
žodžiais kaip liūdesys, nuvertėjimas, nuosmukis.
Senėjimo perspektyva sukelia begalinį
nerimą ir daug rūpesčių: bijoma, kad tapsi
nereikalingas darbe, būsi socialiai neveiksnus, prarasti sveikatą ar išorinį įvaizdį, taip
pat bijoma vienatvės, prarasti savarankiškumą ir socialinę pagarbą, kyla nerimas dėl
trumpalaikiškumo, mirties.
Nors senstant natūraliai vis išnyra praradimai ir neveiklumas, lūkesčiai ar kartėlis,
tačiau Biblija visai kitaip pateikia senatvės
vaizdą: Viešpaties namuose pasodinti, jie
žydės Dievo kiemuose, neš vaisių senatvėje,
bus sultingi ir žali (Ps 92, 13–14).
Biblija kviečia mus peržengti dominuojančius kultūrinius modelius ir pažvelgti į
senatvę krikščioniškai, nes Evangelija gali
suteikti mums tyro džiaugsmo net ir tuomet,
kai, anot Pauliaus, mūsų išorinis žmogus vis
nyksta (2 Kor 4, 16).

Biblija kviečia mus išreikšti tikėjimą, viltį ir meilę iki galo ir tikėti, kad jei Jėzus žada
„gyvenimą pilnatvėje“, tai galioja ir „senatvei
pilnatvėje“. Biblija mums suteikia kitokį
požiūrį į laiko tėkmę – tai ne nuosmukis ir
kelias į mirtį, bet priešingai – laiko tėkmė
suvokiama kaip aukštyn, pilnatvės link,
kylantis procesas. Taigi, diena prasideda
vakare, tęsiasi naktį ir baigiasi vidurdienio
spindesyje: Tai buvo vakaras ir rytas, – parašyta Pradžios knygoje.
Tai, ką mes vadiname „atsigręžimu“,
izraelitams yra „žiūrėjimas į priekį“, logiškesnis būdas suvokti laiką, nes gyvenome
praeityje, ją pažįstame, ji yra prieš mus, tuo
tarpu ateitis – nepažįstama, ji yra už mūsų
nugaros: Kas paslėpta (ateitis), priklauso
Viešpačiui, mūsų Dievui, o kas apreikšta
(praeitis) – mums ir mūsų vaikams, kad
per amžius vykdytume visus šito įstatymo
žodžius (Įst 29, 29).
Aš prisimenu praėjusias dienas, mąstau
apie Tavo darbus (Ps 143, 5).
„Praėjusios dienos“ yra praeitis, dėl to
tikintysis yra kaip keliautojas, keliaujantis į
ateitį atbulomis, žengiantis be baimės į tai,
kas dar nėra žinoma, remdamasis Dievo

Jokūbas buvo Izaoko ir Rebekos sūnus,
Ezavo brolis dvynys. Jo gyvenimas paženklintas konkurencija ir kova dėl pirmavimo
prieš brolį. Jokūbą dažnai matome kovojantį
ir apgaudinėjantį, kad gautų palaiminimą,
skirtą jo vyresniajam broliui. Jis visada siekia
pirmauti, būti vyresnis ir viršesnis. Tačiau
gyvenimo pabaigoje, jau pasenęs, Jokūbas
pagaliau susitinka su Dievu: Po šių įvykių
Juozapas sužinojo, kad jo tėvas serga. Jis
pasiėmė su savimi abu sūnus – Manasą ir
Efraimą, ir Izraelis (t. y. Jokūbas) sukaupė savo
jėgas ir atsisėdo lovoje. <...> Izraelis, pamatęs
Juozapo sūnus, klausė: „Kas šitie?“ Juozapas
atsakė savo tėvui: „Jie yra mano sūnūs, kuriuos
Dievas man čia davė.“ Jis sakė: „Atvesk juos
prie manęs, kad juos palaiminčiau.“ Izraelio akys buvo aptemusios dėl senatvės, jis

„

Biblija kviečia mus išreikšti
tikėjimą, viltį ir meilę iki
galo ir tikėti, kad jei Jėzus
žada„gyvenimą pilnatvėje“,
tai galioja ir„senatvei
pilnatvėje“.

“

vos matė. Privedus juos prie jo, jis apkabinęs
juos pabučiavo <...> Po to Juozapas paėmė
savo dešine Efraimą ties Izraelio kaire ir savo
kairiąja Manasą ties Izraelio dešine – ir juos
privedė prie jo. Izraelis ištiesęs savo dešinę,
uždėjo ant Efraimo galvos, nors jis buvo jaunesnysis, ir savo kairę ant pirmagimio Manaso
galvos, taip padarydamas sąmoningai <...>
Juozapas, pamatęs tėvą laikant dešinę ranką
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ant Efraimo galvos, buvo nepatenkintas. Jis
paėmė savo tėvo ranką, norėdamas ją perkelti
nuo Efraimo galvos ant Manaso galvos, ir tarė:
„Ne taip, tėve! Šitas yra pirmagimis! Padėk
savo dešinę ranką ant jo galvos.“ Bet jo tėvas
nesutiko ir sakė: „Aš žinau, mano sūnau, aš
žinau. Jis irgi taps tauta ir bus didis. Tačiau
jo jaunesnysis brolis bus didesnis už jį, ir jo
palikuonys taps daugybe tautų.“ Jis juos laimino: „Tavo vardu bus laiminama Izraelyje,
kur sakys: ‚Dievas tepadaro tave kaip Efraimą
ir Manasą‘“. Taip jis pastatė Efraimą pirma
Manaso (Pr 48, 2–20).
Jokūbui prireikė ištiso gyvenimo, kad
jo norai sutaptų su Dievo pageidavimais.
Šie prieštaravimai vyko labai ilgai, vis dėlto
galiausiai Jokūbas susitapatina su Dievu ir
pripažįsta Jo kelius.

Nikodemas
Nikodemas pasirodo tik trijuose Evangelijos pagal Joną epizoduose: visų pirma, jis
naktį aplanko Jėzų, kalbasi su Juo ir atrodo
sumišęs bei santūrus (Jn 3, 1–21); antra,
apgina Jėzų, nors ir nedrąsiai, prieš fariziejus
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(Jn 7, 47–53); trečia, vėl pasirodo Golgotoje
po Jėzaus nukryžiavimo, kad pateptų Jėzaus
kūną (Jn 19, 38–42).
Pirmą kartą Nikodemas ateina pas Jėzų
naktį, slėpdamas nuo kitų savo susidomėjimą Jėzumi, nes tai gali pakenkti jo, kaip
fariziejaus, reputacijai. Jo pokalbis su Jėzumi
pilnas nesusipratimų: Jėzus kviečia jį „gimti iš
naujo“, Nikodemas supranta tai kaip grįžimą
į motinos įsčias, todėl reaguoja skeptiškai,
taip ir nesupratęs Jėzaus pasiūlymo.
Antrame epizode Nikodemas žengia dar
vieną žingsnį prie Jėzaus – droviai gina Jį
prieš Sinedrioną (23 teisėjų komisiją senovės
Izraelyje): Argi mūsų Įstatymas teisia žmogų,
jeigu jis pirmiau neišklausytas ir nežinoma,
ką jis padaręs? (Jn 7, 51).
Trečią ir paskutinį žingsnį Nikodemas
žengia, vykdamas kartu su Juozapu iš Arimatėjos pas Pilotą prašyti Jėzaus kūno (Jn
19, 38–39). Evangelistas Jonas prisimena,
kad tai „tas pats, kuris iš pradžių atėjo pas
Jėzų nakčia“. Dabar Nikodemas jau visiškai
išėjo iš „nakties“. Jo širdyje pats vidurdienis –
jis atvyksta į Golgotą, nešinas šimtu svarų

kvepalų. Tai prilygsta trisdešimt dviem kilogramams, t. y. 100 kartų didesnis kvepalų
kiekis nei Marijos nardo kvepalai, išlieti Betanijoje ir pripildę visą namą, – švaistymas,
papiktinęs kai kuriuos mokinius (Jn 12, 3).
Kol Jėzus vienus žavėjo, o kitų buvo
vertinamas prieštaringai, Nikodemas bijojo
tapatintis su Juo, tačiau dabar, kai Jėzus visiškai diskredituotas, Nikodemas pamiršta
savo baimes ir viešai rodo palankumą: tai, ko
negalėjo atlikti Jėzaus doktrinos grožis ir ją
lydėję ženklai, atliko Jo mirtis ant kryžiaus.
Išsipildo Jėzaus pranašystė: O Aš, kai būsiu
pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie
savęs (Jn 12, 32). Jėzaus kryžius lyg magnetas galingai traukia Nikodemą prie Jo. Šios
traukos galutinis šaltinis yra Tėvas: Niekas
negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs Tėvas
jo nepatraukia (Jn 6, 44).
Ši paskutinioji scena vyksta be žodžių:
Jėzus tyliai traukia, o Nikodemas absoliučiai
atsiduoda. Nikodemas pasiekė gyvenimo
pilnatvę.

