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Evangelijos pagal Joną 6 skyriuje užrašyta
istorija apie duonos padauginimą atskleidžia mūsų Viešpaties jautrumą, rūpestingumą ir meilę žmonėms. Jėzui pagailo
paskui Jį vaikščiojusių žmonių ir Jis norėjo
juos pamaitinti. Tačiau šis įvykis parodo ir
tai, jog žmonėms nereikėjo artimo, širdies
santykio su Viešpačiu, jie žavėjosi tik Jo
daromais stebuklais...

Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet giriasi
didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega
didžiausią girią; ir liežuvis yra ugnis – nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas iš mūsų narių, kuris suteršia
visą kūną, padega gyvenimo eigą, pats pragaro padegtas
(Jok 3, 5–6).
Apaštalas Jokūbas rašo apie vieną iš mažiausių mūsų
kūno narių, liežuvį, ir sako, kad jis, nors ir yra mažas,
giriasi didžiais dalykais. Jokūbas įspėja krikščionis, kad
liežuvis, jei jo nepažabosi, gali pridaryti daug bėdos.

artą prie
Galilėjos ežero

Nukelta į 2 p.

pie
liežuvį

Nukelta į 4 p.
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artą prie
Galilėjos ežero

Jėzus pasitraukia

Atkelta iš 1 p.

Kilus didelei įtampai tarp Jėzaus ir žydų, Viešpats Jėzus pasitraukė – išėjo į Galilėją (Jn 6, 1). Jei įdėmiai skaitome Evangeliją
pagal Joną, pastebėsime, kad Jėzaus tarnavimą tarsi galima suskirstyti į du etapus: iki Jeruzalėje kilusios įtampos ir po pasitraukimo
į Galilėją. Štai 2 skyriuje matome, kad Jėzus tarnauja Galilėjos
Kanoje, kur vandenį paverčia vynu, o po to eina į Jeruzalę – čia
apsilanko šventykloje, per Paschos šventę padaro daug stebuklų,
pasikalba su Nikodemu, bet vėliau iš Judėjos pasitraukia. Tačiau
po duonos padauginimo ir pokalbio su minia, apie kuriuos rašoma
6 skyriuje, Jis vėl grįžta į Jeruzalę (7 sk.).
Kodėl Jėzus pasitraukia nuo Jį sekusios minios? Ar Jis bijo?
Viena vertus, Jėzus nelaikė sėkme to, kad Jį sekė minios, nes
matė, kad kai kurie žmonės įtikėjo tik dėl Jo daromų stebuklų (Jn
2, 22–25). Kita vertus, tarp Jo ir fariziejų kilusi įtampa vargino,
todėl, galima sakyti, kad Jėzui tiesiog reikėjo pailsėti. Skaitydami Evangeliją pastebėsime, kad tokie Jėzaus pasitraukimai ir
sugrįžimai buvo susiję su pranašystėmis apie Jėzaus likimą ir
išryškino žydų tamsumą – kad jie visiškai nepažįsta Dievo, kuriam manėsi tarnaują. Įtampa visą laiką didėjo, kol atėjus laikui
ir sinedriono nariams nusprendus Jėzus bus paaukotas vardan
tautos (Jn 11, 49–50).

„

Kartais įtampai sukilus reikėtų tiesiog
atsitraukti, vieniems nuo kitų pailsėti, tačiau
stengiantis neįsižeisti, neįsileisti nuoskaudų
ar pykčio, nes ne viską mes žinome ir
suprantame.

“

Taigi ir mums sprendžiant konfliktines situacijas neverta skubėti, kad per neapdairumą ar asmenines ambicijas nesugriautume
Dievo darbo. Kartais įtampai sukilus reikėtų tiesiog atsitraukti,
vieniems nuo kitų pailsėti, tačiau stengiantis neįsižeisti, neįsileisti
nuoskaudų ar pykčio, nes ne viską mes žinome ir suprantame.

Minios siekiai
Jeruzalę ir vietą, kurioje Jėzus padaugino duoną, skiria 80 km,
tad eidamas pėsčiomis Jėzus galėjo užtrukti apie tris dienas.
Galilėjos, arba Tiberiados, ežero ilgis apie 21 km, plotis 13 km,
o kranto ilgis apie 51 km. Tai žemiausiai pasaulyje esantis gėlavandenis ežeras, maitinamas daugybės požeminių versmių ir iš
Golano aukštumų atitekančių upių, viena iš kurių yra Jordano
upė. Ežero apylinkės nuostabios – kalvotuose ir lygumų krantuose augo vešli žolė (Jn 6, 10). Todėl vieta, kurioje Jėzus tąkart
apsistojo, atrodė, tiko poilsiui ir atgaivai, ieškant sielos ramybės

Alytaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Darius Šulskis
ir norint patirti Dievo artumą, bet Jėzus ir čia negalėjo pailsėti.
Skaitome, kad paskui Jėzų sekė gausi minia – apie 5 000 vyrų.
Kiti evangelistai mini, jog su tais vyrais buvo ir moterų bei vaikų.
Taigi kalno papėdėje susėdo didžiulė, nuvargusi minia.
Kodėl žmonės ėjo paskui Jėzų? Kodėl jie, net ir kęsdami
didžiulį nuovargį, norėjo būti prie Jo? Kas juos traukė? Apaštalo
Jono pateikiamas atsakymas kiek netikėtas ir verčiantis susimąstyti: Jį lydėjo gausi minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos Jis
darė ligoniams (Jn 6, 2). Taigi paskui Jėzų žmonės sekė, nes matė
stebuklus... Tačiau tai nėra tikėjimas. Ne to Jėzus tikėjosi iš Jį
sekusių žmonių, ne to Jis tikisi ir iš mūsų.
Bendraudamas su Nikodemu, Jėzus kalbėjo apie atgimimą
iš Dvasios, kurio reikia, kad būtum išgelbėtas, kad patektum
į Dangaus karalystę, ir tikėjimą Jėzumi kaip tobulu ir nekaltu
Žmogaus Sūnumi, paaukotu už žmones, pakabinant Jį ant medžio – nukryžiuojant (Jn 3, 14–15).
Prie šulinio Jėzų sutikusi samarietė pažino Jį kaip Kristų, o
miesto žmonės vėliau sakė: Mes patys išgirdome ir žinome, kad
Jis iš tiesų yra Kristus, pasaulio Gelbėtojas (Jn 4, 42). Žmones žavi
stebuklai, kuriuos daro Jėzus, o Jis nori, kad tikėtume Jį kaip savo
Gelbėtoją ir Mesiją – Dievą, kuris nusižemino ir tapo žmogumi,
kuris mirė už mus bei prisikėlė, kad tikintiesiems dovanotų
amžinąjį gyvenimą.
Visgi ir tais, ir šiais laikais žmonės dažnai seka paskui Jėzų dėl
Jo darbų, o ne todėl, kad Jis yra jų Viešpats, kviečiantis į artimą
bendrystę, draugystę per tikėjimą. Jėzus miniai sakė: Iš tiesų, iš
tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų,
bet kad prisivalgėte duonos lig soties (Jn 6, 26).
Kaip patogu atsakomybę už savo gyvenimą perkelti ant
Jėzaus pečių: jei ko nors neturi ar ko trūksta – „Jėzau, duok,
daryk, vesk, laikyk ir t. t.“ Taip mes pradedame Jam viešpatauti
ir nurodinėti, ką Jis turėtų padaryti dėl mūsų, mums ir dėl kitų.
Taip murmėdami, būdami nuolat nepatenkinti, mes nematome
antgamtinių dalykų ir tampame panašūs į senąją nepaklusnią,
dykumoje klaidžiojusią tautą.
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Kam mums Jėzus?
Ar mums reikalingas Jėzus? Manau, tai
provokuojantis, bet neteisingas klausimas.
Visų pirma turbūt reikėtų paklausti: kam
mes reikalingi Jėzui? Nes juk jei nevykdysime Jo įsakymų, nemylėsime Jėzaus (Jn 14,
21), negalėsime būti Jo mokiniai, negalėsime
tikėti, atgailauti, keistis ir... neturėsime gyvenimo. Dievas yra Kūrėjas, esantis tobuloje
Trejybės meilės bendrystėje, kuriam nieko
netrūksta. Jis nieko nėra kūriniui skolingas,
nes žmogus pats nusisuko nuo Kūrėjo ir
pasidavė nuodėmės vergijon – amžinai
kančiai, naikinančiai pasaulį ir žmoniją
išradingu egoizmu (karais, prievarta, išdidumu, pasipūtėliškumu, melu, ištvirkimu
ir t. t.). Žmogus, kaip negebantis nuodėmės
kontroliuoti Kainas, kuris nužudė brolį,
bet nepripažino savo kaltės, šį sugedimą
įtvirtino visose egzistencijos srityse – ėmė
laikyti save dievu, kaip, pavyzdžiui, Egipto
faraonai. Žmogus viską pajungė sau, bet
iš tiesų viskas yra Dievo (Pr 1 sk.). Kam
Dievui toks kūrinys, kuris patenkintas savimi net pradeda Jam nurodinėti? Kartais,
deja, panašių požymių galima pastebėti ir
tikinčiųjų gyvenime...

„

nepražūtų. Branginkime tai, ką Jėzus padovanojo mirdamas už mus ir prisikeldamas –
branginkime tą įsūnystę ir Tėvo globą,
nusižeminkime po Jo galinga ranka, kad
gyventume. Neparduokime savo „pirmgimystės“ Jėzuje teisių dėl išorinių dalykų,
kaip Ezavas pardavė savo teises už dubenį
lęšių viralo, bet sekime Juo, širdimi ieškodami tiesos supratimo, kad atskirtume, kas
Dievui patinka.

„

Neieškokime tik to, ką
Jis gali padaryti, verčiau
siekime pažinti Jį ir
mokykimės pasitikėti Jo
gera valia mums.

3

“

Po Jėzaus paraginimo irtis į gilumą ir
ten išmesti tinklus, Petras, drauge su kitais
ištraukęs daugybę žuvų, nors prieš tai visą
naktį vargo ir nieko nepagavo, suklupo
prieš Jėzų, sakydamas: Pasitrauk nuo manęs,
Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis! (Lk 5, 8). Tai –
tikėjimo, branginančio artimus santykius,
apraiškos. Petras, matęs daugybę stebuklų,

Paaukodamas savo gyvybę, Jėzus atvėrė, kiek šis pasaulis priešingas Dievui.
Tik dėl Jo aukos mes galime džiaugtis gyvenimu. Tik mylėdami Jį, Juo pasitikėdami
ir artimai bendraudami su Juo šiandien
pakelsime visa, ko nesuprantame, ir pasieksime mums skirtą Amžinybės uostą.
Murmėdami rodome, kad nepažįstame
pasaulio, kuriame gyvename, kaip nepažįstame ir su mumis sandorą sudariusio
Dievo.

bet vėliau suklupęs ir išdavęs Jėzų, būtų to
neatlaikęs, jei prieš tai nebūtų savo širdyje sudužęs. Ko Jėzus, išeidamas pas Tėvą,
ieškojo Petro širdyje? Jis norėjo įsitikinti, ar
Petras vis dar Jį myli, todėl tris kartus uždavė
tą patį klausimą: Ar myli mane? Skaitome,
kad Petras atsakė: Viešpatie, Tu viską žinai.
Tu žinai, kad Tave myliu. Tada Jėzus jam
tarė: Ganyk mano avis. Iš tiesų, iš tiesų sakau
tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir
vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi
rankas, ir kitas tave perjuos ir ves, kur tu
nenori (Jn 21, 17–18). Meilė ir atsidavimas
Kristui, kai tikėti Juo tampa nenaudinga,
ne savo valios ieškojimas įrodo tikrą mūsų
širdies tikėjimą. Susimąstykime: kas bus, jei
Dievas vieną ar kitą situaciją išspręs kitaip,
nepadarydamas regimo stebuklo?

Dievas niekada nelaužė savo pažado
žmogui, tad būkime ištikimi ir mes. Neieškokime tik to, ką Jis gali padaryti, verčiau
siekime pažinti Jį ir mokykimės pasitikėti
Jo gera valia mums. Tuomet pamatysime ir
tai, ko akis neregėjo, išgirsime tai, ko ausis
negirdėjo, bet ką Viešpats yra paruošęs Jį
tikintiems. Siekime visų pirma pažinti Jo
meilę, kuri paslėpta Evangelijoje, kad deramai atsakytume į Jo kvietimą sekti paskui Jį.
Tegul mūsų sekimą puošia užtikrintas pasitikėjimas Juo ir kasdienė atgaila, keičiantis į
Jo atvaizdą ir pavidalą. Siekime, kad pasaulis
pamatytų Dievo šlovę, matydamas mūsų
pergales prieš kūniškumą, o kartais ir per
kančią, kaip Jo valios numatyta. Ieškokime
ir darykime tai, ką Jis laimina, o ne tai, ko
norime mes.

Meilė

Meilė ir atsidavimas
Kristui, kai tikėti Juo tampa
nenaudinga, ne savo valios
ieškojimas įrodo tikrą
mūsų širdies tikėjimą.

“

Vis dėlto Jėzus kantriai rūpinasi žmonėmis, nors ne visi taps Jo mokiniais – kai
kurie seks Jį tik dėl savanaudiškų tikslų,
manydami galį pasinaudoti Viešpačiu. Jėzus
nusižemina ir ieško paklūstančiųjų Jam per
tikėjimą, kurie savo ištikimybe ir atsidavimu
Jam parodytų, jog tikėti (pasitikėti) ir sekti
Jėzumi, nes pažinai Jo meilę ir pats myli, yra
įspūdingiausia, kas gali nutikti žmogaus
gyvenime. Kūrėjas pažada žmogui išgelbėti jį iš nuodėmės savo kraujo auka ir tai
įvykdo, pateikdamas mums pavyzdį, kaip
turėtume gyventi, kad tamsoje skendintį
pasaulį pasiektų nors spindulėlis šviesos
ir meilės.
Jėzus ateina mums į pagalbą, kai mes
esame silpni ar kenčiame (prisiminkime
Jobo gyvenimą, apaštalų, kurie mirė dėl
Jo, likimus). Ir nors ne visuomet tą kančią patraukia, bet Jis veikia, kad Jo valia
mums išsipildytų ir nė vienas Jį mylintis
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pie
liežuvį
Atkelta iš 1 p.

Keli neapgalvoti žodžiai „padega didžiausią
girią“, kaip ir nuo mažos miške paliktos
stiklo šukės, saulei gerai pakaitinus, įsiliepsnoja gaisras. Ar mūsų žodžiai iš tiesų
turi tokią galią? Taip, todėl turime būti
atsargūs ir galvoti, ką kalbame, – turime
budėti prie savo burnos.
Pagrindinis žmonių užsiėmimas kompanijoje dažnai yra plepėjimas. Tiek vyrai,
tiek moterys apkalbinėja vieni kitus. Todėl
Saliamonas taikliai sako: Apkalbos yra lyg
skanėstas, kuris pasiekia žmogaus vidurius
(Pat 18, 8). Mes, krikščionys, turime budėti
ir nesivelti į apkalbas. Šioje sferoje vyksta
intensyvi kova.