kalėjime, nors laisvę pasiekti visai nesunku.
Šventajame Rašte gali būti įrašytas vaistų
receptas, bet jei neskaitysi Rašto, nerasi,
kad „Jis pasakė“, ir nepasveiksi.
Ar nevertėtų ne tik skaityti Bibliją, bet
ir atmintinai išmokti Dievo pažadus? Tu
įsidėmi garsių žmonių posakius, išmoksti
atmintinai garsių poetų eiles, ar nereikėtų

įsiminti Dievo žodžius, kad galėtum juos
cituoti, patekęs į pavojų ar apimtas abejonių?
Nes tai, ką „Jis pasakė“, yra visos išminties
šaltinis, visos paguodos versmė.
Te Jo Žodis tarpsta mumyse, tampa
„vandens šaltiniu, trykštančiu į amžinąjį gyvenimą“. Taip tapsime sveiki, tvirti,
laimingi ir stiprūs dieviškame gyvenime.

Bus daugiau
Parengta pagal www.bernardinai.lt

C. H. SPURGEON

J

is
pasakė

Jis pats yra pasakęs… (Hebrajams 13, 5)
Jei patikėsime šiais žodžiais, mūsų rankose atsiras galingas ginklas. Ar yra abejonė,
kurios nenugalės šis dviašmenis kalavijas?
Ar atsiras baimė, kurios neįveiks strėlė,
paleista iš Dievo sandoros lanko? Visi gyvenimo sunkumai ir mirties pavojai, vidinis
sugedimas ir išorės spąstai, sunkumai, siųsti
iš dangaus, ir pagundymai iš apačios atrodys
lengvi ir įveikiami, jei pasislėpsime už tvirtovės „Jis pasakė“. Ar mes trokštame džiaugsmo, kai aplink ramu, ar jėgos kovoje –
mūsų nuolatinė viltis turi būti „Jis pasakė“. Tai moko, kaip svarbu tyrinėti Raštus.
Dievo žodyje gali būti pažadas, skirtas tavo
atvejui, bet tu jo nežinai ir prarandi jo teikiamą paguodą. Esi lyg kalinys ir, jei nori
išeiti iš kalėjimo, turi raktų ryšulyje atrasti
tinkamą raktą. Jei Jo neieškosi, taip ir liksi
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elaukiant
santuokos

Pasitikėti Dievu, kai tenka kovoti su vienišumu
Neseniai, skaitydama savo kasdienių skaitinių knygą „Plačiai
išskėstos rankos“ (autorė Sherri Gragg), aptikau tokią maldą: „O
kaip dažnai aš su baime kreipdavausi į Tave ir sakydavau: „Viešpatie, negi Tau nerūpi?“
Kai garsiai perskaičiau šią maldą, manyje kažkas pratrūko – aš
pradėjau verkti, be galo ryškiai prisimindama visus tuos kartus,
kai raudodavau Dievo akivaizdoje dėl savo troškimo turėti šeimą,
vaikų... Norėjau turėti vyrą, kuris mane apkabintų ir sakytų, kad
viskas bus gerai, vaikų, tarp kurių pasensiu, kurti šeimos tradicijas.
Verkiau, prisimindama visus tuos laukimo metus, jausdama tą
įtampą tarp „to niekada nebus“ ir „dar ne dabar“, ir iš naujo išgyvendama visas akimirkas, kai jausdavausi Dievo pamiršta (nors
Jis ir sakė, kad mane myli). Man prieš akis iškilo gimtadieniai –
man sueidavo dar vieni metai, o aš tebebuvau tokia pat nekantri,
nusiminusi ir nusivylusi, o padėtis, atrodo, darėsi vis beviltiškesnė.
Aš turbūt niekada nepatirsiu pačio paprasčiausio, bet kartu ir
sudėtingiausio palaiminimo gyvenime – mylėti ir būti mylimai.
Viešpatie, negi Tau nerūpi?
Staiga savo paprasto būsto tyloje be galo aiškiai išgirdau į mano
sielą prabylantį tylų ir ramų balsą – jis man kalbėjo paguodos
žodžius. Jaučiau Viešpaties meilę ir gerumą, Jo globą ir rūpestį, ir
tai nuostabiai mane guodė.
Tai buvo viena iš tų retų, labai retai patiriamų akimirkų, kai
jaučiausi lyg Jėzus, glausdamas prie savęs, neštų mane ant rankų...
Tai buvo akimirksnis, kai galėjau pažvelgti į Jo meilės man gelmę –
viskas buvo taip ryšku, ir tai atnešė ramybę.
Tada balsas manęs paklausė: „Jei niekada neištekėtum, jei
visada liktume tik tu ir Aš, ar tebesektum manimi?“
Mano dvasia atsakė iš karto, nedvejodama. Nebuvo jokios
kitos minties. Mano širdyje nuskambėjo vienintelis garsus ir aiškus
atsakymas: „Taip, Jėzau. Aš seksiu Tavimi. Aš pasitikėsiu Tavimi
ir laukdama seksiu paskui Tave.“

Laukti ir pasiduoti
Laukimas. Tas begalinis, beprasmis ir kartais absoliučiai beviltiškas laukimo laikas. Aš savo dvasioje vis tyliai girdžiu žodį „palauk“,
ir kiekvieną kartą mokausi jį suprasti, vertinti, nes žinau, kad visų
nuostabių Dievo palaiminimų išsipildymui reikia laiko. Abraomas
25 metus laukė pažadėto vaiko. Juozapas 13 metų buvo vergijoje, kol
išsipildė jam pažadėtas likimas. Mozė 40 metų laukė pažadėtosios
žemės. Laukė netgi Jėzus! Jis tyliai, ramiai ir kukliai laukė 30-ies metų,
kad galėtų pradėti savo žemišką tarnavimą, kuris pakeis pasaulį.
Sunkiu laukimo metu galime daug ko išmokti. Nelengvu laukimo
metu Dievas man vis primena, kad esu visiškai nuo Jo priklausoma.
Jis paakina mane atsisakyti savo svajonių, tikslų, planų ir visiškai

pasiduoti Jam. Tik tada, kai nustosiu vaikytis sėkmės ir pradėsiu ieškoti Jo, – sulauksiu tikrosios sėkmės, sėkmės pagal Dievo supratimą.
Manau, kad Dievas trokšta, jog mes, vienišos moterys, pamatytume platesnį „meilės laukimo“ paveikslą. Jei laukiame, tai dar
nereiškia, jog Dievas nenori duoti mums gerų dalykų, tai reiškia,
kad Jis mums rodo, jog didžiausias gėris, kurio galėtume trokšti,
yra tik Jame – taip visada buvo ir bus. Jis yra Alfa ir Omega, Pradžia
ir Pabaiga, Tas, kuris buvo, ir Tas, kuris ateis (Apr 1, 8).

Pasitikėti laukiant
Todėl taip, Jėzau, aš pasitikėsiu Tavimi ir seksiu paskui Tave,
net jei niekada nesukursiu šeimos, nes žinau, jog laukimas nėra
bausmė... Tai iš tiesų gali būti net apsauga. Aš nepulsiu megzti
santykių tam nepasiruošusi – tiesiog lauksiu, kol paruoši mane
savo palaiminimams.
Laukimo laikas skirtas tam, kad puoselėčiau tikėjimą, stiprybę
ir mokyčiausi klusniai pasiduoti Tavo gerai ir tobulai valiai, o ne
tam, kad įsikibusi laikyčiausi savo netobulos valios. Nes Tu mane
myli taip stipriai, kad neleisi man pasitenkinti kuo nors mažesniu
nei pasitenkinimas Tavimi.
Pasitikėsiu Tavimi ir seksiu paskui Tave taip, kaip sekė Tavo
mokiniai – kartais jie žengė tiesiai į audrą, bet visada ėjo pasitikti
savojo likimo. Aš seksiu paskui Tave, kad ir kas nutiktų.
Ne visiškai suvokiu, ką tai reiškia, ir nežinau, ar aš kada nors
ištekėsiu, tačiau tikrai žinau, kad šią akimirką Jame aš esu rami,
laiminga ir patenkinta. Rytoj aš vėl galiu suabejoti, bet Jo malonė
atsinaujina kiekvieną rytą, o mano silpnumas nestebina Dievo ir
nebando Jo kantrybės. Jis mane myli. Jis myli ir tave.

Manau, kiekvieno iš mūsų gyvenime Dievas atlieka skirtingus
vaidmenis, tačiau tų vienišų moterų, merginų, kurios Jo ieško ir
Juo pasitiki, gyvenime Jis užima ypatingą vietą. Jėzus iš tiesų žino,
ką reiškia eiti keliu vienišam, Jis žino, koks yra vienišo žmogaus
kelias, nes Jis pats juo keliavo.
27 psalmės 14 eilutėje parašyta: Lauk Viešpaties! Būk drąsus,
ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties! Todėl šiandien
aš lauksiu.
Nežinau, kaip jausiuos rytoj. Tačiau esu Jam brangi, kaip ir tu
esi Jam brangi. Šiandien to visiškai užtenka.
Iš http://www.todayschristianwoman.com
vertė Jurga Domarkaitė

Knyga
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Žinau, kad egzistuoja vargas ir baisios
kančios, mačiau ir alkstančius, ir ginkluotus
žmones, traukiančius į karą. Esu patyrusi
skausmo ir savo gyvenimu liudiju: aš tik
pagilinu pasaulio žaizdą, kai nepadėkoju
už ankstyvą šviesą, dėmėmis išmarginančią
medžių lapus, tirštą laukinių rožių aromatą liepos pradžioje, svirplių melodijas
drėgnomis naktimis, bėgančias upes, patekančias žvaigždes, lyjantį lietų ir visą tą
gerą, kurį duoda gerasis Dievas. Kam pasauliui daugiau pykčio, daugiau smurto?
Kaip galima išgelbėti pasaulį atsisakant
drąsaus džiaugsmo, kai išties tik džiaugsmas
mus išgelbsti? Jeigu atmeti džiaugsmą, kad
solidarizuotumeisi su kančia, kenčiančiųjų
tai negelbėja. Priešingai. Drąsieji, kurie
susitelkia į visa tai, kas gera, į visa tai, kas
tiesa, netgi mažmožiuose, kurie už tai dėkoja
ir randa džiaugsmą čia ir dabar – jie yra tie
pokyčių nešėjai, atnešantys Šviesos pilnatvę
visam pasauliui. Kai atveriame savo sunkaus
gyvenimo dirvą malonės lietui ir leidžiame
džiaugsmui įsigerti į mūsų sudiržusią odą
ir gilius plyšius, gyvenimas plečiasi. Kaip
tai gali nebūti geriausias dalykas pasauliui?
Mums? Debesys prasiskiria, kai mes išsakome padėką.
Padėka, trunkanti minutę, – kai labiausiai palaiminta iš visų moterų, kuri
tuoj dalyvaus viename iš labiausiai pasaulį
pakeitusių įvykių, išsako maldą. Marija,
kurios įsčias embriono pavidalu pripildė
Pats Dievas, tyliai Jį aukština: „Mano siela
šlovina Viešpatį“ (Lk 1, 46).
Ir aš taip galėčiau, netgi čia.
Kažkas visuomet užpildo tuštumą. Kai
dėkoju už, atrodo, mikroskopišką dalyką,
aš leidžiu savyje augti Dievui. Tai pripildys mane, ir aš „dėkodamas aukštinsiu Jį“
(Ps 69, 30), o Dievas įžengs į pasaulį. Ką
aukštins tavo gyvenimas? Pasaulio streso

plyšius, dienos nešvarą, visa tai, kas absoliučiai neteisinga ir siaubingai sugedę? Ar
Dievą? Dievo visagalybė ir visažinystė nėra
mažos. Dievui nereikia, kad mes, būdami
tokie maži, Jį aukštintume, betgi atvirkščiai.
Tai mūsų gyvenimai yra maži, ir mes apgaulingai pasipūtėme, tačiau dėkodami mes
sumažėjame, ir pasaulis sugrįžta į savo vėžes.
Aš ištariu padėką ir prisipildau Jo, pripildau
pasaulį, o Jis teikia man džiaugsmą.
Manau, jog kaip tik tai ir yra išvirkščioji
maldos pusė.
Šis veiksmas, kai pavadinu malonės
akimirkas, šis Dievo dovanų sąrašas yra kur
kas daugiau nei pirkinių sąrašas ir maldos
poreikių sąrašo įvairovė – jis turi ir kitą pusę.
Kita maldos pusė – Jo sosto menės vidinis
kambarys, Jo stiprios, meile pulsuojančios
širdies vidinės sienos. Šis sąrašas yra Dievo
sąrašas, Jo meilės pulsas – meilės, kuri yra
lyg apmatai kitoje mūsų maldų pusėje. Dabar suprantu, ką iš tiesų reiškia kvietimas
užrašyti tūkstantį savo mylimų dalykų. Tai
tikras iššūkis – išvardinti visus būdus, kaip
Dievas mane myli. Tikras meilės iššūkis.
Patekti į Jo artumą, klausytis Jo beribės
meilės ir pažinti nesuvokiamą malonę. Tai
stebuklų saugykla. Vienintelis dalykas, galintis pakeisti mus ir pasaulį, – Jo vieno
meilė. Kad tik neapsigaučiau dėl eucharisteo
paprastumo ir Jo meilės sąrašo pildymo.
Sūris. Saulė. Dienoraštis. Vardų suteikimas.
Meilė. Štai. Viskas stulbinamai šventa, ir aš
vos kvėpuoju. Derėtų nusiauti batus.

„

Vienintelis dalykas, galintis
pakeisti mus ir pasaulį, –
Jo vieno meilė.

“

Aš esu varpelis, o Jis – tikriausias vėjas,
Jis juda, o aš skambu ir žinau: tai yra kita
pusė, kur gyveno Danielius, maldos vyras.
Pokyčių sukėlėjas, įtakingasis galiūnas Danielius, antrasis žmogus po karaliaus, liūtų
duobėje miegantis tobuloje ramybėje. Danielius yra galingos maldos vyras ne todėl,
kad sulenkia nelanksčius kelius ir tris kartus
per dieną meldžiasi prieš Didįjį Sostą. Ne,
jo maldos judina karalius ir liūtų nasrus,
nes „tris kartus per dieną jis atsiklaupęs
melsdavosi ir dėkodavo savo Dievui, kaip ir
anksčiau darydavo“ (Dan 6, 10). Tris kartus

per dieną Danielius melsdavosi dėkojimo
maldomis už kasdienius, įprastus dalykus,
kad Dievo meilė lietųsi iš Dievo širdies.
Vienintelės tikros maldos yra tos, kuriomis meldžiamės, kai iš lūpų liejasi padėka.
Mat dėkingumas veda į kitą maldos pusę,
į pačią Dievo meilę, o galia pakeisti pasaulį
ir mane gyvena Jo meilėje. Kad malda būtų
malda, kad ji turėtų nors kokią galią ką nors
pakeisti, pirmiausia turime dėkoti: „Visuose
reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų
troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Fil 4,
6). „Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už
visus žmones“ (1 Tim 2, 1). Nepaliaujanti
malda įmanoma tik nuolatos dėkojant. Kaip
galėjau manyti, kad yra kitas būdas įžengti
į Jo kiemus, kaip tik padėka?
Dabar mąstau apie tai žiūrėdama į nuotraukoje užfiksuotą nuostabų sutarkuoto
sūrio kauburį, pūpsantį saulės šviesoje. Prieš
daug metų išmintinga moteris Julijana iš
Norvičo yra pasakiusi:
Aukščiausia maldos forma yra malda
Dievo gerumui <...>. Dievas tetrokšta, kad
mūsų siela šlietųsi prie Jo visomis jėgomis,
ypač kad glaustųsi prie Jo gerumo. Iš viso
to, ką savo protu galime mąstyti apie Dievą,
mąstymas apie Jo gerumą Jam patinka labiausiai ir atneša daugiausiai naudos mūsų
sielai.
Dovanų sąrašas yra mąstymas apie Jo
gerumą – ir tai, tai Jam labiausiai patinka!
Ištrauka iš knygos „Visas tūkstantis dovanų“
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Svečiuose – evangelinės bendruomenės

I

eškoti Viešpaties
rankos ir Jo veido...