Kalbos prieš kitus
Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, nebent
liudytų du ar trys liudytojai (1 Tim 5, 19).
Šventasis Raštas moko, kad nedera klausyti
tų, kurie kaltina ar šmeižia vyresniuosius.
Jei pritari ar klausai ir tyli, taip pat esi kaltas
dėl to. Tikrais liudytojais gali būti tik tie,
kurie iš tiesų matė faktus. Mes labai dažnai
užmirštame, kas parašyta Dievo žodyje –
brolių kaltintojas puolė ir puls Bažnyčią
tol, kol žemė gyvuos.

„

Dievas išsirenka netobulus,
bet norinčius Juo sekti
žmones, kurie pasiryžę
aukoti savo gyvenimą
dėl Jo.

“

Žvilgtelėkime į Senąjį Testamentą.
Skaičių knygos 12 skyriuje rašoma, kaip
Mirjama ir Aaronas priekaištauja Mozei dėl
vedybų. Jie turbūt ilgai jį stebėjo, ieškojo,
prie ko prikibti, ir pradėjo priekaištauti,
kad jis vedė etiopę. O kaip į tai reaguoja

Viešpats? Jis sudraudžia Mirjamą ir Aaroną: Kaip judu nebijote kalbėti prieš mano
tarną Mozę? Ir Mirjamą ištinka raupsai...
Manau, iš šios istorijos galime labai daug
pasimokyti.
Kristus daug aiškiau mato mūsų
klaidas, bet niekada nesmerkia – Juk
Žmogaus Sūnus atėjo ne pražudyti žmonių
gyvybių, bet išgelbėti (Lk 9, 56), o mes
linkę smerkti, apkalbinėti... Ar Viešpats
davė mums teisę teisti tuos, kuriuos Jis
išsirinko, patepė, paskyrė tarnauti? Tai –
Jo žmonės, vedantys Jo Bažnyčią. Jis
išsirenka netobulus, bet norinčius Juo
sekti žmones, kurie pasiryžę aukoti savo
gyvenimą dėl Jo.

„

Kuo arčiau Dievo būsime,
tuo didesnę atsakomybę
jausime už pasakytus
žodžius.

rime budėti prie savo liežuvio ir stebėti,
ką sakome ne tik apie kitus, bet ir savo
atžvilgiu. Kalbėkime tai, kas statydina,
o ne tai, kas griauna, nes žodis yra tikrai
galingas ginklas. Tiek negatyvūs, tiek pozityvūs žodžiai kuria ir dažnai sugrįžta
kaip bumerangas.
Papasakosiu pavyzdį iš savo asmeninės patirties. Mano sūnus lankė sporto
treniruotes ir aš, rašydama savo draugei
elektroninį laišką, parašiau, kad mano sūnui „galva pramušta“ dėl sporto. Po dviejų
valandų grįžo mano sūnus sužeista kakta.
Mūsų mintys ir žodžiai materializuojasi.
Kalbėdami apie save neigiamus žodžius, mes atskiriame save nuo palaiminimų. Kad ir kokioje situacijoje būtume,
kalbėkime tikėjimo kupinus žodžius.

“

Dievo žodis aiškiai sako: Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų! (Jok 4, 11). Apkalbinėjimas yra nuodėmė, į kurią turbūt
lengviausia įpulti. Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už
kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo
žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius
būsi pasmerktas (Mt 12, 36–37).
Bendrauti turime atsakingai. Stebėkime, ką ir kaip kalbame, nes turėsime
duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą
žodį. Kam duosime apyskaitą? – Teisėjui,
t. y. Viešpačiui. Atėjus vakarui, apmąstykime, ką kalbėjome per dieną, ar daug
pasakėme tuščių žodžių, ir atsiprašykime
Viešpaties.
Patarlių knygoje daug rašoma apie liežuvį: Kas turi supratimą, susilaiko kalboje,
protingas žmogus turi romią dvasią. Net
kvailys, jei jis tyli, laikomas išmintingu, ir
kas sučiaupia lūpas, laikomas protingu (Pat
17, 27–28). Kuo arčiau Dievo būsime, tuo
didesnę atsakomybę jausime už pasakytus
žodžius.

Kalbos apie save
Kas saugo burną ir liežuvį, saugo savo
sielą nuo nemalonumų (Pat 21, 23). Tu-

Prisiminkime ir cituokime Dievo žodį.
Kai ateina baimė, suspaudimai, garsiai
išpažinkime Dievo žodį. Pavyzdžiui, jei
kankina baimė, išpažinkime: Dievas davė
mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės
ir savitvardos dvasią (2 Tim 1, 7) arba
prisiminkime kitą Šventojo Rašto eilutę,
pavyzdžiui: Aš visa galiu Kristuje, kuris
mane stiprina (Fil 4, 13).
Dar vienas pavyzdys: praėjusį pavasarį
užčiuopiau krūtinėje negerą darinį. Tačiau,
užuot pradėjus nervintis, kiekvieną dieną
garsiai išpažindavau Dievo žodį: Aš ne
mirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties
darbus (Ps 118, 17). Kai važiavau į Vilnių
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pas gydytoją, buvau visiškai rami. Aš nepasidaviau baimei, netikėjimui, neišpažinau
neigiamų dalykų ir pati net stebėjausi vidine
ramybe. Ačiū Dievui už Jo galingą žodį!
Pirmiausia turime keisti savo mąstymą,
tada keisis ir mūsų kalbėjimo būdas.

Negatyvių žodžių pasekmės
Izraelio tautai
Skaičių knygos 13 ir 14 skyriuose
užrašyta istorija apie 12 žvalgų, kuriuos
Mozė išsiuntė išžvalgyti Kanaano šalies.
40 dienų žvalgai vaikščiojo po Kanaano
žemę ir sugrįžo su dviem skirtingomis
žiniomis: Kalebas ir Jozuė atnešė gerą
žinią: Eikime ir užimkime tą žemę, nes
mes esame pajėgūs juos nugalėti (Sk 13,
30), – jie žinojo, kad Dievas kovos už juos.
O kiti dešimt atnešė visiškai priešingą žinią: Mes negalime eiti prieš tas tautas, nes
jos už mus stipresnės (Sk 13, 31). Izraelio
tauta patikėjo negatyviais žvalgų ištartais
žodžiais, nors jie girdėjo ir tai, ką kalbėjo

Kalebas su Jozue. Tauta pradėjo panikuoti ir priekaištauti: Išsirinkime vadą ir
grįžkime į Egiptą (Sk 14, 4). Taigi, žvalgai
savo negatyviais žodžiais sugriovė tai, ką
Viešpats jiems buvo numatęs.

„

Kas saugo burną ir liežuvį,
saugo savo sielą nuo
nemalonumų (Pat 21, 23).

“

Kaip Aš gyvas, – sako Viešpats, – padarysiu jums taip, kaip jūs kalbėjote (Sk 14,
28). Dievas atmetė juos, nes jie patikėjo
neigiamais žodžiais ir juos kalbėjo. Tie,
kurie murmėjo, mirė dykumoje – jie neįėjo
į Kanaano žemę.
Ką sėjame, tą ir pjausime. Ką kalbame,
tą ir gauname. Ši istorija užrašyta mums
kaip pavyzdys, raginantis pasitikėti Dievu,
prašyti parodyti situaciją taip, kaip Jis ją
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mato, ir kalbėti teigiamus dalykus, kalbėti
tikėjimą, nes Dievas atsako pagal mūsų
žodžius. Nedorėlis įkliūna į savo lūpų nusikaltimus, bet teisusis išeis iš priespaudos.
Žmogus pasitenkins savo burnos vaisiumi,
ir jam bus atlyginta pagal jo rankų darbą
(Pat 12, 13–14).
Pabaigai noriu padrąsinti nenusiminti, bet kiekvieną dieną prašyti Šventosios Dvasios mums padėti. Dažnai aš
meldžiuosi pagal šias Šventojo Rašto
eilutes: Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris (Ps
141, 3), arba: Tepatinka Tau mano lūpų
žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie,
mano stiprybe, mano atpirkėjau (Ps 19,
14). Amen.

Neringa Jakeliūnienė –
Ukmergės krikščionių evangelikų
bažnyčios vyresnioji

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS
ŠAKELĖS. KAS

PASILIEKA

AŠ JAME, TAS DUODA
DAUG VAISIŲ

MANYJE IR

(Jn 15, 5).

Kviečiame prenumeruotis

„Ganytoją“

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

Lietuvos pašto
skyriuose
arba internetu
www.prenumeruok.lt
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Mūsų bendrijos leidyklos
Tarptautinėje Vilniaus
knygų mugėje
Kovo 23–26 dienomis Vilniaus parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ vyko jau 18-oji Tarptautinė Vilniaus knygų mugė „Lietuviški ženklai pasaulyje“. Džiugu, kad po septynerių metų pertraukos Viešpats vėl atvėrė Knygų mugės duris ir mūsų bendrijos
leidyklai „Ganytojas“, stende taip pat buvo prekiaujama „Tiesos
žodžio“ leidyklos ir Jurgos Karosaitės vadovaujamos krikščioniškos
literatūros leidyklos „Upė“ knygomis.
Šiųmetis mūsų kelias į Knygų mugę kiek kitoks, gerokai „ištiesintas“ Viešpaties malonės ir paženklintas Reformacijos 500 metų
sukakties vėliava. Reformacijai skirto jungtinio protestantiškų leidyklų
stendo įrengimas ir diskusija buvo viena iš priemonių, numatytų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu
Nr. 1154 patvirtintame Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo
priemonių plane ir iš dalies buvo remiamas valstybės biudžeto lėšomis. Organizaciniai, paruošiamieji darbai buvo atliekami drauge
su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia, kurios leidiniais taip
pat buvo prekiaujama jungtiniame protestantiškų leidyklų stende
(drauge su Reformatų literatūros centro ir Vera Verba leidiniais).
Protestantiškiems leidiniams buvo skirtos net dvi knygų mugės metu
vykusios diskusijos: „Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas.
Reformacijos katekizmų žinia“ ir „Moteris – ganytoja? Moters
pastoracinės tarnystės raida Lietuvos evangelinėse bažnyčiose“.
Dėkojame mūsų partneriams – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai bei visiems jungtinio stendo dalyviams. Dėkojame
reformatų ir „Tikėjimo žodžio“ bažnyčių savanoriams, kurie net
keturias dienas rūpinosi ne tik prekyba stende, bet ir kiekvienam
besidominčiam kalbėjo Evangelijos ir Reformacijos žinią, Vilniaus
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios vaikų tarnautojams, sukūrusiems
įdomų žaidimą, kuriam mažieji Knygų mugės lankytojai neliko
abejingi. Dėkojame Viešpačiui už atvertas duris ir galimybę dar
kartą įžengti į šią „teritoriją“ – pasinaudoti tokio didelio masto
renginio galimybėmis Evangelijai skelbti. Galbūt, jei tokia bus
Dievo valia, šios durys išliks atviros ir ateinančiais metais?
Jūsų dėmesiui siūlome savanorių Jurgos Karosaitės ir Vilijos
Senulytės įspūdžius.
  

Mano manymu, šiais metais Vilniaus knygų mugėje buvo
itin gausu renginių, knygų pristatymų, skirtingų pokalbių temų.
Vos įėjus į mugę, klausimas, ar moderniame šiandienos pasaulyje
popierinė knyga dar tebėra aktuali, nekyla. Knyga buvo, yra ir
bus brangi vertybė ir, ko gero, geriausia dovana. Žmonės keliavo
iš mugės pilnais knygų krepšiais – atrodė, tarsi jie būtų išėję iš
maisto prekių parduotuvės.
Džiugu ir tai, kad šiais metais Knygų mugėje savo stendus
turėjo ir leidinius pristatė tikrai daug krikščioniškų leidyklų.

Bendras protestantiškų leidyklų „Reformacijai 500“ stendas
Vienoje salėje kabėjo didžiulis reklaminis Katalikų pasaulio leidinių plakatas – „Tiesa, kuri išlaisvina“, – tad atrodė, kad atėjai į
krikščionišką konferenciją.
Man, kaip leidyklos „Upė“ vadovei, buvo malonu, kad bendrame protestantiškų leidyklų Reformacijai 500 stende buvo galima
įsigyti ir leidyklos „Upė“ knygų. Smagu, kad leidyklos sujungė savo
jėgas dėl vieno tikslo – skleisti Kristaus pažinimą.
Stendą aplankę žmonės atrodė smalsūs, klausinėjo, pirko,
dėkojo. Nors buvo ir tų, kurie dar atsargiai vertina tikėjimą ir jo
sklaidą, tikiu, kad Dievo sėklos, kurios buvo sėjamos į jų širdis,
vieną dieną sudygs ir neš vaisių. Mane itin sužavėjo vaikų atvirumas
Evangelijai: jie mielai dalyvavo Reformacijai 500 stendo savanorių
organizuotame žaidime, kuris supažindino su pamatinėmis krikščioniškomis tiesomis. Tikiu, kad Viešpats žadina pakilti jaunąją
kartą. Skleisti rašytą krikščionišką žodį yra didelė atsakomybė ir
privilegija. Nors mūsų rinka ir nedidelė, bet knygų poreikis vis auga,
ir tai labai džiugina. Tegimsta krikščioniškos leidyklos, teišsilieja
Dievo upės į mūsų tautą ir tiesa teišlaisvina žmones.
Jurga Karosaitė, leidyklos „Upė“ vadovė
  

Labai džiaugiuosi šių metų Knygų muge. Ne tik todėl, kad
ir šiemet čia buvo galima atrasti ką nors naujo, bet ir todėl, kad
Vilniaus knygų mugėje šiais metais buvo vienas ypatingas stendas – „Reformacijai 500“, kuriame dvi dienas turėjau galimybės
patarnauti ir aš. <…>
Stende „Reformacijai 500“ buvo pristatomi protestantiškų
leidyklų išleistos knygos, svarbiausios iš kurių buvo Biblija ir
doc. dr. D. Karvelio monografija „Iš Radvilų giminės istorijos“.
Žinoma, buvo ir daugiau dėmesio vertų leidinių, tačiau šios knygos labiausiai traukė lankytojų žvilgsnius. Kai mugės lankytojai
sustodavo prie stendo, padovanodavau jiems laikraštį „Evangelija.
lt“ ir Reformacijos 500-osioms metinėms skirtą bukletą. Tokias
dovanėles iš mūsų gavo ir Kultūros ministrė.
<…> 18-oji Vilniaus knygų mugė baigėsi. Jau paskelbtas ateinančios Knygų mugės pavadinimas: „Skaitau Lietuvą, skaitau
pasaulį“. Kažin ar „skaitytumėm Lietuvą, skaitytumėm pasaulį“,
jei ne mūsų šviesuoliai reformatoriai?
Vilija Senulytė, evangelija.lt ir Vilniaus bažnyčios
knygyno tarnautoja
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Svečiai iš mesijinės
žydų bendruomenės
2017 m. vasario 19 d. Šiaulių bažnyčioje
„Tiesos žodis“ lankėsi svečiai iš Tichvinsko
srities ir Sankt Peterburgo mesijinių žydų
bendruomenės „Tėvo širdis“ – pastorius
(bendruomenėje dar vadinamas rabinu)
Michailas Gryšinas su grupe brolių ir seserų.
Svečiai liudijo apie bendruomenės ir tarnystės, kuriant reabilitacijos centrus, gimimą.

Bendruomenė tarnauja narkomanams bei
netikintiems žydams, kurie grįžta pas Tėvą
per Jo Sūnų, siekia kovoti su antisemitizmu,
skelbti Kristaus taiką tarp rusų ir ukrainiečių
bei šiandien susipriešinusių tautų bažnyčių.
Dėkokime Viešpačiui už Jo darbą, nes
Jis skelbia taiką (mums), kurie buvome toli,
ir tiems, kurie buvo arti (Ef 2, 17).
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Reformacijos 500
metų minėjimo
vaizdo įrašas

Minint Reformacijos 500 metų sukaktį
buvo sukurtas vaizdo ir garso įrašas, kuris
per LRT TV ir LRT radiją transliuojamas du
kartus per dieną (įgarsino Marijus Žiedas).
Apie Reformacijos jubiliejų LRT televizijos
žiūrovams ir radijo klausytojams bus primenama ištisus metus. Vaizdo įrašą taip pat
galima peržiūrėti Reformacijos 500 metų
sukakties minėjimui skirtame „Youtube“
kanale.

Jaunimo ir senjorų
susitikimas

Svečiai pamokė žydiškų šokių

Dr. G. Vaitoškos
paskaita EBI
Vasario 18 d. Evangelinis Biblijos institutas sutuoktinių poras ir visus, besidominčius
krikščioniškuoju požiūriu į šeimą, pakvietė į
atvirą paskaitą „Santuoka ir šeima“. Paskaitą
skaitė jau ne pirmą kartą mums tarnaujantis
gyd. psichoterapeutas, turintis 30 m. šeimų
konsultavimo patirtį, santuokos srities teologijos licenciatas, Šeimos ir santuokos studijų
programos vadovas Tarptautiniame Teologijos

institute Austrijoje dr. Gintautas Vaitoška.
G. Vaitoška šeimos klausimus nagrinėjo
dviem skirtingais aspektais: kristocentriškuoju
ir bendražmogiškuoju požiūriu. Maloniai ir
gana netikėtai nuskambėjo mintis, kad katalikų
bažnyčia pripažįsta, jog šeimos paskirtis – padėti sutuoktiniams ugdyti šventumą. Lektorius
taip pat nagrinėjo jausmų ir apsisprendimo
vietą šeimoje, santuokos, kaip tarnystės vienas
kito kūnui (taip pat ir rūpestį sveikata, materialiniu aprūpinimu) ir sielai, temas. Ypatingai
svarbus santuokinės stiprybės veiksnys – draugystė tarp sutuoktinių, galimybė pasidalyti
savo jausmais, mintimis, gyvenimu.
Antroji kurso dalis Evangeliniame Biblijos institute bus dėstoma gegužės 20 d.

Sausio 28 d. Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje vyko pirmasis bažnyčios
istorijoje jaunimo ir senjorų susitikimas.
Jaunosios ir vyresnės kartų atstovai drauge
šlovino, pietavo, dalijosi liudijimais. Dėkojame Vilniaus bažnyčios jaunimui už šią
puikią iniciatyvą.
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ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Sutuoktinius
pradžiuginusi puota

Į puotą susirinko tikrai puikiai nusiteikusios, iškilmingai pasipuošusios 26 sutuoktinių poros
Jau kelintus metus iš eilės Kauno bažnyčios sutuoktinių poros vasario mėnesį
yra kviečiamos į vakaronę sutuoktiniams.
Šįmet vasario 12 d. renginį organizavusi
komanda pakvietė sutuoktinius į Karaliaus puotą. Ne kartą teko girdėti organizatorių juoką, entuziastingus pokalbius ir
karštas diskusijas, kaip surengti linksmą,
bet prasmingą renginį. Žinau, kad teko
prisiminti ne vieną pasaką, o kai buvo
nuspręsta renginį kurti pasakos „Pelenė“ motyvais – peržiūrėti ne vieną šios
pasakos ekranizaciją. Žinoma, buvo šiek
tiek baiminamasi, ar pakviestos į šventę
poros išdrįs pasipuošti karališkai puotai
tinkamais drabužiais, bet renginio dieną
šios baimės išsisklaidė: į puotą susirinko
tikrai puikiai nusiteikusios, iškilmingai
pasipuošusios 26 sutuoktinių poros.
Siūlau paskaityti šioje puikioje šventėje
dalyvavusių porų įspūdžius:
Deividas ir Vilma: Jei paklaustų, ar dar
kartą norėčiau į tokį pokylį, nedvejodamas atsakyčiau – TAIP. Juk taip malonu patirti laiko
bejėgiškumą, kai jis neturi galios įsukti tavęs
į rutiną, kai šokis tampa ramybės perpildytu
jausmu, kai rūbai tau primena būsimą mūsų
Karaliaus puotą... Kas gali būti nuostabiau?

O ką jau kalbėti apie naujai atrastą antrosios
pusės kilmingumą, karališkų rūbų teikiamą
žavesį, mylimo žmogaus komplimentus, kurie
vis dar sklando ore, ir dar daug smulkmenų,
kurios priminė ateinančių laikų širdies ilgesį.
Šventė buvo tikrai įspūdinga.
Egidijus ir Aksana: Ši puota padėjo
man naujai pažvelgti į žmoną – ji vėl man

Puotos akimirkos

tapo princese. Labai gražūs buvo ir kiti šventės dalyviai: karalius, karalienė, kiti puotos
svečiai. Puiki ir jaudinanti puota. Likau
pakerėtas, norėjosi, kad šventė nesibaigtų.
Esu dėkingas organizatoriamas ir, žinoma,
Dievui.
– Labai patiko mintis surengti vakaronę
sutuoktiniams pagal pasaką „Pelenė“. Šventės
dalyviai buvo virtę tikrais princais ir princesėmis, atmosfera buvo iškilminga ir kartu
paslaptinga. Įspūdingi buvo ir viduramžių
šokiai, kurių čia pat mokėmės. Bet didžiausią
įspūdį paliko priminimas, kad mes, Dievo
vaikai, taip pat esame pakviesti į dangišką
Karaliaus puotą, esame aprengti dieviškais
teisumo rūbais, – tad savo širdyse nusilenkime
ir pagarbinkime Karalių.
Rimas ir Vita: Buvo tikrai graži puota.
Patiko viskas, ypač dalyvių išradingumas
pasipuošti šventei. Vakaras buvo nuostabus
ir pranoko lūkesčius. Kompanija – nepakartojama! Super!
– Džiaugiausi, kad bažnyčios renginių
komanda pasiūlė Valentino dieną švęsti pasakos „Pelenė“ motyvais. Tokie vakarai įkvepia
ir praturtina. Džiaugiausi šilta, iškilminga
atmosfera, karališka apranga įpareigojo elgtis
dvariškai ir itin mandagiai. Džiugu, kad
mano vyras mielai sutiko drauge su manimi eiti nuomotis drabužių – tad dar prieš
šventę nuostabiai ir linksmai leidome laiką.
Dėkoju Dievui, kad vyras mielai dalyvauja
neformaliuose bažnyčios renginiuose, nors
sekmadieniais bažnyčios kol kas dar nelanko.
Linkiu visokeriopos išminties ir kūrybingų
minčių renginukų komandai.
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Rygoje atsirado
Reformacijos aikštė

Giedrius ir Ingrida: Puikus teminis
vakaras sutuoktiniams! Stebino porų išradingumas, siekiant įgyvendinti pasiūlytą
idėją – kad apranga būtų tinkama Karaliaus rūmų puotai, pakili nuotaika, pagarba
vienas kitam ir kartu esantiems tikėjimo
namiškiams. Karaliaus rūmuose laikomasi
kitokių etiketo ir elgesio taisyklių, tad buvo
smagu matyti vyrus, elegantiškai asistavusius
savo žmonoms; moterys taip pat elgėsi kaip
tikros rūmų damos. Ypač nustebino, kad
rūmų šokiai nepaliko abejingos nė vienos
poros – pakili muzika ir nesudėtingi šokių
žingsneliai sužavėjo ir į šokio sūkurį įtraukė
absoliučiai visas poras.
Svajūnas ir Loreta: Labai patiko nuoširdūs liudijimai, taip pat linksma ir įdomu buvo dalyvauti žaidimuose. Sužavėjo
dainavusiųjų balsai, buvo smagu išmokti
viduramžiškų šokių.
Tomas ir Greta: Kauno bažnyčios
renginių organizatoriai tikrai pradžiugino,
pakviesdami sutuoktinius į Pelenės pasaką.
Smagiai žaidėme linksmus žaidimus, mokėmės
senovinių šokių, kalbėjomės apie pasakiškai
nuostabią meilę, kuria mus pamilo Kūrėjas.
Gediminas ir Rasa: Ši šventė buvo visiškai kitokia nei ankstesnės. Tie karališki
drabužiai labai padėjo sukurti iškilmingą
atmosferą. Vakaras buvo labai romantiškas.
– Nuostabiai ir itin romantiškai praleidome laiką tiek su vyru, tiek su tikinčiaisiais.Gera buvo matyti savo vyrą ir
aplinkinius kitokius nei visada – pasipuošusius nuostabiais rūbais, geros nuotaikos,
šokančius, noriai dalyvaujančius įvairiuose žaidimuose. Puota buvo nuostabi.
O „karalienės“ priminimas: „Palaiminti,
kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį“
(Apr 19, 5–9) – įkvėpė ir toliau pagarbiai
ir nuolankiai ieškoti Dievo veido. Ačiū
visiems už gražų vakarą kartu.

Minint Reformacijos 500 metų sukaktį,
2017 m. vasario 9 d. Rygos Šv. Petro aikštė
buvo pervardyta į Reformacijos aikštę.
Šia iškilminga proga prie Šv. Petro
bažnyčios susirinko garbingi svečiai –
nemažai buvusių ir šiuo metu aktyviai
dirbančių Latvijos politikų, Rygoje veikiančių krikščioniškų konfesijų atstovai,
žurnalistai. Sveikinimo žodį taręs Rygos
meras Nilas Ušakovas pabrėžė teigiamą
Reformacijos ekonominį ir socialinį poveikį Rygos miestui. Lentelę su naujuoju
aikštės pavadinimu bei aiškinamuoju tekstu, kuriame trumpai atskleidžiamas Rygos
miesto ir Reformacijos ryšys, iškilmingai
atidengė Latvijos Respublikos Prezidentas
Raimondas Vėjuonis ir Vokietijos Prezidentas Joachimas Gaukas.
Po iškilmingos atidengimo ceremonijos
svečiai dalyvavo pamaldose Šventojo Petro
bažnyčioje. Jūsų dėmesiui pateikiame šių
pamaldų metu skambėjusį Latvijos evangelikų liuteronų Bažnyčios arkivyskupo
Janio Vanago pamokslą:
„Šiandien susirinkome paminėti ir įamžinti atminimą. Įamžinti atminimą nereiškia
tiesiog prisiminti tam tikrą įvykį. Evangelijoje pagal Luką pasakojama, kaip kartu
su Jėzumi nukryžiuotas nusidėjėlis meldė:
Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo
karalystę. Jis neprašė, kad Jėzus jį tiesiog
prisimintų, jis tikėjo, kad Jėzui atsiminus,
jo likimas pasikeis. Matydamas jo tikėjimą,
Jėzus atsakė: Iš tiesų sakau tau: šiandien su
manimi būsi rojuje (Lk 23, 43). Taigi atminimo faktą turi lydėti veiksmai.
Reformacijos aikštė skirta Reformacijos
500 metų sukakčiai paminėti. Reformacija
nebuvo vienkartinis reiškinys ar politinis
supurtymas. Reformacija – tai mėginimas
suprasti žmogaus kelią pas Dievą ir Dievo
kelią pas žmogų: kaip man sutikti gailestingą ir mylintį Dievą? Kaip aš, būdamas
nuodėmingas, galiu tapti šventas? Kodėl
žinia apie Kristų yra Evangelija, Geroji Naujiena? Reformacija paskatino permąstyti
šiuos klausimus tiek jos šalininkus, tiek
priešininkus.
Šiuolaikinis žmogus galbūt gali paklausti: „Na ir kas? Tikėjimas yra tik asmeninis

reikalas.“ Visgi Reformacija giliai palietė
žmonių gyvenimus ir paliko įvairiapusį
įspaudą Europos kultūroje. Siekis pakeisti
žmogaus požiūrį į Dievą supurtė ir pakeitė
valstybės valdymo modelį, visuomeninį
gyvenimą, mokslą, literatūrą, švietimą, technikos pažangą, jau nekalbant apie teologiją
ir bažnyčią.
<...>
Ryga tapo vienu iš pirmųjų Šiaurės Europos miestų, kuriame įsitvirtino evangeliškas mokymas. Tai turėjo milžiniškos įtakos
tolesniam miesto gyvenimui ir raštijai. Taigi
Rygą pagrįstai galime vadinti Reformacijos
miestu. Tačiau aš drįstu galvoti, kad, suteikdami šiai aikštei šį pavadinimą, Rygos
tarybos nariai siekė daugiau, nei tik prisiminti tai, kas „buvo kažkada labai seniai“.
Tikrasis prisiminimas yra kur kas daugiau –
jis įkvepia permainoms ir neša vaisius. Aš
tikiu, kad eidami per Reformacijos aikštę
kiekvienas pagalvosime apie savo kelią prie
Dievo ir Dievo kelią pas žmones per Jėzų
Kristų. Modernus XXI a. žmogus idealų
ieško gyvenime. Kalbame apie tai, kad reikėtų daugiau šių dienų didvyrių, daugiau
ramybės, daugiau kasdienio didvyriškumo.
Dėkoju Rygos miesto tarybai už šį
sprendimą. Ačiū už atminimo plokštę, kuri
primena mūsų kultūros klestėjimą. Ypač
dėkingas esu už tai, kad šią akimirką pažymėti galime kartu su broliais ir seserimis
iš skirtingų konfesijų – visi drauge galime
rūpintis tuo, ką Dievas paruošė mūsų laikui.
Telaimina Dievas Latviją.“
Iš http://www.svetdienasrits.lv vertė Vida Čupreva
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JAQUELLE CROWE

Trys didžiausios
paauglių baimės
Paauglystė gali būti gąsdinanti. Paaugliai stovi ant
slenksčio į suaugusiųjų pasaulį – jų laukia daugybė
naujovių: nauji jausmai, naujos patirtys, nauji santykiai, naujos atsakomybės, nauji sprendimai – visiškai naujas gyvenimo etapas. Tai baugina, tarsi
stovintiems ant uolos krašto būtų liepta šokti žemyn, visiškai nieko nežinant, kas laukia apačioje.
Ir, žinoma, mes bijome.
Pati žengdama pirmuosius žingsnius suaugusiųjų
pasaulyje, aš puikiai pažįstu visas baimes, su kuriomis susiduriama paauglystėje. Nestabilumas,
sumaištis, atsakomybė už savo sprendimus ir pasirinkimus gali sukelti didžiulį stresą ar net skausmą.
Aš negalėdavau ramiai miegoti naktimis, nes galvoje kunkuliuodavo daugybė minčių, drumsčiančių ir
nuodijančių ramybę.