Š. m. sausio 25–26 d. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga
(sekmininkai) evangelinių bažnyčių ganytojus ir tarnautojus pakvietė
į konferenciją, kurioje pamokslavo žymaus Dievo tarno, sekmininkų
evangelisto Davido Wilkersono (1931–2011 m.) sūnus Garis Wilkersonas. G. Wilkersonas tarnauja Viešpačiui nuo jaunystės – jis yra bažnyčios
„Springs Church“ steigėjas ir vienas iš pastorių, taip pat vadovauja savo
tėvo įsteigtai pasaulinei labdaros organizacijai World Challenge, kurios
tikslas – skelbiant Evangeliją bei vykdant reabilitacijos ir labdaros veiklą parodyti Dievo meilę pačioms neturtingiausioms šalims.
Nors konferencija vyko darbo dienomis, ją atidarydamas Lietuvos
evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys pasidžiaugė gausiu dalyviu skaičiumi – konferencijoje dalyvavo
apie 150 evangelinių bažnyčių tarnautojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
Anglijos, Airijos, Šiaurės Airijos.
Gario Wilkersono žinią sudarė keturi
vienas kitą pratęsiantys pamokslai. Pirmojo
pamokslo tema „užkoduota“ 1 Pt 4, 11:
Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius.
Svečias kalbėjo apie tai, kad Dievas nepasikeitė – šiandien, lygiai kaip ir anksčiau,
Dievas keičia gyvenimus, minkština širdis,
daro stebuklus ir sugrąžina į savo karalystę
pražuvusius bei nutolusius vaikus. Kodėl
žvelgiant aplinkui kartkartėmis atrodo, kad
tai nebevyksta? Kodėl pamokslininkų – Dievo skelbėjų žodžiai „išsisklaido“ taip lengvai,
jog netrukus po pamokslo juos pamiršta
ne tik klausytojai, bet netgi pats skelbėjas?
Žmonės girdi žodžius, bet išeina nepakeisti.
Kur dingo širdžių vėrimas ir Šventosios
Dvasios apkaltinimas? Kodėl bažnyčioje
žmonės nebedreba prieš Viešpaties žodį?
Ne pamokslininko gebėjimai, charizma,
logika priverčia širdis parklupti pagarbioje
Dievo baimėje, pasibjaurėti nuodėme. Paradoksalu, tačiau daugelis, kurie šiandien užsiėmę bažnyčios vadyba, bažnyčios augimo
principais, nemato jokio bažnyčios augimo,
o kai kurios bažnyčios tarsi nepaaiškinamai
auga. Šį reiškinį taikliai apibūdina Džono
Veslio mintis: „Nesirūpink pritraukti minias,
bet liepsnok dėl Dievo, ir žmonės ateis to
pamatyti.“ Ateidami į bažnyčią žmonės
lygiai taip pat trokšta Dievo, o ne pamokslininko pokštų ar kitų pramogų. Juos traukia ištyrinančia Dievo anglimi paliestos

pamokslininko lūpos (Iz 6, 7) arba vidinė
ugnis, kuria liepsnojo pranašas Jeremijas
(Jer 20, 9).
Svečias ragino konferencijoje dalyvaujančius pamokslininkus nebijoti įžeisti savo
klausytojus kalbant jiems tiesą, aštrius ar
nemalonius dalykus – juk verčiau nuliūdinti žmones, negu Dievą. Jis kvietė kalbėti
drąsiai, nevengti konfrontacijos – kaip ir
Jėzus šventykloje kažkada išvartė prekeivių stalus. Tačiau ugningai pamokslaujant
svarbu vengti „svetimos ugnies“, kažkada
pražudžiusios Aarono sūnus – tai išoriškai
ugningi pasirodymai, efektai, netgi triukai –
bet koks žmogiško populiarumo siekis. Jokie
žmogiški pamokslai nebus pakankamai geri
Dievo jėgai perteikti. Vienintelė išeitis –
slėptis už kryžiaus ir sakyti: „Viešpatie kalbėk, Tavo tarnas klauso.“
Antrojo pamokslo metu Garis Wilkersonas pabrėžė sveiko mokymo (1 Tim
4, 6) svarbą. Kaip nepaveiki tik lūpomis
skelbiama žinia, taip netinkamas ir pamokslas, pasakytas degant tikra ugnimi, tačiau
remiantis neteisingu mokymu, doktrina,
kuri prieštarauja Šventajam Raštui. Žodis
be Dvasios neneša gyvybės, bet pamokslavimas nepažinus Dievo žodžio neturi
jėgos. Šių dienų bažnyčioje pilna įvairiausių
mokymų, kai kurie jų labai keisti, liberalūs,
nukrypstama netgi nuo esminių Evangelijos
tiesų. Sveiko ir patikimo žodžio vietą užima
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dalykai, kurie pritraukia minias. Taigi reikia
žmonių, kurie tikėtų Žodžiu, pamokslautų
Žodį ir netgi mokytųsi Žodį mintinai.
Susimąsčius apie sveiką mokymą nejučia kyla klausimas, kur gi toks mokymas
skelbiamas. Daugeliui kyla pagunda atsakyti:
„Mano bažnyčioje“. Visgi svarbu atpažinti sveiką mokymą. Atrodo, kad daugelis
evangeliškų bažnyčių sutaria svarbiausiais
Apaštališkojo tikėjimo klausimais kalbant
apie Trejybę, nuopuolį, Kristaus gimimą,
Atpirkimą, prisikėlimą... Tačiau kalbant apie
kitus dalykus dažnai kyla sumaištis. Taigi,
kaip žinoti, ar tai, kuo tiki ir ką kalbi, yra
sveikas mokymas ar jau ne? Pirmas dalykas –
nuolankumas: svarbu nuolankia širdimi
pavesti save Dievui ir tyrinėti Šventąjį Raštą,
nepasididžiuojant tuo, kad „kažką žinome“.
Taip pat svarbu žvelgti į Bažnyčios, o ne tik
į savo judėjimo ar bendruomenės, istoriją.
Ir dar vienas, esminis dalykas – Bažnyčioje turi būti pamokslaujama Evangelija.
Galima krikščioniškai kalbėti apie tai, kaip
tvarkytis su finansais, šeimoje, auklėti vaikus
ir pan., bet neskelbti Jėzaus. Tokiu atveju
bažnyčia tampa gerų patarimų vieta, o ne
vieta, kurioje pamokslaujamas nukryžiuotas
ir prisikėlęs Kristus, kuris netrukus sugrįš.
Dažnai ne tik bendruomenių nariai, bet ir
tarnautojai nesuvokia, kas yra Evangelija.
Evangelija nėra tai, kad buvau blogas ir tapau

„

Daugelis iš mūsų prašome
Dievo rankos – valdžios,
tikėjimo, jėgos, dovanų,
bet labiau negu Dievo
rankos turėtume trokšti
Dievo veido – matyti
Jį, pažinti Jį, suvokti Jo
šventumą ir grožį.

“

geras. Evangelija – visi, nuo didžiausių iki
mažiausių, buvome mirę savo nuodėmėse, ir nėra jokio kito būdo gimti iš naujo,
tik Kristaus kryžius ir Jo malonė. Pažinti
Evangeliją svarbiau, negu įveikti nuodėmę
arba priklausomybę. Tai suprato apaštalas
Paulius, kuris rašė korintiečiams: Nes aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko, išskyrus
Jėzų Kristų, ir Tą nukryžiuotą (1 Kor 2, 2).
Supratę kryžiaus reikšmę ir pašventinimo
jėgą, žmonės netikėtai ims suprasti ir tokius
dalykus, kaip tvarkyti pinigus ar auginti
vaikus...
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Sveikas mokymas ir populiarus mokymas nėra sinonimai. Viena vertus, žmonės
gali nepriimti sveiko mokymo, o ieškoti
mokytojų, kurie dūzgens ausyse (2 Tim 4,
3–4), tad neretai sveikas mokymas pamokslaujamas nedidelėse bažnyčiose. Kita vertus,
bendruomenės, pasikvietusios dūzgenančius
mokytojus, kenčia be sveiko Žodžio maisto.
Kaip jau buvo minėta pirmame pamoksle,
tikrąją vertę skelbiamam žodžiui suteikia
ne jo įmantrumas ar mokymo naujumas,
o jėga, skambėjusi ir Jėzaus pamokymuose
(Mt 7, 28–29).
Nereikia ieškoti naujų doktrinos vėjų
ar ypatingo būdo padaryti Dievo žodį dar
nuostabesniu, nes tai neįmanoma. Jėzus
mokė sveikos doktrinos, kurią turėtume
pažinti ir mes. „Ieškok, stenkis, trokšk, siek