Trys baimės

Galiu įvardyti tris baimes, kurios gąsdina stipriausiai ir trunka
ilgiausiai: baimė dėl ateities, nesėkmių baimė bei intymumo ir
vienišumo baimė.

1. Baimė

dėl ateities
Kai buvau maža, galvojau, kad mano ateitis aiški. Kaip ir dauguma vaikų, savo, jau suaugusios, pasaulį piešdavau ryškiomis,
šviesiomis spalvomis su daugybe smulkių detalių. Būdama dvylikos
metų suplanavau savo išsilavinimo kryptį, karjeros galimybes, išsirinkau automobilio modelį ir apmąsčiau, pagal kokį planą namų
mokykloje mokysiu savo būsimus vaikus. Tačiau staiga Dievas
išmetė pro langą visas mano kruopščiai sudėliotos dėlionės detales
ir nukreipė mane visiškai kita linkme. Jis kvietė mane susipažinti
su visiškai kitokiomis galimybėmis ir įdėjo į mano širdį visiškai
kitokias svajones ir troškimus.
Kol aš nepripažinau šių naujų svajonių, ateitis man neatrodė
miela ir paprasta. Lyg nusiėmus rožinius akinius, dabar ateitis
nebuvo tokia nuspėjama, atrodė šalta ir aštriabriaunė. Užvaldė
nežinomybės jausmas. Įžengę į paauglystę, mes pradedame suvokti,
kad mūsų vaikiški idealizuoti planai nėra realūs. Staiga suprantame,
jog praradome kontrolę...

Praėjusi žiema, tie keli mėnesiai, po to, kai man sukako aštuoniolika, buvo ypatingai nestabilus laikas mano gyvenime. Mano
protas ir dvasia jau buvo nurimę, tačiau visose kitose gyvenimo
srityse aš stovėjau prie pasirinkimo slenksčio: kur toliau mokytis,
ką dirbti, ką planuoti ir kaip atrasti saugumą? Išgyvenamas stresas
užsitęsė. Mano ateitis atrodė lyg blanki paletė, viskas buvo tarsi
pakibę ore, o aš jaučiausi visiškai užvaldyta nežinomybės. Baimė
dėl ateities užgulė mano pečius.

2. Baimė

suklysti ir patirti nesėkmę
Jeigu paaugliai būtų atviri, pripažintų, kad juos gąsdina ne pati
ateitis, bet mintis, kad jiems gali nepasisekti: mokykloje, darbe,
kuriant santykius, mokantis vairuoti ir apskritai gyvenime. Mes
bijome nuvilti tuos, kuriuos mylime, bijome viską nebepataisomai
sugadinti.
Baimė suklysti paralyžiuoja, neleidžia mums rizikuoti ir judėti
į priekį, o tai trukdo asmenybei subręsti. Tapti suaugusiu reiškia
pereiti patį procesą – išgyventi išbandymus, nesėkmes, atgailą ir
gailestingumą. Mes, paaugliai, žinoma, norėtume tą nesėkmių
ruožą peršokti. Mes norime, kad gyvenimas mums ištiestų ranką
ir tarsi spalvingame žaidime leistų rinktis tai, ko norime. Paaugliai
dažnai mąsto, kad jeigu jie lankys „būtent tą“ mokyklą, dirbs „būtent
tokį“ darbą, susituoks tik su „būtent tuo“ žmogumi, tuomet taps
nugalėtojais. Mes norime viską žinoti ir norime to dabar.
Būtent tokia aš esu. Aš – perfekcionistė ir klaikiai bijau suklysti. Nesėkmės atveju mane gali ištikti nervinis šokas. Šis jausmas
visuomet sklandė kažkur netoliese, ir tai mane labai gąsdino.

„

Norėdami nugalėti baimę, turime savo
tikėjimą nukreipti į Asmenį, kuris viską
kontroliuoja ir kuris niekada nesikeičia.

3. Intymumo

“

ir vienišumo baimė
Viena iš pagrindinių sferų, kurioje aš labai bijojau suklysti ir
patirti nesėkmę, tai santykiai. Dauguma mūsų, paauglių, išgyvename dvejopą su santykiais susijusią baimę: mes bijome intymumo
ir, atrodytų paradoksalu, vienišumo. Intymumo baimė susijusi su
tuo, jog bus atskleista tai, kas mes iš tiesų esame. Įžengę į paauglystę
mes tampame uždaresni, pradedame atsargiai tirti savo širdis ir
dažniausiai nelabai žavimės tuo, ką jose randame. Būtent šiame
gyvenimo tarpsnyje suvokiau ir nustebau, kokia nuodėminga,
sugedusi esu ir kiek trūkumų turiu, ir nepaprastai stengiausi šiuos
dalykus nuslėpti. Bijojau, kad žmonės supras, kokia aš esu iš tiesų.
Tuo pačiu metu aš baiminausi būti viena. Izoliacija ir vienišumas
kėlė grėsmę mano laimei. Aš noriu būti mylima. Noriu artimos
draugystės. Noriu bendrystės. Nenoriu būti tik su pačia savimi.
Bet bijau šioje sferoje rizikuoti.
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Kaip nugalėti

baimes
Paaugliai nuolatos kovoja su paralyžiuojančia, gėdos jausmą
iššaukiančia baime. Ką šioje situacijoje galime padaryti? Galbūt
jūs esate paauglio tėvai, o gal dirbate su paaugliais, arba gal pats
esi paauglys ir nori žinoti, kaip gali padėti kitiems paaugliams
nugalėti jų baimes. Štai keli pasiūlymai.

1. Mokykite

paauglius teisingai nukreipti
savo tikėjimą
Visos baimės kyla dėl netinkamai nukreipto tikėjimo ir pasitikėjimo. Mes pasitikime savimi, mus supančiomis aplinkybėmis ar
savo svajonėmis ir garbiname savo saugumą, o ne mūsų Gelbėtoją.
Norėdami nugalėti baimę, turime savo tikėjimą nukreipti į Asmenį,
kuris viską kontroliuoja ir kuris niekada nesikeičia. Tikėjimas yra
pagrindinis ginklas prieš bet kokią baimę.

2. Ruoškite

juos sunkumams
Pasakoti paaugliams, kad gyvenimas bus lengvas, jeigu tik
jie seks Jėzumi, yra neatsakinga. Tai – apgaulė. Toks pasakojimas
suteikia tuščių vilčių ir tik maitina mūsų baimes. Kas gi nutinka,
kai mes negauname svajonių darbo arba labai stipriai suklystame?
Tai sudrebina mūsų pamatus. Padėkite mums pažvelgti į savo
baimes, ruošdami mus bauginančioms aplinkybėms.

3. Padrąsinkite

dalindamiesi savo
patirtimi
Baimė nėra išskirtinai paaugliška nuodėmė ir ilgai trunkantis
dalykas. Ar kada pamąstėte apie galimybę atskleisti savo vidines
kovas ir kitas su baimėmis susijusias istorijas šalia jus supantiems
paaugliams? Padrąsinkite juos, sakydami, kad panašius dalykus
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ir vidines kovas išgyvena ne jie vieni. Tuomet parodykite, kaip
Evangelija gelbėjo ir tebegelbsti jus nuo visų baimių.

4. Nugalėti

baimę galima dėkingumu
Kur veši dėkingumas, baimė sunyksta. Mokykite paauglius
rauti baimės šaknis sąmoningai dėkojant. Jeigu jie bijo eiti į naują
mokyklą, padėkite jiems sudaryti sąrašą dalykų, kuriuos jiems
suteiks ši nauja galimybė ir už kuriuos jie gali dėkoti. Parodykite
jiems, ką reiškia nukreipti savo dėmesį į tinkamus dalykus.

Nepamirškite

prisiminti
Jėzus sakė, jog šiame pasaulyje nieko neturime bijoti: Nebijokite
tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to,
kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai
parduodami už skatiką? Ir nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų
Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Tad nebijokite!
Jūs vertesni už daugybę žvirblių (Mt 10, 28–31).
Nėra jokios priežasties bijoti. Kad ir kas nutiktų, Dievas viską
kontroliuoja ir Jis mumis pasirūpins. Tačiau mes visi – paaugliai ir vyresni suaugusieji – vis dar ko nors baiminamės. Bijome,
nes pamiršome. Mes nugalėsime savo baimes, jei prisiminsime.
Prisiminkime, kad Dievas yra suverenus – Jis yra visa ko Valdovas. Prisiminkime, kad Dievas yra geras, kad Jis myli savo vaikus.
Prisiminkime, kad Dievas yra ištikimas. Prisiminkime, kad Dievas
yra! Prisiminkime, kad Dievas yra už mus – Jis paaukojo už mus
savo Sūnų ir yra mūsų pusėje, kad ir kas nutiktų.
Tad kodėl turėtume ko nors bijoti?
Iš www.thegospelcoalition.org
vertė Jurgita Ratautienė

12

Šeima

Nr. 3 (457) 2017 m. kovo 11 d.

HENRY BLACKABY IR SHEILA SEIFERT

K

ad vaikai turėtų tarnauti
pasiruošusią širdį

Noras tarnauti kitiems Kristaus Kūno nariams neatsiranda atsitiktinai,
tai yra apsisprendimas. Ir mūsų bei mūsų vaikų gyvenimas yra šio apsisprendimo išraiška.

sitikiu Juo, Jo gera valia ir tikiu, kad mano
maldos bus atsakytos.
Merilina ir aš stebėjome, kaip Dievas
darbuojasi mūsų vaikų širdyse ir stengėmės
juos palaikyti. Kai mūsų dukra, Kerė,
būdama paauglė, susirgo vėžiu, stengiausi
įžvelgti, kokį darbą jos širdyje daro Dievas –
tik taip galėjau ją padrąsinti ir sustiprinti.
Ieškojau Dievo pašaukimo jos gyvenimui,
nors net nežinojau, kiek tas gyvenimas
tęsis.
Tuo metu aš supratau, jog Kerė turi
dovaną vadovauti, tvarkyti reikalus, ir ji
tikėjo, kad Dievas leido jai gyventi dėl tam
tikro konkretaus tikslo. Taigi aš lydėjau ją
tame kelyje, kuriuo ji buvo pašaukta eiti, ir
ji tapo misioniere-ugdytoja.

Pripažinkime, kad mes visi
esame sujungti

Mano knyga „Išgyvenimai su Dievu“
nebuvo tiesiog projektas ar planas, tai –
mano gyvenimo atspindys, apimantis mano dvasinius išgyvenimus ir santykius su Dievu. Mano žmona Merilina
ir aš norėjome sukurti namuose tokią
terpę, kurioje Dievas turėtų daugiausiai galimybių laiminti mūsų vaikus ir
juos naudoti taip, kaip Jis nori, todėl
nusprendėme nuosekliai to siekti.
Mūsų vaikai namuose turėjo matyti
ir girdėti tuos pačius dalykus, kokius matydavo ir girdėdavo mane pamokslaujant
bažnyčioje. Mes nusprendėme puoselėti
artimus santykius su Dievu, gyventi kuo
labiau krikščioniškai, tikėdamiesi, kad
toks mūsų pavyzdys padės ir į vaikų širdis
įskiepyti Kristui patinkančią nuostatą tarnauti kitiems.

Tarnauti savo vaikams
Aš, kaip tėvas, stengiausi demonstruoti
savo tikėjimą šeimos nariams ir visas
problemas atiduoti Dievui. Namiškiams
buvo žinomos visos problemos. Taigi, kai
atsivėriau Dievui ir leidau Jam keisti mano
širdį ir mąstymą, visus dalykus pradėjau
matyti visai kitaip. Man pavyko to pasiekti
skiriant daugybę valandų maldai už vaikus
ir kartu su jais. Mano malda skambėjo taip:
„Viešpatie, padėk man gyventi ir išlikti paprastam, atviram ir nuoširdžiam prieš Tave,
kad mano vaikai, matydami Tave manyje,
užsidegtų noru tarnauti Tau.“
Daugybę kartų mano vaikai nubudę
anksti ryte rasdavo mane besimeldžiantį, ir
jie žinojo, kad meldžiuosi už juos. Tai buvo
vienas iš būdų parodyti, kad aš tarnauju
jiems. Kai atiduodavau savo problemas
Dievui, mano vaikai matydavo, kad aš pa-

Dievas nesukūrė žmonių, kad kiekvienas gyventų atskirai ir nepriklausomai. Mes
buvome sukurti taip, kad priklausytume
vienas nuo kito. Mūsų šeimos yra vieta,
kur mes galime praktikuoti šią tarpusavio
priklausomybę ir vienas kitam tarnauti. Bet
kiekviename žmoguje pabunda individualisto prigimtis – jis yra linkęs daryti viską
taip, kaip jam pačiam norisi.
Dažnai galvoju apie tarnavimą ir šia
prasme: kaip mes galime padrąsinti vienas
kitą? Jeigu aš galiu įkvėpti kitus, tai ir yra
mūsų tarnystė – padėti žmonėms (nesvarbu,
ar tai mūsų šeimos ar bendruomenės nariai, ar nepažįstami žmonės) patirti Dievo
pilnatvę. Ypač vaikus toks padrąsinimas
gali itin sujaudinti.

„

Kai atsivėriau Dievui ir
leidau Jam keisti mano
širdį ir mąstymą, visus
dalykus pradėjau matyti
visai kitaip.

“

Troškimas tarnauti kitiems ateina
sekant Dievu ir tikrai negimsta iš „pareigos“
tarnauti kitiems. Dievas padarė taip, kad šis
procesas būtų paprastas. Kadangi esame
vienas nuo kito priklausomi, susaistyti
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įvairiais ryšiais, todėl mes tarnaujame vienas kitam, kaip vienas kitam tarnavo ir
pirmosios bažnyčios nariai.