Svečiuose – evangelinės bendruomenės
Domicianas įrengė vietą imperatoriui garbinti ir reikalavo visus žymėti savo kaktas
pelenais nuo tokio aukuro. Kai kurie žmonės
to meto bažnyčioje, vadinami nikolajiečiais,
mokė, kad krikščionis gali žymėti išorinį
imperatoriaus garbinimo ženklą, kol širdyje
tai nieko nereiškia. Apaštalas Jonas tokio
kompromiso nedarė. Legenda sako, kad
už tai jis buvo imperatoriaus kankinamas,
bet Jonas stebuklingai liko gyvas – galinga
Dievo ranka ištraukė jį iš įkaitinto aliejaus.
Taip Jėzaus ranka prisiliečia prie kiekvieno
ištikimojo ir pakelia naujam gyvenimui.
Tačiau galingos Dievo rankos prisilietimo nepakanka – žmogus turi regėti Dievo
veidą. Daugelis iš mūsų prašome Dievo rankos – valdžios, tikėjimo, jėgos, dovanų, bet
labiau negu Dievo rankos turėtume trokšti

Garis Wilkersonas – žymaus sekmininkų evangelisto Davido Wilkersono sūnus
sveiko mokymo, studijuok teologiją, skaityk žodį ir kokybišką literatūrą“, – ragino
svečias. Jis prisiminė, kad jo tėvas Davidas
Wilkersonas ypatingai vertino knygas, parašytas XVII a. – įsižiebus Reformacijos
ugniai. Sveikas, Šventuoju Raštu grįstas ir
šimtmečių išbandytas mokymas ir yra tas
tikrasis klausytojus ugdantis maistas.
Trečiojo pamokslo tema – kaip tapti
Dievo žmonėmis? Kaip tapti Dievo žmonėmis, kuriuos Dievas išsirenka ir naudoja?
Tam yra kelios esminės sąlygos...
Pirmoji sąlyga – tai Dievo paliestas
gyvenimas. Tai gyvenimas, varomas ne
populiarumo siekio ar ambicijų, o Dievo
rankos prisilietimo. Tokiame gyvenime
kompromisams nelieka vietos. Efeze, kuriame tarnavo apaštalas Jonas, imperatorius

Dievo veido – matyti Jį, pažinti Jį, suvokti
Jo šventumą ir grožį. Ieškokite Dievo veido,
leiskite laiką su Juo, ieškokite Jo maldoje,
šlovinkite Jį.
Tam, kad patirtum Dievo prisilietimą ir išvystum Jo veidą, turi būti Dievo
parklupdytas. Dievas nenaudos žmogaus,
kuris nebuvo sudaužytas, nes toks žmogus
pilnas savų sumanymų, planų ir strategijų. Dievo žmogui būtina sudužusi širdis.
Teresė Avilietė, kuri, kitaip negu to meto
ją supusi katalikų bažnyčia, pažino Dievo
veidą, patyrė ir parklupdančią Jo ranką.
Savo dienoraštyje ji rašė: „Aš esu Dievo
draugė. Jeigu Tu, Dieve, taip elgiesi su savo
draugais, nesistebiu, kad jų turi nedaug...“
Baigdamas konferenciją bažnyčių tarnautojams Garis Wilkersonas kalbėjo apie
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prabudimą. Apaštalų darbų 19 skyriuje
rašoma apie bažnyčios gimimą Efeze. Pirmiausia į šį miestą atvyko Apolas, didis
mokytojas ir geras žmogus, kuris skelbė
atgailą. Žmonės buvo pakrikštyti tik Jono
krikštu, bet nepažino Jėzaus. Tačiau atvykus
Pauliui viskas pradėjo keistis: Kai Paulius
jiems uždėjo rankas, ant jų nužengė Šventoji
Dvasia ir jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti (Apd 19, 6).
Čia svarbu atminti, kad tikri pasikeitimai vyksta tik dėl tikros Dievo jėgos. Kunigo
Skėvo sūnūs stengėsi imituoti Pauliaus tarnavimą, tačiau piktoji dvasia jiems atsakė:
„Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O kas jūs esate?“ (Apd 19, 15), ir galiausiai jie sumušti
pabėgo bei tapo pajuokos objektu. Pragaro
jėgos atpažįsta tuos, kurie pažįsta Jėzų ir
turi Šventąją Dvasią, tai galima pasakyti ir
apie bažnyčią.
Taigi klausydama Pauliaus skelbiamos
Evangelijos, Efezo bažnyčia pradėjo sparčiai augti, o įtikėjusių žmonių gyvenimai
iš esmės keistis. Dievo paliesti efeziečiai
sudegino burtų knygas, ir tai buvo prabudimo ugnis. Šiandien mums taip pat reikia
tokios ugnies, paliudijančios pasauliui, ką
daro Dievas: žmonės išlaisvinami, įtiki, o
pasaulis pažįsta tikrąją Evangelijos jėgą.
Panašiai kaip Efeze ar kaip Azusos
gatvėje XX a. pradžioje, nužengus Dievo
ugniai prasidėjo ne viena bažnyčia. Mes
džiaugiamės tuo ir tame gyvenome, bet
praėjus keleriems, keliolikai ar daugiau
metų... staiga pamatėme, kad gyvename
tik prisiminimais...
Ką kalbėjo Jėzus dar taip neseniai
liepsnojusiai, augusiai, tarnavusiai Efezo
bažnyčiai maždaug po trisdešimties metų?
Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo
kantrybę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų
ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet
tokie nėra, ir radai juos esant melagius <...>
Taigi, matome, kad jie ir toliau ištikimai
tarnauja ir laikosi doktrinos, bet... Aš turiu
prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę.
Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk
ir vėl imkis pirmykščių darbų (Apr 2, 2–5).
Nepakanka tik prisiminti pirmąją meilę
ir su ilgesiu kalbėti apie tai, kas buvo. Prisiminkite, atgailaukite ir imkitės pirmykščių
darbų, – ragina Raštas. Ką Jėzus pasakytų
apie mus? Nespėliokite. Gaukite laišką iš
Jėzaus savo bažnyčiai – išgirskite, ką Jis
mano apie jus. Nes laikas trumpas, ir Jis
veikiai grįžta...
Paruošė Dalia Janušaitienė
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Reformacija ir mokslo pažanga
Istorijos mokslo pasaulyje daugybę
metų nesiliauja diskusija apie Reformacijos ir mokslo iškilimo priežastinį ryšį.
Akivaizdus faktas, kad šiuolaikinis mokslas
užsimezgė Reformacijos epochoje ir vystėsi
vien tik Vakarų pasaulyje. Taip pat yra
akivaizdūs pavienių protestantų nuopelnai mokslo revoliucijai1. Nemažas būrys
protestantų bažnyčios tarnų ir visuomenės
veikėjų palaikė M. Koperniko teoriją ir
padėjo išleisti jo knygas. Žymūs astronomai
T. Brache, J. Kepleris, J. Fabricijus buvo
Liuterio pasekėjai. Protestantų dvasininkai
D. Chytrejus ir S. Dorffelis taip pat įnešė
indėlį į astronomijos mokslo raidą. Žymūs Anglijos mokslininkai H. Briggsas,
H. Gellibrandas bei Jh. Wilkinas buvo uolūs
puritonai. Nemaža dalis XVII a. įsteigtos
Londono karališkosios mokslo draugijos
narių taip pat buvo puritonai. Paskaičiuota,
kad nuo XVII a. vidurio iki XVIII a. vidurio
Paryžiaus mokslo akademijos nariais iš
užsienio buvo: protestantai – 71, katalikai –
16, judėjai ir kiti – 5. Istorikų skaičiavimais,
protestantai mokslininkai padarė daugiau
mokslinių atradimų nei katalikai ir žymiai
daugiau atradimų pritaikė praktiniame
gyvenime2 .
Mėgindami paaiškinti ryšį tarp protestantizmo ir mokslo pažangos, istorikai iškėlė įvairiausių versijų. Atkreipiamas dėmesys
į Europoje atsiradusį religinį pliuralizmą,
kuris palaipsniui subrandino pakantų visuomenės požiūrį ir į naujas mokslines
teorijas. Istoriko Ph. Schaffo nuomone,
Reformacija žengė pirmą žingsnį proto
emancipacijos link, kai išlaisvino visuo-

1 Krikščionybės istorija (red. Dowley T.). Vilnius:

Alma littera, 2000, p. 49.