Išdrįskime prašyti pagalbos
Antroji vieta, kurioje vaikai gali pratintis
tarnauti, yra mūsų bažnyčios. Jeigu šeimai
reikalinga pagalba, tačiau ji jos neprašo, tai
ji tiesiog nesuteikia galimybės Dievo žmonėms įvykdyti savo pašaukimo – padėti tas
naštas nešti. Dažnai tenka tiesiog nuolankiai
nusižeminti ir pripažinti, kad visi esame
vienas nuo kito priklausomi, taip suteikiant
Dievui galimybę veikti.

„

„Viešpatie, padėk man
gyventi ir išlikti paprastam,
atviram ir nuoširdžiam
prieš Tave, kad mano
vaikai, matydami Tave
manyje, užsidegtų noru
tarnauti Tau.“

“

Kai vienas iš mano sūnų pradėjo
maištauti, supratau, kad mano žmonai ir
man bus labai sudėtinga nuolat jį prižiūrėti,
todėl nusprendžiau paprašyti kitų žmonių,

kuriais jis žavėjosi, pagalbos. Vienas iš jų
buvo automobilių meistras. Aš paprašiau jo,
kad kai kitą kartą jis remontuos automobilį,
pasikviestų kartu padirbėti ir mano sūnų,
nes jam labai reikalingas padrąsinimas
gyventi su Dievu. Kreipiausi pagalbos ir į
kitą vyruką, kuris turėjo motorinį katerį. Žinojau, kad mano sūnus gerbia jo nuomonę.
Taigi, aš paprašiau penkių ar net šešių vyrų
pagalbos.
Kai kurie buvo sujaudinti, jog gali
padėti, ir jau netrukus aš pradėjau matyti,
kaip mano sūnus keičiasi. Kai po kurio laiko
šie žmonės kreipėsi pagalbos į mus, mes
su dideliu džiaugsmu patarnavome jiems
ir jų šeimoms. Tai puikus Dievo sukūrimo
planas – visi žmonės sujungti tarpusavio
priklausomybės ryšiais, ir mes visi, užuot
sakę: „Aš ir mano šeima jaučiamės puikiai,
mums nieko netrūksta“, turime galimybę
kurti nuoširdžius, tvirtus santykius vieni
su kitais.

Drauge tarnauti pasauliui
Norėjau, kad mano vaikai žinotų, jog
mano tarnavimas yra ne religinė pareiga,
bet iš glaudžių santykių kylantis mano atsakas Dievui ir jiems. Norėdamas, kad jie
patys tuo įsitikintų, visuomet kviesdavau
vaikus tarnauti drauge. Neliepiau jiems to

„

Ką nors darydamas,
visuomet pamąstau, kuris
iš mano vaikų atliekant
tą konkretų darbą galėtų
pasitarnauti labiausiai, ir
paprašau jų padėti.

“

daryti, tačiau pasakydavau, kad būčiau labai
pamalonintas, jeigu jie prisijungtų.
Aš sąmoningai niekada nesistengiau ką
nors daryti pats vienas. Net ir dabar siekiu
dirbti kartu su jais. Ką nors darydamas,
visuomet pamąstau, kuris iš mano vaikų
atliekant tą konkretų darbą galėtų pasitarnauti labiausiai, ir paprašau jų padėti.
Būdami šalia manęs, besidarbuodami
drauge su manimi, vaikai pažino mano
širdį ir išmoko būti jautrūs kitiems. Mes su
žmona esame palaiminti, kad Dievas išliejo
malonę ir padėjo mūsų vaikams suprasti,
kokia yra toji tarnauti pasiruošusi širdis,
ir šiandien tas nuostatas jie jau stengiasi
įdiegti savo šeimose.
http://www.focusonthefamily.com
vertė Jurgita Ratautienė

BRUNO FERRERO

G

eriausias
metų vaikas

Konkurso „Geriausias metų vaikas“
nugalėtoju tapo berniukas, kuris gyveno
neseniai likusio našliu aštuoniasdešimtmečio senuko kaimynystėje.
Pamatęs senuką, sėdintį sode ir verkiantį, vaikas perlipo tvorą, atsisėdo jam
ant kelių ir ilgokai sėdėjo.
Vaikui grįžus namo, motina paklausė,
ką jis pasakė vargšui senukui.
– Nieko, – atsakė berniukas. – Jis neteko žmonos, todėl labai sielvartauja. Aš tik
pasėdėjau kartu ir padėjau verkti.
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Pats svarbiausias dalykas, kurio tik gali išmokti, yra mylėti ir būti mylimam.
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ievas mus
visus jungia –
toks nematomas,
bet visur esantis...“
Rolana Kunskė su šeima jau penkiolika metų gyvena Vokietijoje, Frankfurte prie Maino. Abu su vyru
pažino Kristų dar Lietuvoje 1992-aisiais, vėliau, vyrui išvykus studijuoti į Vokietiją, gyvenimas pasisuko nauja vaga. Šiandien Rolana Frankfurte dirba architekte, laisvalaikiu fotografuoja. Dažnai į Lietuvą
grįžtanti Rolana dalinasi, kokią vietą šis hobis užima
jos gyvenime.
Rolana, papasakok šiek tiek apie save.
Lietuvoje, o po to ir Vokietijoje studijavau architektūrą, todėl
jau daug metų dirbu architekte. Bet laisvalaikiu fotografuoju savo
malonumui – tai mano hobis, kuris, sakyčiau, papildo mano darbą. Kadangi gyvenu ne Lietuvoje, čia turiu mažiau draugų, lieka
daugiau laisvo laiko... Fotografuojant tai, kas man gražu, atsigauna
siela. Jaučiu net poreikį po darbo pasiimti
fotoaparatą ir eiti fotografuoti.
Aplinkiniai pradėjo manęs prašyti, kad
nufotografuočiau ir juos... Tačiau žmones
fotografuoti – didesnė atsakomybė, negu
gėlytes. Bet iššūkiai mane skatino mokytis.
Internetu baigiau fotografavimo kursus,
išbandžiau įvairias technikas, pirkausi reikiamą įrangą... Dabar visi fotografavimo
reikmenys vos į kambarį besutelpa. Neseniai

leidau sau įsigyti profesionalų, pilno kadro fotoaparatą su geru
objektyvu. Ilgai tam ruošiausi, mat jis kainuoja maždaug tiek, kiek
automobilis. Bet, kai man sukako 40 metų, ta proga pagaliau ryžausi
išpildyti savo svajonę. Dabar man drąsiau fotografuoti sudėtingomis sąlygomis. Fotografuojantis privalo
turėti „gerą akį“, bet
technika taip pat
svarbi.
Gaunu ir komercinės fotografijos užsakymų. Labai
stengiuosi ir siekiu
gautą užduotį atlikti
tobulai. Pavyzdžiui,
jei turiu nufotografuoti kokio nors
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Ypač mėgstu fotografuoti mikropasaulį –
makroobjektyvu labai arti pritraukiant daiktus. Panašiai, kaip fotografuoja ir fotografas
Gintautas Tumulis, – pavyzdžiui, snaiges,
sniego spindesį, smėlio smilteles ar kokias

draugė – žymi pianistė Guoda Gedvilaitė. Aš
drauge važiuoju į jos koncertus. Todėl tenka
fotografuoti muzikantus, režisierius, kurti
jiems plakatus, skrajutes. Taip fotografuoju
jau kokius trejus metus. Ir jiems patinka, ir
aš pati tobulėju, drąsėju.
Tavo tinklapyje daug nuostabių gamtos nuotraukų...
dizainerio sukurtą daiktą, tai ilgai prieš
tai generuoju idėjas, o kai jau sugalvoju,
tada ir rezultatas būna geras, ir pati būnu
patenkinta.

Čia tai, ką aš dažniausiai fotografuoju.

Esu mačiusi tavo darytų portretinių
nuotraukų. Tavęs fotografuoti prašo ir
įžymybės, tiesa?
Na, taip jau susiklostė. Frankfurte turiu
nedaug lietuvių draugų, bet viena mano

Nukelta į 16 p.
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„D

ievas mus visus
jungia – toks
nematomas, bet visur
esantis...“
Atkelta iš 15 p.

kriaukles, medžio tošį... Taip gimsta paveikslai, kuriuos vėliau išdovanoju draugams. Makroobjektyvu nufotografuoji gėlės žiedą iš
arti ir tau atsiveria dar kitoks, paprasta akimi nematomas pasaulis.
Mane tai labiausiai žavi.
Mėgstu fotografuoti ir landšaftą, plačias panoramas. Dar turiu
tokį skyrių – debesų fotografavimą. Kadangi dažnai skraidau lėktuvu, visuomet sėdžiu prie lango, esu tiek debesų prifotografavusi,
kad galėčiau net parodą surengti. Debesys, kaip jūra, visąlaik
kitokie. Jie man – kaip kita planeta. Skrendi virš debesų ir atrodo,
kad ten apačioje sniego kalnai driekiasi ar jūra banguoja... tarsi
nežinomoje planetoje būtum atsidūręs... O jei dar saulė į debesis
leidžiasi, tai išvis atrodo lyg Marso kanjonai... (šypsosi)
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Mano širdis pati to
ilgisi ir aš negaliu be
jos. Man jos reikia
kaip kokios terapijos
(šypsosi).
Ar turi kūrybinių svajonių?

Gal planuoji surengti savo darbų parodą? Kokia ji būtų –
gamtos ar asmenybių?
Na, jei kada nors rengčiau parodą, tai turbūt iš gamtos, o ne
žmonių nuotraukų. Vokietijoje fotografo teisės apribotos. Jei nori
ką nors nufotografuoti ir viešinti jo nuotrauką, būtinai turi gauti to
žmogaus leidimą. Vilniuje tave bet kas gali nufotografuoti gatvėje
ar prekybos centre ir patalpinti į Facebook‘ą, kaip ir daro kai kurie
fotografai taip didindami savo sekėjų skaičių. Vokietijoje už tokius
dalykus greitai sulauktum nemalonumų. Tad jei rengčiau parodą,
tikriausiai tai būtų gamtos vaizdai.
O kas tau yra kūryba?
Man pačiai tai – atgaiva. Aš manau, kad kiekvienas žmogus
yra savaip kūrybingas. Man kūryba vyksta per grožio fiksavimą –
aš ieškau, kas gražu mano akiai... Ar spalva, ar apšvietimas, ar
kompozicija, ar motyvas. Kūryba suteikia jėgų, įkvepia, pakylėja.

Yra viena sritis,
kuri mane jau seniai
domina, bet jai reikia tam tikrų sąlygų – dangaus be šviesos taršos.
Kalbu apie astrofotografiją. Tai gilaus dangaus fotografavimas
(deep sky photography), kai naktį fotografuojamos artimiausios
galaktikos, spiečiai, ūkai, Paukščių takas... Šią vasarą bandžiau
tai daryti – rezultatas nustebino mane pačią: kiek profesionalus aparatas naktį mato spalvų! Milijardų milijardai žvaigždžių!
Mūsų akis nėra pritaikyta taip gerai matyti naktį. O fotoaparatas
nustačius ilgesnį išlaikymą tiek daug surenka šviesos bei spalvų.
Ypač tai pasimato, kai fotografuoji meteoritų lietų. Trumpi šviesos blyksniai nuotraukoje išryškėja skirtingomis spalvomis. Tos
nuotraukos man stebuklingos...
Kai buvau vaikas, labai norėjau būti astronomė ir žiūrėti į
žvaigždes. Tad, ko gero, iš vaikystės liko susižavėjimas kūrinija,
Visata. Nepaisant kasdienybės rutinos ir darbų, pasidomėti astrofizika laiko atrandu. Kartą per savaitę nueinu į Frankfurto Goethes
Universiteto rengiamas astrofizikos paskaitas, jose skaitomi pranešimai plačiajai auditorijai, žymūs astrofotografai dalinasi savo
žiniomis. Naktį nuvažiuojame į observatoriją, kartais su savimi
pasiimu ir sūnų. Turėjau galimybę pro teleskopą stebėti ir fotografuoti saulės užtemimą. Lietuvos Molėtų observatorija kartą
Nukelta į 18 p.

18

Kūryba

Nr. 3 (457) 2017 m. kovo 11 d.

„D

ievas mus visus jungia –
toks nematomas, bet visur esantis...“
Atkelta iš 17 p.

publikavo mano darytą mėnulio užtemimo
nuotrauką. Iš to pinigų neuždirbsi, tačiau
tai viena iš sričių, kuri mane labai traukia
ir vilioja. Esu žingeidi. Domiuosi ne šiaip
pseudomokslu, bet stebiu rimtų mokslininkų pranešimus. Taip daugiau suprantu, ką
fotografuoju.
Fotografuodama gamtos reiškinius,
dangų, išgyveni Dievo artumą, labiau Jį
pažįsti?
Taip, būtent tai mane ir traukia. Neretai galvojama, kad mokslas ir tikėjimas
susipriešinę. Bet tai netiesa. Yra daugybė
tikinčių mokslininkų, kurie nori suprasti,
kaip Dievas sukūrė šį pasaulį, išsiaiškinti,
kaip viskas laikosi... Kaip Jis sulipdė mus iš
dulkių, kaip padarė planetas... Kaip Dievas
išlaiko tuos visus atomus? Kodėl jie neištyžta?
Taip betyrinėjant ir atrandami fizikos dėsniai.