2 Спиц Л. В., История реформации. Возрождение и
движение реформации. т. II. [interaktyvus] [žiūrėta
2017 m. sausio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://
www.reformed.org.ua/2/338/10/Spitz>

menę nuo bažnyčios valdžios3. Liuteris
nesutiko atsižadėti savo idėjų Vormse, nes
niekas jo neįtikino klydus, remdamasis
Šventuoju Raštu ir „nenuginčijamais proto
argumentais“. Iš šių apsigynimo žodžių
galima suprasti, kad Liuteris suteikė pro-

tui reikšmingą statusą (tačiau, kilus konfliktui tarp proto ir apreiškimo, jis visada
pirmenybę teikdavo Rašto autoritetui).
Pirmieji reformatoriai ganėtinai laisvai
pasitelkdavo mąstymą ir samprotavimą
poleminėje kovoje. Anot Ph. Schaffo, Reformacija protestavo prieš religinį ir politinį autoritarizmą, gynė asmens sąžinės ir
samprotavimo teisę, paskatino kriticizmo
dvasią ir tyrinėjimo laisvę visose pažinimo
srityse. Ji leido kur kas plačiau pasitelkti
mąstymą religijoje nei katalikų bažnyčia,
kuri reikalavo besąlyginio paklusnumo jos
neklystančiam autoritetui4.
Dažnai XVII a. mokslo suklestėjimą
istorikai sieja su puritoniška etika, kuri

ragino Dievo garbei ir žmonijos gerovei
tirti gamtą sistemingai, racionaliai ir praktiškai5. M. Weberis pažymėjo, kad mokslo
pažangai darė įtaką ir kalvinizmui būdingas
empirizmas, kuris yra svarbus mokslinio
metodo elementas6. A. Kuyperis taip pat
atkreipė dėmesį ir į mokymo apie Dievo
suverenią visavaldystę vaidmenį:
„Predestinacijos mokymas suponuoja
suvokimą, kad kūrinijos egzistavimą ir
pokyčius lemia įstatymai ir tvarka, o ne
kaprizas ar atsitiktinumas; ir gamtoje, ir
istorijoje savo sumanymą įgyvendina nepajudinama valia. Tokia religinė pasaulėžiūra
žmogaus mąstyme įtvirtina nesugriaunamą, visaapimančią vienybės koncepciją ir
skatina priimti vieningą principą, pagal
kurį viskas valdoma. Pripažįstama, kad
visame kame yra bendrumas, paslėptas,
bet tuo pačiu ir konkrečiai išreiškiamas;
taip pat tikima, kad visame kame turi būti
stabilumas ir reguliarumas <...>. Toks tikėjimas vieningumu, stabilumu ir tvarka
<...> lyg varpo skambesys pažadino meilę
mokslui. Be gilaus įsitikinimo, kad egzistuoja vienybė, stabilumas ir tvarka, mokslas
negali žengti toliau nei vien grynų prielaidų riba. Vien tik tikėjimas, teigiantis, kad
visatoje egzistuoja organiškas tarpusavio
sąryšis, gali kilstelėti mokslą nuo atskirų
reiškinių empirinių tyrimų prie didesnių
apibendrinimų, o nuo apibendrinimų prie
įstatymo, valdančio bendrus reiškinius, o
nuo įstatymo prie dominuojančio visame
kame principo. Duomenys, kurie yra reikalingi mokslui plėtoti, gali atsirasti tik
esant minėtoms sąlygoms.“7

3 Schaff Ph., „Reformacija. Bendroji apžvalga (V d.).
Reformacija ir racionalizmas“ // Ganytojas. – 2013,
Nr. 6 [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. sausio mėn.].
Prieiga per internetą: <http://evangelija.lt/assets/Failai/
Ganytojo%20pdf/391.pdf >
4 Ten pat.

5 Krikščionybės istorija (red. Dowley T.), p. 50.
6 Спиц Л. В., История реформации. Возрождение и
движение реформации. т. II. [interaktyvus].
7 Kuyper A., Lectures on calvinism. Grand Rapids:
Eerdmans p.c., p. 113–114.
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Biblija paremtas
krikščioniškas švietimas
yra pagrindinė priemonė,
padėsianti jaunimui tapti
atsakingais krikščionimis,
kurie deramai tvarkysis
bažnyčiose, valstybėse
bei šeimose.
Martynas Liuteris

“
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Mokslo ir religijos sąryšio temos tyrinėtojas A. E. Mcgrathas, samprotaudamas
apie protestantizmo vaidmenį skatinant
mokslo raidą, atkreipia dėmesį į Kalvino
nuopelnus8. Pirmiausiai jis paneigia tarp
istorikų paplitusią neteisingą informaciją
(paremtą nepatikrintais šaltiniais), neva
Kalvinas priešinosi Koperniko idėjoms
ir savo kritišką nuomonę užrašė Pradžios
knygos komentare. Iš tikrųjų jis nėra nieko
panašaus užrašęs nė vienuose iš savo raštų9.
Kalvinas kaip tik skatino mokslinius gamtos
tyrinėjimus, suteikdamas jiems naują religinį postūmį. Jis akcentavo Dievo sutverto
pasaulio tvarkingumą, pabrėžė, kad visa
kūrinija atspindi ir liudija Kūrėjo išmintį
ir charakterį: „Juk dangus ir žemė teikia
mums daugybę įrodymų Jo nuostabios
išminties, <...> įrodymų, kurie apšviečia
(pašventina) astronomiją, mediciną ir kitus
gamtos mokslus“10. Mokslinius tyrinėjimus
reformatorius įvardijo kaip priemonę, padedančią pamatyti Dievo didybę. Kūrinija
yra „Dievo šlovės teatras“, o mokslas gali
būti šios šlovės demonstravimo įrankis.
A. E. Mcgrathas nurodo dar vieną Kalvino nuopelną – naują požiūrį į Biblijos
tekstų aiškinimą (vadinamąją „akomodacijos teoriją“)11. Reformatorius skelbė, kad
pagrindinė Rašto paskirtis yra išaiškinti
Evangelijos žinią, o ne pateikti tikslius duomenis apie visatos struktūrą. Ši knyga nėra
astronomijos ar biologijos vadovėlis. Jo
nuomone, ne visus Biblijos tekstus reikia
aiškinti tiesiogiai, pažodžiui, nes joje Dievas
apie save pasakoja pasitelkdamas žmonėms
suprantamą kalbą, vartodamas įvairias
analogijas, palyginimus, personifikacijas ir
kt. Toks aiškinimas pakeitė požiūrį į Rašto
vietas, kurios iš pirmo žvilgsnio prieštaravo
Koperniko heliocentriškam modeliui (pvz.:
1 Krn 16, 30; Ps 93, 1; Ps 104, 5; 1 Sam 2, 8;
Ps 19, 4–6; Ekl 1, 5) arba kitiems įrodytiems
moksliniams atradimams. Minėtas Kalvino
požiūris į gamtos tyrinėjimų paskirtį ir į
Biblijos aiškinimą suvaidino svarbų vaidmenį mokslo raidos istorijoje; jo idėjomis

8 Mcgrath A. E., Mokslas ir religija. Kaunas: Vox altera, 2013, p. 29;.Мак-грат А., Богословская мысль
реформации. Одесса: Богомыслие, 1994, p. 280–284.
9 Мак-грат А., Богословская мысль реформации,
p. 280–281.
10 Ten pat, p. 281.
11 Ten pat, p. 282.
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J. Vermeer „Astronomas“, 1668 m.
rėmėsi naujų mokslinių atradimų šalininkai
ir gynėjai XVI–XVII a.12

Reformacijos požiūris į
švietimą
Reformacija lėmė pedagogikos pakilimą, švietimo sistemos vystymąsi, kurio
padariniai jaučiami ir šiandien. Ypatingas
reformatorių noras tobulinti švietimo sistemą susijęs su pagrindiniais Reformacijos
doktrininiais principais. Viduramžiais eiliniam tikinčiajam nebuvo būtina mokėti
skaityti, nes nebuvo skatinamas asmeniškas
gilinimasis į Dievo Žodžio tiesas. Prasidėjus
Reformacijai, sola fide principas pakeitė
šį nusistatymą, nes skelbė asmeninio sąmoningo tikėjimo svarbą, todėl paprastas

12 Мак-грат А., Введение в христианское богословие.
Одесса: Богомыслие, 1998, p. 284.