Kartą stebėjau vieną „Laniakėjos“ (galaktikų superspiečiaus, kuriam priklauso ir
mūsų galaktika) kompiuterinę simuliaciją.
Ten buvo pavaizduota, kaip galaktikos juda
tokiomis „gatvėmis“. Ne tik viena galaktika,
bet ištisi galaktikų spiečiai. Iš tolo tos kosminės „gatvės“ atrodo tarsi koks nervų tinklas
ar vidinė kaulų struktūra. Ir mes joje judame,
skrendame savo laike... Staiga aplanko suvokimas: koks neapsakomai didis yra Dievas!
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Mes menkai suvokiame, koks iš tikrųjų yra Dievas, kas Jis
yra... Daug ko nesuprantame, negalime pamatyti ar įsivaizduoti...
Su Juo susipažįstame skaitydami Bibliją, bet taip pat ir stebėdami
mus supančią gamtą. Gamtos mokslas praplečia mąstymą ir ne
trukdo, o padeda žmonėms suvokti Dievą. Man atrodo, kad viskas
yra susiję: mes susiję vienas su kitu, žmogus su Žeme, Planetos
su Saule, saulės su galaktikomis, galaktikų spiečiais... Viskas taip
susiję, net mažiausi atomai... Ir man atrodo, kad tai Dievas mus
visus ir jungia – toks nematomas, bet visur esantis...
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
Daugiau Rolanos nuotraukų rasite: https://www.flickr.com/photos/rolana-kunske/albums
https://www.facebook.com/RolanaPhoto/
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P

astangos nepaneigia
malonės

Pastaruosius kelis mėnesius kartu su mažyliais dažnai lankomės paplūdimyje. Tomis retomis akimirkomis, kai vaikai žaidžia su smėliu, aš
žvelgiu į vandenį ir burlaivius. Stebiuosi, kaip lengvai jie skrodžia ramiu įlankos vandeniu ar šėlstančia jūra. Vaizdas toks gražus, kad net
gniaužia kvapą.
Galiu tik numanyti, kad, nors žvelgiant nuo kranto, plaukimas burlaiviu atrodo nesudėtingas, burlaivio valdymas nėra toks jau paprastas
ir lengvas darbas.
Daugelis mūsų, taip pat ir aš, turime
įsišaknijusį mąstymą (nors dažnai to neišsakome), kad krikščioniškas gyvenimas
yra labai lengvas ir jį galima palyginti su
ramioje jūroje plaukiančiu laivu. Galbūt
niekada to ir nesakome viešai, tačiau toks
klaidingas mąstymas prasiveržia, kai sekti
Dievu ir nuolat laikytis dvasinių disciplinų
tampa nepatogu.
Mums patinka mintis reguliariai skirti
laiko Dievui, kol dėl to nereikia atsisakyti
valandos miego, kokios treniruotės ar laiko,
kurį esame įpratę skirti laisvalaikiui. Mums
patinka mintis apie tarnavimą žmonėms,
kol nereikia iš tiesų patarnauti sužeistai
sielai ar nepatogiu metu nešti kitų naštas.
Mums patinka remti pasaulines misijas, kol
tam nereikia skirti mūsų pramogoms skirtų
pinigų ar apriboti savo išlaidas kitose srityse.
Mums patinka mąstyti apie vaikų auklėjimą,
kol nereikia iš tiesų rimtai su jais kalbėtis ar
peržiūrėti savo prioritetus ir dienotvarkę,
kad galėtume skirti jiems laiko.
Tai, kas, žvelgiant iš tolo, atrodo lengva,
iš tiesų yra neįtikėtinai sudėtinga, kai tai priartėja prie mūsų širdžių ir prie mūsų namų.
Viešpats yra maloningas, bet tai nereiškia,
kad krikščionio gyvenimas nereikalauja
jokių pastangų.

Jau mylimi
Richardas Fosteris savo knygoje
„Gyvojo vandens srovės“ puikiai atskleidžia pastangų vietą krikščionio gyvenime:
„Laiško Hebrajams autorius ragina mus
siekti šventumo (Hbr 12, 14). Pastangos

neprieštarauja malonei, nepaneigia jos kaip
darbai. Darbai yra susiję su nuopelnais ir
atlygiu, o pastangos, kurių esame raginami
imtis, neturi su tuo nieko bendro. Iš tiesų
klasikinės disciplinos, pavyzdžiui, pasninkas
ir malda, nėra dorybės ir nėra vertos atlygio.
Jos tik padeda mums ateiti pas Dievą, kad Jis
pradėtų mumyse kurti Karalystės teisumą.“
Apaštalas Paulius, kuris taip ryžtingai
kovojo dėl išgelbėjimo malone per tikėjimą,
irgi turėjo dėti pastangas. Jis siekė ir stengėsi
tvirtai laikytis, kovojo, kad pasiliktų su Dievu
ir išsaugotų tikėjimą, kad darytų tai, kam
Dievas jį pašaukė, nors kartais tai buvo ir
skausminga. Todėl jis ir ragina filipiečius:
Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau
dabar, man nesant tarp jūsų, – atbaikite savo
išgelbėjimą su baime ir drebėdami, nes tai
Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą,
ir darbą iš savo palankumo (Fil 2, 12–13).
Atkreipkite dėmesį: jiems nereikia dirbti, kad taptų mylimi. Jie jau yra mylimi.
Nereikia nieko užsidirbti, nes jie jau yra
Dievo vaikai ir Jo Dvasia jau veikia juose,
jiems tapatinantis su Kristumi.

Kelkite bures
Tačiau kreipdamasis į filipiečius Paulius
vartoja graikų kalbos veiksmažodį „ergon“,
kuris reiškia darbą ar sunkų triūsą. Veiksmažodis „energeo“ (iš kurio kilo žodis „energija“), kurį Paulius vartoja kalbėdamas apie
Dievo darbą mumyse, turi to paties žodžio
šaknį, tačiau šio veiksmažodžio reikšmė
kiek kitokia – jis akcentuoja energijos su-

teikiančią, įkvepiančią, pirmyn varančią
veiksmingą jėgą.
Iš esmės Paulius ragina filipiečius įgyvendinti tai, ką Dievas jau atliko juose iš malonės
per tikėjimą. Mes galime darbuotis, dėti
pastangas, nes Jis jau suteikė mums savo galią.
Jei rimtai priimame kvietimą tapti tokiais,
koks buvo Kristus, turime dėti pastangas.
Mūsų vaidmuo čia labai svarbus. Malonės
disciplinos padeda mums pasilikti Vynmedyje,
iš kurio mes gauname reikiamų jėgų atlikti tai,
kas, remiantis tik kūnu, neįmanoma.
Amy Carmichael (1867–1951 m.) sakė:
„Mes neturime kelti vėjo ar maldauti, kad
jis pūstų. Šio stebuklo mes paveikti negalime. Mes galime tik pakelti bures ir stengtis
pagauti vėjo gūsį. Tad žodžiai: „Pūsk, pūsk,
o, Dvasia!“ iš tiesų reiškia: „O, Dvasia, mano
burės pakeltos, tad pagal Viešpaties pažadą
nešk mane.“

Kiekvieną dieną mes privalome nuleisti savo valtis į vandenį ir pakelti bures.
Bus dienų, kai toks darbas atrodys lengvas,
tam nereikės jokių pastangų, bet kitomis
dienomis atrodys, kad tą valtį tenka stumti
sausuma, ir tai pareikalaus daugybės jėgų.
Siekis iškelti bures pučiant stipriam vėjui
ar pastangos išsilaikyti banguotoje jūroje
gali pareikalauti didžiulio mūsų ryžto ir
apsisprendimo. Tačiau atlygis – daugiau
Jėzaus mumyse ir per mus – vertas mūsų
pastangų.
Malonė neprieštarauja pastangoms.
Iš www.thegospelcoalition.org
vertė Asta Glinskaitė
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iešpatie, padėk suvokti,
koks esi man reikalingas

Viena iš maloningiausių Dievo dovanų
yra gilus suvokimas, kad visose srityse esame
nuo Jo priklausomi.
Krikščionio gyvenimas remiasi visišku
pasitikėjimu Dievo malone, kurią per Šventąją Dvasią gauname tikėdami Jėzų Kristų.
Jėzus sako: Aš esu Vynmedis, o jūs šakelės.
Kas pasilieka manyje ir Aš jame, tas duoda
daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko
nuveikti (Jn 15, 5).
Kiekvienas krikščionis sutiks, kad mes
turime pasilikti Kristuje. Bet mes pasiliekame Jame tiek, kiek tikime, jog tai yra tiesa.
Kuo mažiau suvokiame Kristaus poreikį,
tuo mažiau Jame ir pasiliekame.

Jei nesijaučiame alkani,
nevalgysime
Čia vartoju žodį „jaustis“, nes jis geriausiai apibūdina suvokimą, kad mums
reikalingas Jėzus. Tai ne racionalus, bet
daugiau patirtimi besiremiantis suvokimas,
panašus į žinojimą, kad mums reikia maisto.
Viena yra žinoti, kad mums reikia
maistingų medžiagų, kai esame parą laiko
nevalgę, ir kita yra žinoti, kad mums jų
reikia, kai esame suvalgę pakelį traškučių,
kuriuos užgėrėme gazuotu gėrimu. Kai
prikemšame „šlamšto“, mes jau nenorime
maisto, kurio iš tiesų reikia mūsų kūnui.
Jei nesijaučiame alkani, nevalgysime, ypač
tokio maisto, kurio mums labiausiai reikia.
Panašiai yra ir su dvasiniu maistu. Jei
nejaučiame alkio Dievui, nes valgėme dvasinį šlamštą, mes nenorėsime taip reikalingo
ir sveiko maisto – Vynmedžio vaisių.

Jei nepasiliksime Jame,
neišgyvensime
Jėzaus raginimas pasilikti Jame nėra
didingas idealistinis lozungas ar įkvepiantis
plakato šūkis. Tai nėra ir pasiūlymas rimtiems krikščionims, kurie nori „gilesnio
gyvenimo“. Tai sakydamas Jis turėjo omenyje
štai ką: mes išgyvensime tik tuomet, jei pa-

siliksime Jame. Kaip fizinis, taip ir dvasinis
maistas gali nulemti gyvenimą arba mirtį.
Todėl Jėzus tęsia: Kas nepasiliks manyje,
bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė.
Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs (Jn 15, 6).

„

Viena iš maloningiausių
Dievo dovanų yra gilus
suvokimas, kad visose
srityse esame nuo Jo
priklausomi.

“

Tai rimti žodžiai. Jis ištarė juos likus
kelioms valandoms iki nukryžiavimo. Netrukus Jo mokinių gyvenimas turėjo visiškai
pasikeisti: Jėzus tuoj mirs, prisikels, paliks
mokinius iškeliaudamas pas Tėvą ir atsiųs
Šventąją Dvasią, kuri padės jiems tęsti Jo misiją (Jn 16, 4–15). Mokiniai išmoko dėl visko
pasitikėti Jėzumi. Dabar jie turėjo išmokti
pasitikėti Juo, Jam fiziškai nedalyvaujant.
Tai, ar mokiniai išgyvens, priklausė
nuo pasitikėjimo Kristumi (Jn 15, 4), ir tai
sakydamas Jis ragino juos remtis (prisiminti,
mylėti, tikėti) Jo žodžiais labiau nei savo
natūraliu išmanymu (Jn 15, 7), lygiai taip
pat kaip ir tuomet, kai Jis buvo kartu su jais.
Mokiniai turėjo gyventi remdamiesi tikėjimu, o ne tuo, ką matė, nors kartais pasaulio
akyse tai atrodė kvaila ir juokinga (2 Kor 5,
7; 1 Kor 1, 18–25). Jei jie nebūtų taip elgęsi,
būtų kaip šakelės sudžiūvę ir mirę.
Taip gyventi Jėzus kviečia ir mus. Pasilikti Kristuje, mūsų Vynmedyje, yra vienintelis būdas dvasiškai išgyventi.

Kaip Dievas padidins mūsų
priklausomumą
Jei mūsų išlikimas priklauso nuo pasilikimo Jame, o mes pasiliekame Kristuje tik
tuomet, kai suvokiame, jog mums Jo reikia,
kai jaučiamės alkani ir trokštame maisto,

kurį Jis mums gali duoti, vadinasi, mums
reikalingas gilus suvokimas, kad mes esame
visiškai nuo Jo priklausomi. Mes turime
melsti Vynmedį ir Vynininką, kad darytų
viską, ko reikia, kas padėtų mums pasilikti
Vynmedyje ir savo ryšį su Juo įrodytume
nešdami vaisių (Jn 15, 3–4).
Ko mums tikėtis, kai Dievas atsakys į
šią maldą – kaip atrodo didesnė priklausomybė nuo Dievo? Tai atrodo taip, kaip
priklausomybė atrodo visada: tu suvoki
savo silpnumą ir bejėgiškumą.
Priklausomybės suvokimas niekada
nepasireiškia pasitikėjimu savo jėgomis, savo
stiprybe, kaip alkio niekada nepatenkina
tariamas sotumas užvalgius traškučių. Priklausomybė didėja kartu su mūsų poreikiu
priklausyti. Šakelė, kuri pasilieka Vynmedyje, tai šakelė, kuri jaučiasi bejėgė ir bijo
mirties, kurią atneštų atskyrimas.
Jei tai suprantame, suprasime ir Pauliaus žodžius: Patenkintas tad silpnumu,
paniekinimais, sunkumais, persekiojimais
ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas
silpnas, esu galingas (2 Kor 12, 10). Dievas naudojo šiuos dalykus, kad pastūmėtų
Paulių pasitikėti Jo malone, o ne savimi, ir
Paulius išmoko būti už tai dėkingas.
Šiuos dalykus mūsų Vynininkas-Tėvas
naudoja, kad atkirstų tai, kas neneša vaisiaus, ir padidintų mūsų priklausomybę
nuo Vynmedžio-Sūnaus (Jn 15, 2). Nors iš
pradžių tokios priemonės neatrodo panašios į malonę, bet iš tiesų tai yra malonė.
Nes Vynmedyje pasiliekanti šakelė, kuri
auga, stiprėja ir neša vaisių, skiriasi nuo
nevaisingosios šakelės, nes pirmoji žino
(jaučia ir suvokia), jog be Vynmedžio ji
negali nieko (Jn 15, 5).

Ko tik reikia, Viešpatie
Kiekvienas iš mūsų pasiliekame tame
arba, kitais žodžiais tariant, kabinamės tik į
tai, dėl ko esame įsitikinę, kad tai teikia mums
gyvenimą. Mes einame prie to vynmedžio,
kuris gausiausiai mums teikia gyvenimą.
Mums šis Vynmedis turi būti Kristus. Ir pasilikimo Jame klausimas yra gyvenimo ir
mirties klausimas. Tad melskime: Viešpatie,
daryk viską, ko reikia, kad aš labiau suvokčiau,
jog visose srityse esu nuo Tavęs priklausomas,
ir visada tikėjimu pasilikčiau Tavyje.
Iš www.desiringgod.org
vertė Raimonda Jašinauskienė
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DOLORES ALEXAINDRE

S

enatvė pagal Bibliją:
kelionės bendražygiai (II dalis)

Tam, kad brandos kelias klostytųsi sėkmingai, toliau vartome „šeimos
albumą“ – Bibliją, kurioje randame kitų gyvenimo istorijų, suteikiančių mums įkvėpimo ir išminties. Nė viena iš šių istorijų nepateiks nei
galutinių atsakymų, nei visų maršrutų, tačiau galbūt pasiūlys šviesą ar
netikėtą požiūrį, kuris galėtų padėti spręsti mūsų užduotį – nesiliauti
statyti bokštą, tą nepabaigiamą mūsų gyvenimą.
Didžiulė paguoda, kad Biblijoje parodomi mūsų bendražygių trūkumai ir silpnybės. Čia aprašyti vyrai ir moterys nėra tobuli, jų reakcijos
ir veiksmai tokie panašūs į mūsų – atpažįstame savo kovas, pasipriešinimą, klaidas ir ieškojimą. O iš malonės patirti jų pasikeitimai suteikia
vilties, kad taip nutiks ir mums.
Kvatoklė Sara
Jei senatvė grasina mus uždaryti kartėlio ir skepticizmo kalėjime, sena ir nevaisinga Sara tarnauja mums kaip veidrodis.
Sėdėdama prie palapinės angos Mamrės
ąžuolyne, ji išgirdo apreiškimą, kad turės
sūnų. Abraomas ir Sara buvo seni, sulaukę
žilos senatvės. Sarai nebebūdavo to, kas būna
moterims. Todėl Sara savyje juokėsi: „Būdama pasenusi ir mano viešpačiui esant senam,
argi dar turėsiu malonumą?“ Viešpats tarė
Abraomui: „Kodėl Sara juokėsi, sakydama:
‘Ar aš iš tikrųjų gimdysiu, būdama pasenusi?’ Ar yra kas nors Viešpačiui neįmanoma?
Kitais metais, numatytu laiku, Aš sugrįšiu
pas tave, ir Sara turės sūnų!“ Sara gynėsi,
sakydama: „Aš nesijuokiau“, nes išsigando.
O Jis tarė: „Ne! Tu juokeisi!“ (Pr 18, 11–15).
Saros juokas parodo jos netikėjimą ir
realistišką savo ribų suvokimą. Klausimas –
Ar yra kas nors Viešpačiui neįmanoma? –
kalba ne apie Saros, o apie Dievo, galinčio
prikelti užgesusias viltis, pakeisti perspektyvas ir prasmę, galimybes: nevaisingumas
prarado savo mirties galią ir jau nebesugeba
užverti ateities, taip virsdamas proga įsiveržti
Dievo, gyvybės ir vaisingumo Davėjo, galiai.
Dievas vėl pasirodo kaip nugalėtojas, įveikęs
tai, kas neįgalu, neįmanoma ar ribota, nes
kai tai pripažįstame, priimame ir padarome
išvadas, o ne užsidarome aptvare be išėjimo,
tikėjimas virsta langu, per kurį įeina Dvasios
kūrybinė galia.

Mums labai pasisekė, nes pasiekėme
ribą, kai jau neįmanoma nieko padaryti, – norint peržengti bejėgystės slenkstį,
visų pirma reikia tai pripažinti. ŽODIS
gali sugriauti varginančio pesimizmo sienas: išdžiūvusios Saros įsčios, kaip ir mūsų,
galės priimti gyvenimą; tuštuma ir skurdas,
kaip ir pirmapradis chaosas, suteikia Dievui galimybę kurti nauja; kai mes sakome
„nepalanku“, „niekada“, „neįmanoma“, Jis
sako: „galimybė“, „dabar“, „Aš esu Tas, kuris
tai daro.“
Dievas visada stebina mus, visada viršija
siaurus mūsų lūkesčius, pradėdamas savo
kelią nuo ribų, kurias mes patys užsibrėžiame.

Išmintingasis Barzilajas
Kai Dovydas po Abšalomo persekiojimo grįžta į Jeruzalę kaip bėglys, sutinkame
ir Barzilają (2 Sam 19, 32–38). Pasakotojas
aprašo, kad Barzilajas buvo senyvo amžiaus
pasiturintis žmogus: Gileadietis Barzilajas atėjo iš Rogelimo palydėti karalių per
Jordaną. Jis buvo labai senas žmogus, aštuoniasdešimties metų amžiaus. Karaliui
gyvenant Mahanaime, jis aprūpino karalių
maistu, nes Barzilajas buvo labai turtingas.
Kai Dovydas išvyksta atgauti sosto, jis nori,
atsidėkodamas už Barzilajo ištikimybę ir
paslaugas, jį apdovanoti. Jis sako: Eime su
manimi į Jeruzalę, ten aš tave viskuo aprūpinsiu (Sam 2, 31–34).

Barzilajas reaguoja protingai, demonstruoja pavydėtinai sveiką protą ir išmintį –
jis kalba tikroviškai, su humoru primindamas savo padėtį: Barzilajas atsakė karaliui:
„Kiek man beliko gyventi, kad aš eičiau su
karaliumi į Jeruzalę?“ „Man šiandien jau
aštuoniasdešimt metų. Ar aš atskirsiu, kas
gera ir kas bloga? Ar pajusiu tavo valgių ir
gėrimų skonį? Ar beišgirsiu dainuojančių
vyrų ar moterų balsus?“
Barzilajas turi pakankamai sveikos nuovokos, kad suprastų, jog eiti į Jeruzalę jam
per sunku, kad karaliui jis būtų tik trukdis,
o ne pagalbininkas. Vienintelis jo noras –
grįžti į pažįstamas vietas ir ilsėtis šalia savo
protėvių. Jis nenori jokio atlygio: Tavo tarnas
tik truputį palydės tave už Jordano. Kodėl tad
karalius turėtų man taip atsilyginti? Prašau,
leisk man grįžti į savo miestą, kad galėčiau
mirti ten, kur mano tėvo ir motinos kapas.
Barzilajas su didžiausiu nuolankumu
prašo, kad pasiūlymas, kurio jis atsisako,
būtų perleistas sūnui: Tegul tavo tarnas
Kimhamas eina su tavimi, karaliau, ir jam
daryk tai, kas tau atrodys tinkama.

„

Dievas visada stebina mus,
visada viršija siaurus mūsų
lūkesčius, pradėdamas
savo kelią nuo ribų, kurias
patys užsibrėžiame.

“

Sukaupęs paskutines jėgas Barzilajas
pademonstruoja lojalumą ir su Dovydu
pereina Jordaną, ten atsisveikina su savo
karaliumi ir savo sūnumi ir grįžta namo vienas, bet palaimintas: Visi žmonės ir karalius
persikėlė per Jordaną. Karalius pabučiavo
Barzilają ir jį palaimino. Barzilajas sugrįžo
į savo namus.
Tas, kuris iš pradžių buvo „davėjas“,
pasirodė kaip „gavėjas“, iš tiekėjo virsta
„aprūpinamuoju“; tas, kuris lydėjo karalių, užleidžia postą savo sūnui ir iškeičia
karališkųjų rūmų garbę į gimtojo miesto
paprastumą. Tai pats tikriausias „senatvės
spindesio“ pavyzdys.

Pranašė Ona
Evangelistas Lukas rašo, kad Ona buvo
pranašė, senolė, prasmingu vardu: vardas
Ona kilęs iš žodžio chanana, hebrajų kal-
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boje reiškiančio „malonė“, „palaikymas“.
Taigi Evangelijoje pagal Luką skaitome:
Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė
iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi.
Po mergystės ji išgyveno septynerius metus
su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų (Lk 2, 36–38).

„

Ateitis yra„tai, kas ateina“,
„nauja“ – tai, į ką mus veda
Kūrėjas, mūsų Dievas,
pasiryžęs įvykdyti darbą,
kurį pradėjo mumyse ir
kuris dar nebaigtas: Tas,
kuris jumyse pradėjo šį gerą
darbą, jį ir užbaigs
(Fil 1, 6).

“

Vėliau ji stropiai tarnavo Dievui šventykloje ir sulaukė aštuoniasdešimt ketverių
metų! Ji neišėjo iš šventyklos, bet dieną
naktį tarnavo Dievui pasninku ir maldomis.
Netikėtai, kai ji prisiartino prie kito
senolio, Simeono, kaip tik tuo momentu,
kai šis paėmė ant rankų vargšų nepažįstamų
galilėjiečių vaiką, vadindamas jį „gelbėtoju“,
„šviesa“ ir „šlove“, jos gyvenime įvyko lūžis.

Ona viena iš pirmųjų sužinojo naujienas apie
Jėzaus gimimą, o jos vardo reikšmė „malonė“, iki tol tebuvusi pažadu, virsta tikrove.
Nuo tos akimirkos, atsinaujinusi visa savo
esybe, ji dėkojo Dievui ir pasakojo apie Jį
visiems, kurie Jeruzalėje laukė atpirkimo.
Galbūt tą rytą ji nusprendė baigti pasninkauti, atgailauti ir budėti.

Sportininkas Paulius
Kai apaštalas Paulius rašė korintiečiams
antrąjį laišką, jam buvo apie šešiasdešimt
metų, ir, kaip sakoma, garsiai galvojo apie
savo paties mirtį, išgyvendamas dėl kūno
silpnumo „mūsų išorėje“, tačiau taip pat
sąmoningai suprato naujoves, įsitvirtinančias „viduje“: Todėl ir nenuleidžiame rankų.
Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O
lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums
neapsakomą, viską pranokstančią amžinąją
garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas
neregima, nes regimieji dalykai laikini, o
neregimieji amžini (2 Kor 4, 16–18).
Supriešindamas sielvartą ir šlovę – tai,
kas laikina, ir tai, kas amžina, – Paulius išdrįsta paskelbti, kad antroji vertybė, nors
ir nematoma, yra pajėgi palaikyti jo dvasią
ir įkvėpti jį drąsiai skelbti: „Todėl ir nenuleidžiame rankų.“ Jis jaučiasi veikiamas
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skirtingų jėgų: jo kūną užvaldo naikinanti jėga (galbūt jis sukumpo, jaučiasi labiau
pavargęs, labiau ribotas, kartais dingsta atmintis, silpsta klausa...). Žlugimas ir nuogumas verčia jį „dūsauti iš širdgėlos“. Jis pripažįsta savo troškimą pereiti iš vieno gyvenimo
į kitą, neprarasdamas nieko, ką „dėvi“, jis
trokšta gauti „naują tuniką“ ir, užuot būtų
visiškai išrengtas, nori būti dvigubai aprengtas. Tačiau jo tikėjimo įsitikinimai užgožia
bet kurį kitą jausmą ir leidžia net du kartus
pakartoti kai ką taip neįprasta: Todėl ir nenuleidžiame rankų – „Mes visada drąsūs.“
Laiške filipiečiams Paulius rašo: Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi
pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse,
prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje (Fil
3, 13–14). Tai lyg pranašo Izaijo žodžiai:
Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo. Nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai, aš
kuriu naują dalyką! Jis jau dabar reiškiasi,
argi to nematote?
Ateitis yra „tai, kas ateina“, „nauja“ – tai,
į ką mus veda Kūrėjas, mūsų Dievas, pasiryžęs įvykdyti darbą, kurį pradėjo mumyse
ir kuris dar nebaigtas: Tas, kuris jumyse
pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs, – priminė
Paulius filipiečiams (Fil 1, 6). Jis niekada
nenuleidžia rankų.
Parengta pagal www.bernardinai.lt
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CHARLES H. SPURGEON

A

mžina
meilė

Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas (Mch 5, 2).
Viešpats Jėzus pradėjo atstovauti žmonėms Dievo akivaizdoje
gerokai prieš jiems gimstant. Amžinybėje Jis susitarė su Tėvu,
kad užmokės savo krauju už pralietą kraują, atkentės už žmonių
kančias, patirs agoniją vietoj savo žmonių agonijų ir mirtį vietoj
savo žmonių mirties. Tuomet, kai dar nebuvo laiko, Jis atidavė
save neprieštaraudamas, kad nuo Jo viršugalvio iki padų tekėtų
kruvinas prakaitas, kad į Jį būtų spjaudoma, sutiko būti perdurtas,
išjuoktas, suplėšytas ir prislėgtas baisios mirties naštos. Jis buvo
pasiruošęs tapti mūsų Laiduotoju nuo pat pradžių.
Sustok, mano siela, minutėlei – ar ne nuostabu! Jėzus tave
pažinojo nuo pat pradžių! Jis mylėjo tave tau dar negimus. Jis gėrėjosi žmonių vaikais, kai dar nebuvo jų nė vieno. Dažnai Jis apie
juos mąstė, nuo senų laikų juos mylėjo ir jų gailėjosi. Kaip ilgai
Jam teko laukti mano sielos išgelbėjimo! Negi Jis jo neatliks? Jis
jau amžinybėje buvo pasiryžęs mane išgelbėti, negi pames mane
dabar? Jei Jis mane nešiojo lyg brangakmenį ant savo piršto, negi
dabar jį pames? Jei Jis mane pasirinko, kai nei kalnų, nei gilių upių
nebuvo, negi atmes dabar? Neįmanoma! Jei Jis nebūtų pastovus,
Jis nebūtų taip ilgai manęs mylėjęs. Negi dabar Jam nusibosčiau,
galėjau nusibosti daug anksčiau. Jei Jis nemylėtų manęs meile, tokia
gilia kaip pragaras ar tokia stipria kaip mirtis, Jis būtų seniai nuo
manęs nusisukęs. Koks didelis džiaugsmas suvokti, kad aš esu Jo
amžinas ir neparduodamas palikimas, kurį Jam atidavė Tėvas dar
prieš žemės sukūrimą!
Amžina meilė – man šiąnakt padėta pagalvė.

OSWALD CHAMBERS

K

o moko iliuzijų
netekimas

Jėzus... jais nepasitikėjo... Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje
(Jn 2, 24–25).
Iliuzijų netekimas reiškia, kad mūsų gyvenime nebelieka
klaidingo supratimo, klaidingų įspūdžių ir klaidingų sprendimų,
tai reiškia išsilaisvinimą iš šių apgaulingų dalykų. Vis dėlto nebeklaidinami, netekę iliuzijų, galime tapti ciniški ar pernelyg kritiški
kitų žmonių atžvilgiu. Tačiau iliuzijų netekimas, kuris ateina iš
Dievo, įgalina mus žmones pamatyti tokius, kokie jie iš tikrųjų yra,
be cinizmo ar kandaus ir tulžingo kritiškumo. Daugelis dalykų,
kurie gyvenime sukelia didesnę skriaudą, sielvartą ar skausmą,
kyla dėl to, kad pasiduodame iliuzijoms. Vienas kito nematome
tokių, kokie esame iš tiesų, esame supančioti neteisingų įsitikinimų
apie kitus. Įsivaizduojame, kad viskas yra arba gražu ir gera, arba
bloga, pikta ir niekinga.
Dėl nenoro atsisakyti iliuzijų kenčia daugybė žmonių. Nutinka
štai kas: jei ką nors mylime, bet nemylime Dievo, iš mylimo žmogaus
reikalaujame visiško tobulumo ir teisumo, o to negavę, tampame
žiaurūs ir kerštingi, o juk iš žmogaus reikalaujame to, ko jis ar
ji negali duoti. Tik viena Būtybė gali visiškai užpildyti sužeistos
žmogaus širdies gelmę – Viešpats Jėzus Kristus. Mūsų Viešpats
yra kategoriškas visų žmogiškų santykių atžvilgiu, nes žino, jog
bet kokie santykiai, kurie nesiremia ištikimybe Jam, pasmerkti
žlugti. Mūsų Viešpats nepasikliovė nė vienu žmogumi, ir savo
tikėjimo niekuomet negrindė žmonėmis, tačiau Jis nebuvo nei
įtarus, nei tulžingas. Mūsų Viešpaties pasitikėjimas Dievu, ir tuo,
ką Dievo malonė gali padaryti kiekvienam, buvo toks tobulas, kad
Jis niekuomet nenugrimzdo į neviltį ir neprarado vilties dėl jokio
žmogaus. Jei mūsų pasitikėjimas remiasi žmonėmis, galiausiai
nusivilsime visais.
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BILLY GRAHAM

A

pie
dėkingumą

Dievo vaikams murmėjimas ir dėkingumas yra nesuderinami
dalykai. Būkite dėkingi, ir jūs nemurmėsite.
Net kai gyvenime būna sunku, mes turime dėkoti Dievui už
viską, ką Jis dėl mūsų daro, nes mes nusipelnėme ir to.
Kai dėkingumas turi tikrąją prasmę ir nėra tik paprastas formalus bei mandagus „ačiū“, tuomet jis reiškia pripažinimą, jog
esame priklausomi nuo Dievo.
Dėkingumo dvasia yra vienas iš labiausiai išskirtinų krikščionio, kurio širdis atsigręžusi į Viešpatį, požymių. Dėkokite
Dievui pačiame išmėginimų įkarštyje ir visų sunkumų metu.
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Visų pirma Dievas palaimino mus, suteikdamas mums privilegiją Jį pažinti ir kasdien vaikščioti su Juo. Jis tai padarė atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų, kad Jis numirtų už mūsų nuodėmes.
Nepriklausomai nuo to, ką jūs patiriate tiesiog dabar, Dievas jus
palaimino žymiai labiau, negu jūs galite įsivaizduoti, – ne vien
materialiomis vertybėmis, bet šeima, laisve ir galimybe mėgautis Jo dovanomis.
Visa, ką mes turime, ateina iš Dievo rankų; netgi jei mums
tenka dirbti ir tai užsidirbti. Dievas mums davė sugebėjimus ir
galimybes tai padaryti.
Sielvarto tamsa išnyksta dėkingumo šviesoje.
Gal jūs taip pat suprantate, kad Padėkos diena – tai dėkingumas
ne vien tik už akivaizdžias dovanas, kurias jums davė Dievas, bet
ir už Jo dvasinius palaiminimus. Pati didžiausia iš visų dovana yra
Jėzus Kristus ir išgelbėjimas, kurį mums Dievas siūlo per Jį.
Kai gyvenimas kupinas sunkumų, lengva susitelkti tik ties
blogais dalykais ir užmiršti apie tą gerą, kurį mums davė Dievas.
Tačiau Viešpats palaimino kiekvieną iš mūsų, tik dažnai mes to
nepastebime.