žmogus vis dažniau buvo verčiamas apsispręsti ir pagrįsti savo apsisprendimą dėl
pasirinkto tikėjimo13. Gebėti paaiškinti
ir pagrįsti savo tikėjimą įmanoma tik gerai susipažinus su Evangelijos tiesomis,
todėl Biblija buvo įvardinta pagrindiniu
kelrodžiu tikėjimo kelyje, skirtu kiekvienam krikščioniui. Sola Scriptura principas
suponavo visuotinio raštingumo poreikį,
nes reformatoriams rūpėjo, kad atsirastų
kuo didesnis skaičius tikinčiųjų, mokančių
savarankiškai skaityti ir suprasti Šventąjį
Raštą14.
Nukelta į 30 p.

13 Schröter G., „M. Lutheris ir pedagogika“ [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. sausio mėn.]. Prieiga per internetą:
<http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=93>
14 Р. Ханко, „Христианское образование: наследие
Реформации“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2017 m. sausio
mėn.]. Prieiga per internetą: < http://www.reformed.
org.ua/2/756/Hanko>
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Atkelta iš 29 p.

Švietėjiškas entuziazmas taip pat buvo
susijęs su visuotinės tikinčiųjų kunigystės
doktrina. Ji iš esmės pakeitė viduramžiais
susiformavusią Katalikų bažnyčios tvarką, kurioje tikintieji buvo padalinti į du
„luomus“ (į dvasininkus ir pasauliečius)
ir kurioje visi rūpesčiai, susiję su dvasiniu
ugdymu, buvo patikėti vien tik į dvasininkų
rankas. Kunigas pasakydavo, kuo ir kaip
reikia tikėti, kaip praktikuoti tikėjimą, o
liaudis vadovaudavosi vien tik dvasininko nurodymais. Gilesnis teologinių tiesų
suvokimas platiesiems visuomenės sluoksniams atrodė nereikalingas15. Protestantizme kiekvienas tapo atsakingas už savo
paties dvasinį gyvenimą; Šventojo Rašto
skaitymas, supratimas ir įsiminimas tapo
ne vien tik kiekvieno krikščionio teisė, bet
ir pareiga. Pamatinių Reformacijos principų
įgyvendinimas neišvengiamai skatino visų
socialinių sluoksnių (tarp jų ir liaudies)
raštingumą. Šios idėjos negrįžtamai pakeitė
Europoje visuomenės požiūrį į visuotinį
išsilavinimą.
Liuteris daugiau nei kiti reformatoriai
rašė apie išsilavinimo svarbą16. Reikšmingiausi jo kūriniai, aptariantys švietimo
klausimus – Kreipimasis į Vokietijos miestų
tarybos narius, raginantis steigti ir saugoti
krikščioniškas mokyklas (1524 m.) ir Pamokslas apie nenutrūkstamą vaikų mokymą mokykloje (1530 m.). Jo Kreipimasis
buvo parašytas kaip atsakas į nuosmukį
bažnyčios valdomose mokyklose. Liuteris
buvo įsitikinęs, kad švietimas gali pasitarnauti religijos ir visuomenės reformoms.
Atkreipdamas dėmesį į tai, kad būsimoji
valstybės gerovė susijusi su kuo didesniu
išsilavinusių krikščionių skaičiumi, Liuteris
kvietė vyriausybę pradėti švietimo srities
pertvarkymą. Jis siūlė tokią švietimo sistemą, kuri būtų naudinga visiems visuomenės
nariams – ir berniukams, ir mergaitėms,
ir turtingiems, ir vargšams. Išsakytas ragi15 Ten pat.
16 Ten pat.

Rembrandt „Daktaro Nikolo Tulpo anatomijos pamoka“, 1632 m.
nimas steigti bendrojo lavinimo mokyklas
tuo metu buvo visiškai naujas dalykas.
Pagal jo siūlomą sistemą bendrojo lavinimo mokyklos turėjo priklausyti vieningai
švietimo sistemai visoje šalies teritorijoje
ir veikti darnoje su bažnyčia17.
Vėliau, sužinojęs, kad ankstesnis raginimas pradėti švietimo reformas liko
neišgirstas, Liuteris parašė Pamokslą apie
nenutrūkstamą vaikų mokymą mokykloje.
Pamoksle kreipiamasi į dvasininkus, siekiant įtikinti juos, kad išsilavinimas yra
ypač svarbus dvasiniam krikščionio augimui. Liuterio nuomone, Biblijos pažinimas
sudaro švietimo pagrindą ir yra jo tikslas.
Reformatorius išreiškė didelį susirūpinimą, kad tėvai vis dar menkai suinteresuoti

17 Faber R., „Martyno Liuterio mintys apie reformatorišką švietimą“ [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m.
sausio mėn.]. Prieiga per internetą: <http://reformacija500.lt/kas-yra-reformacija/martyno-liuterio-mintys-apie-svietima/>

savo vaikų dvasine gerove; visi krikščionys
tėvai turėtų rūpintis, kad vaikai pažintų
Šventąjį Raštą, išmoktų pagal jį gyventi,
gebėtų jį skelbti kitiems žmonėms ne vien
žodžiais, bet ir savo pačių gyvensena. Biblija paremtas krikščioniškas švietimas yra
pagrindinė priemonė, padėsianti jaunimui tapti atsakingais krikščionimis, kurie
deramai tvarkysis bažnyčiose, valstybėse
bei šeimose. Taip pat Liuteris pastebėjo,
kad į išsilavinimą nederėtų žiūrėti kaip į
priemonę, padedančią įgyti kuo daugiau
žemiškųjų gėrybių, nekreipiant dėmesio į
amžinąsias vertybes. Reformuotas švietimas
turėtų būti vertinamas ne vien tik dėl esamo
gyvenimo, bet ir dėl ateinančio pasaulio18.
Anot R. Faberio, minėtieji Liuterio
traktatai bei kiti užrašyti pasvarstymai apie
švietimą turėjo tokią didelę įtaką, kad juos
galima laikyti XVI a. reformuoto švietimo

18 Ten pat.
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„

Kalvino pastangomis
reformatų aplinkoje
įsitvirtino suvokimas apie
liaudies raštingumo gimtąja
kalba būtinybę. Kalvinas (taip
pat kaip ir Liuteris) skatino
nacionalinių kalbų raštiją tuo
metu, kai Europos mokslo
pasaulis vis dar vartojo tik
lotynų kalbą.

“

susikūrimo pagrindu. Šie darbai turėjo
įtakos ne tik Vokietijos mokslininkams
ir pamokslininkams, jie paragino ir kitų
šalių teologus naujai pažvelgti į švietimo
vaidmenį visuomenėje19.
Nors Kalvinas neparašė atskirų kūrinių,
skirtų švietimo temai aptarti, jo indėlis
kuriant reformatorišką švietimą taip pat
yra labai svarus. Viename iš kūrinių jis
rašė: „Būtina pasirūpinti būsimąja karta, kad, kai užaugs mūsų vaikai, bažnyčia
netaptų dykyne; mes privalome įsteigti
universitetą tam, kad galėtume apmokyti
savo vaikus ir paruošti juos tarnauti bažnyčioje ir valstybėje.“ Kalvinas iškėlė aiškius
uždavinius: suteikti kiekvienam tikinčiajam bent elementarų išsimokslinimą bei
sudaryti sąlygas visuotinio išsilavinimo
lygio kėlimui, kad kuo didesnis skaičius
žmonių galėtų studijuoti Dievo Žodį ir
religinę literatūrą. Kalvino pastangomis
reformatų aplinkoje įsitvirtino suvokimas
apie liaudies raštingumo gimtąja kalba
būtinybę. Kalvinas (taip pat kaip ir Liuteris) skatino nacionalinių kalbų raštiją tuo
metu, kai Europos mokslo pasaulis vis dar
vartojo tik lotynų kalbą. 1541 m. Kalvino
išverstas Institutio prancūziškas variantas laikomas prancūzų prozos šedevru.
Šis kūrinys ženkliai prisidėjo formuojant
prancūzų kalbą tuo metu, kai vyko jos
transformacija iš viduramžiškos formos
į modernią. Kalvinas taip pat prisidėjo
išleidžiant pusbrolio P. R. Olivetano verstą
prancūzišką Bibliją (pirmąjį prancūzišką
protestantišką vertimą), kurios kalba buvo
panaši į šnekamąją to laikmečio kalbą,
apvalytą nuo archajiškumų.
Kalvinas asmeniškai dėjo dideles pastangas, įkuriant Ženevos universitetą:
rinko lėšas, sukūrė mokymo planus, nu-

19 Ten pat.

statė taisykles ir pats ten dėstė20. Ženevos
universiteto pavyzdžiu pasinaudojo Dž.
Noksas, kurdamas škotišką švietimo sistemą, taip pat Leideno universiteto bei kelių
Prancūzijos seminarijų steigėjai. Reformatai
aukštąjį išsilavinimą vadino negotium cum
deo, t. y. aktyviu santykiu su Dievu. Kalvino
pasekėjai taip pat reformavo Heidelbergo
universitetą, naujai įsteigė universitetus
Edinburge, Kembridže (Emanuelio koledžą), Leidene, Amsterdame, Utrechte,
Groningene, Franekere, Sedane, Nime ir kt.
Pagal Ženevos universiteto modelį
buvo kuriami ir Amerikos Harvardo ir
Jeilio universitetai21. O liaudies švietimas,
suformuotas kalvinistinės (puritonų) tradicijos, šioje šalyje (ypač Naujojoje Anglijoje) pažengė dar toliau nei Europoje. Šį
Amerikos civilizacijos ypatumą pastebėjo
ir aprašė prancūzas A. de Tocqueville'is.
Knygoje Apie demokratiją Amerikoje jis

metų įstatymo, susijusio su liaudies švietimu, nurodymus. Šio įstatymo įžangoje
sakoma:
„<...> [įstatymas dėl švietimo suformuluotas] atsižvelgiant į tai, jog šėtono,
žmonijos priešo, galingiausias ginklas –
žmonių tamsumas ir jog labai svarbu, kad
tėvų atsivežta išmintis nebūtų palaidota
drauge su jų palaikais; atsižvelgiant į tai,
jog vaikų auklėjimas yra vienas svarbiausių
Valstybės rūpesčių, Viešpačiui padedant
<...>.“23
Toliau įstatyme pateikiami nurodymai:
visose bendruomenėse steigti mokyklas ir
didelėmis piniginėmis baudomis bausti
gyventojus, atsisakančius vykdyti savo

„

Reformacija protestavo
prieš religinį ir politinį
autoritarizmą, gynė asmens
sąžinės ir samprotavimo
teisę, paskatino kriticizmo
dvasią ir tyrinėjimo laisvę
visose pažinimo srityse.
Ph. Schaff

F. Hals „Berniukas skaito“

rašė, kad Naujojoje Anglijoje kiekvienas
pilietis gaudavo žmonėms būtiniausių žinių pradmenis; kiekvienas susipažindavo
su tikėjimo pagrindais; privalėjo mokėti
savo tėvynės istoriją ir būti susipažinęs
su svarbiausiais Konstitucijos teiginiais22.
Knygoje Tocqueville'is perpasakoja 1650

20 Ханко Р., „Христианское образование: наследие
Реформации“ [interaktyvus].
21 Теологический энциклопедический словарь (red.
Элвелл У.). Москва: Духовное возрождение, 2003,
p. 984–985.
22 Tocqueville A., Apie demokratiją Amerikoje. Vilnius:
Amžius/ALK, 1996, p. 324.
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“

tiesioginę pareigą jas remti. Tankiau apgyvendintose vietovėse panašiu būdu steigiamos aukštosios mokyklos. Bendruomenės
pareigūnams privalu sekti, kad tėvai leistų
vaikus į mokyklą. Tocqueville'is komentuodamas šiuos nurodymus reziumuoja:
„Amerikoje švietimo keliu veda tikėjimas,
o Dievo įsakymų laikymasis atveria žmogui
kelią į laisvę.“24
Liuteroniška ir reformatų švietimo tradicijos paliko reikšmingą pėdsaką daugybės
šalių švietimo sistemos susiformavimo
istorijoje – ne vien tik Vakarų Europos
ir Šiaurės Amerikos regione, bet ir Rytų
Europos, o taip pat ir Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje25.
Pabaiga

23 Ten pat, p. 52 (Code of 1650).
24 Ten pat, p. 52.
25 Dičius T. K., „Reformacija ir Lietuvos švietimo
sistemos raida“ [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. sausio
mėn.]. Prieiga per internetą: <http://reformacija500.
lt/kas-yra-reformacija/reformacija-ir-lietuvos-svietimo-sistemos-raida/>
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Paskutinis puslapis

Nr. 2 (456) 2017 m. vasario 11 d.

Vasario 18 d.

9.30 –17.15 val.
kviečiame į atvirą EBI
paskaitą

„Santuoka ir šeima“
(I dalis),
kurią skaitys gyd.
psichoterapeutas, santuokos
srities teologijos licenciatas,
Šeimos ir santuokos
studijų programos vadovas
Tarptautiniame Teologijos
institute Austrijoje

dr. Gintautas Vaitoška.
Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“,
Gilužio g. 15
Būtina išankstinė registracija iki vasario 14 d.
internetinėje svetainėje evangelija.lt.

Kovo 7–12 d.
Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo
žodis“ tarnaus

dr. Willemas VanGemerenas:
9 d., ketvirtadienį, 18.30 val.
pamokslas tema „Kristaus
pilnatvė“
10 d., penktadienį, 15.30 val.
seminaras mokytojams
„Krikščionio mokytojo charakteris“

Balandžio 29–30 d.
kviečiame į kelionę su

dr. Deimantu Karveliu

„Įspūdžių mozaika
Rytų Lenkijoje“
Būtina išankstinė registracija
iki kovo 6 d. el. paštu
rezervas@gmail.com

11 d., šeštadienį, 11–15 val.
seminaras „Kristus ir krikščionio
branda“ (pgl. 2 Tim 3, 14–16)
12 d., sekmadienį, 11 val.
pamokslas tema „Kristaus
charakteris“.
Susirinkimai vyks adresu Gilužio g. 15

KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ
SUSIRINKIMUS
VILNIAUS KRAŠTE
VILNIUJE – Gilužio g. 15 sekmadieniais 11 val., ketvirtadieniais
18.30 val.
PANEVĖŽYJE – Urbšio g. 1 (4 a.) sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
UTENOJE – Aukštakalnio g. 62 (2 a.) sekmadieniais 11 val.
IGNALINOJE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15 sekmadieniais
10 val.
UKMERGĖJE – Miškų g. 29 sekmadieniais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sekmadieniais 12 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUOSE – Liudiškių g. 27-2 sekmadieniais 11 val.
KUPIŠKYJE – Krantinės g. 10-12 sekmadieniais 15 val.
ROKIŠKYJE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650 93267,
sekmadieniais 12 val.
ŠVENČIONĖLIUOSE – Žemutinė g. 35 B-28 sekmadieniais 10 val.
VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 11 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.
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KAUNO KRAŠTE
KAUNE – M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme) sekmadieniais
11 val., Seniavos pl. 8A trečiadieniais 18.30 val.
JONAVOJE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sekmadieniais
10 val., antradieniais 18.30 val.
ALYTUJE – Kalniškės g. 2B sekmadieniais 11 val., trečiadieniais
18.30 val.
MARIJAMPOLĖJE – Vytauto g. 32 (2 a., įėjimas iš šono)
sekmadieniais 11 val.
KĖDAIN IUOSE – Birutės g. 14 sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18 val.
DRUSKININKUOSE – M. K. Čiurlionio g. 91, R-3 (apatinis
aukštas) sekmadieniais 10 val.
ELEKTRĖNUOSE – Rungos g. 14 (2 a.) sekmadieniais 11 val.
PRIENUOSE – Siauroji g. 3A sekmadieniais 12 val.
RASEINIUOSE – Jaunimo g. 2 (3 a.) sekmadieniais 11 val.,
antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAULIUOSE – Polifonijos salė (Aušros al. 15) sekmadieniais 11 val.
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KURŠĖNUOSE – Daugėlių g. 83 sekmadieniais 11 val.
N.AKMENĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RADVILIŠKYJE – Laisvės alėja 8 sekmadieniais 11 val.
TAURAGĖJE – Vytauto g. 83-300 (viešbutis „Tauragė“, 3 a.)
sekmadieniais 11 val.
PASVALYJE – Svalios g. 16 sekmadieniais 11 val.
SKUODE – J. Basanavičiaus g. 33 sekmadieniais 16 val.
AKMENĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
JURBARKE – Kęstučio g. 26-30 sekmadieniais 15 val.
VENTOJE – Ventos g. 20-50 ketvirtadieniais 19 val.
PAPILĖJE – Rudens g. 16 šeštadieniais 11 val.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
GARGŽDUOSE – Laugalių g. 9 sekmadieniais 11 val.

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių bendruomenė.
Central Fire Station, Tara St. Dublin2 sekmadieniais 14.30 val.
LONDONE (JUNGTINĖ KARALYSTĖ) – Lietuvių krikščionių
bažnyčia Londone. 698 Woolwich Road, Woolwich, London,
SE78LQ, sekmadieniais 11 val.
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