FRANK LAUERMANN

M

Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mk 14, 38).
Jėzus sakė šiuos žodžius mokiniams, kai
Getsemanės sode JIS rungėsi maldoje su
mirtimi, o Jo mokiniai tuo metu užmigo. Ir
taip yra iš tiesų, mes norime daug ką padaryti
ir esame tuo įsitikinę, tačiau kai jau reikia tai
padaryti, atsiranda tūkstančiai priežasčių visai
nepasijudinti, – juk ant sofos taaaip jauku!
Daugelis krikščionių nori savo sielos ir širdies pagydymo. Ji tokia pažeidžiama ir jautri. Kiekvienas trypia juos
kojomis. Jie atrodo tikrai verti gailesčio.
Jėzus siūlo tikrai radikalią terapiją: numarink savo senąjį, storąjį, riebujį Aš! JIS
jo visai nenori gydyti, nes jis turi mirti, kad naujasis Jėzus-Aš taptų dideliu.
Mes galime savo jautriajam, senajam,
storajam, riebiajam Aš suduoti mirtiną smūgį, gyvendami pagal Jėzaus gyvenimo būdą: JIS buvo nusižeminęs.
JIS nesilaikė įsitvėręs savo patogumų, kom-

forto, savo turtų danguje, bet viską paliko,
kad ateitų pas mus į žemę ir mus išgelbėtų. JIS
buvo nusižeminęs, neieškojo savo naudos, bet
gyveno ir kentėjo dėl mūsų. Jėzus brangino
žmones labiau nei save. JIS pagarbiai elgėsi
su visais, ir su prostitutėmis bei muitininkais.
JIS džiaugėsi gyvenimu, bet žinojo, kaip reikia
tyliai pakelti nepriteklių. JIS turi būti mums
pavyzdžiu, o ne žvaigždės iš žurnalų ir ne
krikščioniškojo pasaulio žvaigždės.
Jonas Krikštytojas gyveno labai kukliai.
Tačiau Jėzus apie jį pasakė: tarp gimusių iš
moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją
(Mt 11, 11). Žmones suvilioja šlovė, garbė,
valdžia ir turtai. Tačiau tikri vadovai Dievo
Karalystėje yra kuklūs ir nusižeminę. Jie
moka iškęsti nepriteklių. Jie santūrūs, moka
išklausyti ir apsvarsto savo žodžius. Jie gerbia Jėzų savo gyvenimu ir savo žodžiais. Jie
nenori būti dėmesio centre. Jie leido savajam
senajam Aš numirti.
Mes neturime pasiduoti kiekvienam mūsų
senojo Aš poreikiui. Mes turime ieškoti to, kas

svarbu naujajam Jėzui-Aš. Šį naująjį Aš turime
maitinti malda, šlovinimu, pamąstymais, bendravimu, o senąjį marinti, netenkinant kūno
geidulių. Tokiu būdu atsiranda Jėzus-žmonės.
Jėzus duoda mums savo Šventąją
Dvasią, kuri mumyse sukuria viską, ko
Dievas nori. JI turi būti mūsų vadovu.
Jos klausykime, Jos tylaus, švelnaus balso.
Džiaukimės, kai mūsų senasis Aš su visu
jausmingumu ir vėl yra įžeidžiamas. Išlikime
linksmi, kai kažkas mus mina kojomis. Nes
tuomet miršta senasis Aš. Ir tvirtai laikykimės Jėzaus, eikime kartu su Juo toliau per
gyvenimą, bet jau kaip Jėzus-žmonės!
Ačiū, Jėzau, Tu nori iš manęs padaryti
naują žmogų, žmogų pagal Tavo atvaizdą!
Mano senasis Aš tapo riebus, jis turi tiek geidulių! Jis tapo tingus ir nerangus, ir ieško tik
palaikymo. Ne, aš nenoriu to ilgiau daryti! Aš
noriu leisti savajam Aš numirti, o Tau gyventi
manyje! Nes Tu esi nusižeminęs, ieškai manyje tik paties geriausio ir kuri manyje tikrą
gyvenimą. Ačiū, kad esi manyje!!!

Nuotr. autorė Rolana Kunskė

ano senasis,
storasis, riebusis Aš
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HOLGER LAHAYNE

G

yventi Dievo
ribų palaimoje

Biblijos Dievas yra ribų Dievas. Jis kitoks negu Jo kūrinija,
kurią pašaukė į gyvenimą ir kuri Jo akivaizdoje gyvuoja. Jis visiškai skiriasi ir nuo politeistinių religijų dievų, nes neištirpsta,
nesusilieja su savo kūrinija. Galima sakyti, kad taip net ir pats sau
ribas užsideda, nesitapatindamas su visu pasauliu. Pasaulis nėra
Dievas – toks žydų ir krikščionių įsitikinimas, šiandien nuožmiai
spaudžiamas ezoterikos ir panteizmo bangos.
Žmogus yra gerosios Dievo kūrinijos dalis. Jis pašauktas
per Kristų, kuris yra tobulasis Dievo atvaizdas, panašėti į savo
Kūrėją (Kol 3, 10). Tačiau jis neprivalo pasidaryti toks pat kaip
Dievas. Žmogus turi išlikti žmogumi. Net jei vieną dieną visi
tinkintieji bus pas Dievą (Apr 21, 3), riba tarp jų, kaip kūrinių, ir
Kūrėjo nebus išnykusi. Žmogus nėra Dievas ir jam nėra reikalo
būti Dievu. Perskyra tarp Dievo, žmogaus ir pasaulio visų pirma
yra didis gėris, atveriantis galimybę skleistis individo orumui bei
unikalumui, formuotis asmenybei bei moraliniam atsakingumui.
Žmogaus nuodėmingumas visų pirma pasireiškia tuo, kad
jis nenori būti ribotu kūriniu. Šią mintį aprašo JAV teologas
Reinholdas Niebuhras (1892–1971) knygoje „Žmogaus prigimtis ir likimas“ (The Nature and Destiny of Man). Nuodėmingas žmogus siekia „peržengti savo, kaip riboto kūrinio, ribas“,
ignoruoja jas ir įsivaizduoja nesąs apribotas. Įsivaizduoja galįs
„palaipsniui pereiti tą paskutinę ribą, už kurios jo dvasia susilietų su universaliąja dvasia [mind]“. Žmogus taikosi atsistoti
greta Dievo ar net Jo vieton ir pasiduoda puikybei, kuri apnuodija visą jo kultūrinį veikimą.

„

Esame priversti tyrinėti, tikrinti, svarstyti,
spręsti, kad atskirtume, kurios ribos geros,
ilgalaikės ir jų būtina laikytis, o kurios –
netikusios ir būtinos įveikti.

“

Dievas, sukūręs žmones, apibrėžė juos įstatymų ribomis, tarp
kurių gera gyventi. Jis padovanojo mums sukūrimo tvarkos institucijas: šeimą, bažnyčią, valdžią, ekonomiką. Žmogaus užduotys
ir atsakomybės šiose institucijose skiriasi; skirtingais būdais jos
prisideda prie žmogaus gerovės. Negana to, kiekvienam žmogui,
kaip savo kūriniui, jo labui Dievas suteikė tam tikrą kūną, lytį,
charakterį, kilmę, kultūrą, kalbą, taip nustatydamas kiekvienam
savotiškas ribas, kad visa tai formuotų jį kaip asmenybę, išsiskiriančią iš kitų.
Nuopuolis uždėjo naujų ribų, kurios negerina žmogaus gyvenimo: mirtį, ligas, negalias ir t. t. Nuodėmė tarsi aptemdė visą žmogaus gyvenimą, užtraukė tamsumas, kuriose žmogus pasmerktas

Holgeris Lahayne – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratorius, teologas, Evangeliško Biblijos Instituto dėstytojas
klaidžioti. Dabar esame priversti tyrinėti, tikrinti, svarstyti, spręsti,
kad atskirtume, kurios ribos geros, ilgalaikės ir jų būtina laikytis, o
kurios – netikusios ir būtinos įveikti. Esama ir visiškai kenksmingų
ribų, kurias privalu naikinti, nes jos nebibliškos (pvz., rasizmas;
bažnyčiose būtina naikinti prarają tarp turtingų ir vargšų).
Bet yra ir „neutralių“ ribų, kurias galime visaip judinti ir
plėsti. Tai irgi sukūrimo ypatybė, kadangi Dievas žmones sukūrė
gebančius dirbti, kurti, išrasti, sugalvoti. Žmogus (dėkui Dievui!)
gali keisti savo charakterį, išmokti įvairių kalbų, integruotis į kitas kultūras. Daugelis ribų nėra absoliučios ir nekintančios, nes
pavaldžios istorinei kaitai (prisiminkime senovines luomų ribas).
Iki XIX a. arklio žingsnio greitis smarkiai ribojo žmogaus keliones
ir komunikaciją. Dėl traukinių, automobilių ir lėktuvų, telegrafų,
telefonų ir interneto šie apribojimai išnyko. Dievo Apvaizda ribas
įvairiai panaudoja savo tikslams.
Ribos, žinoma, turi ir neigiamą prasmę – rodo, kad žmogus
ne viską gali daryti; kartais negali net ir to, ko labai norėtų. Bet ir
toks „negatyvumas“ turi teigiamą pusę: žmogui ir nereikia visko
daryti. Žmonės sukurti su ribotomis galimybėmis, tikintieji apdovanoti tik kai kuriomis dovanomis – ir visa tai yra gerai. Dėl
to jiems nereikia atlikinėti neribotų užduočių. Žmonės neprivalo
visko išmanyti, visko gebėti ir visko pasiekti. Iš tikinčiųjų Dievas ir
nereikalauja nei kalnų versti, nei pakeisti viso pasaulio. Žmogaus
atsakomybė visuomet yra asmeninė ir ribota, tokia pat ir tikinčiųjų.
Jei neturiu dovanos vadovauti, tai ir neprivalau vadovauti; jei visai
nesu gabus kalboms, nevyksiu į užsienį dirbti misionieriumi; nors
esu talentingas evangelistas, šeima teisėtai apriboja mano tarnystės
aktyvumą ir plotį.
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Konkrečiau galima paminėti artimo
meilės įstatymą, kurį dažnai linkstama įsivaizduoti kaip beribį. Tam tikra prasme,
žinoma, jis toks ir yra: mylėti artimą nepaisant jo tautybės, religijos, rasės. Arba
kitaip: kiekvienam, kuriam reikia pagalbos,
aš galiu tapti artimu. Bet Biblija neliepia
mylėti viso pasaulio, visų žmonių, mylėti
„maksimaliai“. Dievas nesako: daryk viską,
ką tik gali, kad pasaulyje iš bado nemirtų nė
vienas vaikas. Jeigu krikščionys taip lieptų,

„

Nepaisydami ribų, žmonės
įpuola į sąžinės graužatį,
nes nepajėgia susidoroti su
iššūkiais ir palūžta.

R

eformacijos katekizmų žinia
Vilniaus knygų mugėje

„Ką bendro turi Reformacija ir akibrokštas? Kokia gi ta Reformacijos
žinia?“ – šiais ir kitais klausimais rašytoja Rūta Vanagaitė meistriškai
vedė Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje (vasario 24 d.) vykusią diskusiją, skirtą Reformacijos 500 metų sukakčiai.

“

tai ragintų peržengti žmogiškąsias ribas ir
daryti neįmanomą. Juk negaliu pakeisti
viso pasaulio. Tokio paliepimo neduota
net visai Bažnyčiai. Ji nepašaukta spręsti
visų pasaulio socialinių problemų. Man
Dievas liepia mylėti artimą – tik tiek ir nė
kiek daugiau. Bet net ir tai turi ribas, nes
gailestingojo samariečio piniginė juk irgi
nebuvo neišsenkanti! Nepaisydami ribų,
žmonės įpuola į sąžinės graužatį, nes nepajėgia susidoroti su iššūkiais ir palūžta.
Išvada: šiandien dažnai girdime kalbant
apie holizmą (nuo gr. holos – visas, pilnas) –
holistinę mediciną, holistinį ugdymą ir
t.t. Ir tarp krikščionių skamba raginimai
nugalėti visas ribas arba išvis gyventi be
ribų. Dažnai įveikti vieną kitą ribą, žinoma,
visiškai neblogai. Beje, juk ir didžiulė Dievo
bendrosios malonės dovana, kad mes jas
galime įveikti, praplėsti, kartais net sunaikinti. Ypač tai gerai matyti mokslo tyrimų
srityje, technologijose, prekyboje, apskritai
ekonominiuose procesuose (tik pagalvokime apie anksčiau jau minėtas kelionių
galimybes ar komunikacijos plėtrą). Tai,
kad N. Vujičičius gali džiaugtis gyvenimu
„be ribų“, t. y., nepaisant sunkaus neįgalumo,
intensyviai dirbti ir keliauti, visų pirma, be
abejo, yra minėtų faktorių nuopelnas.
Bet kad ir kaip būtų, norisi darsyk pakartoti: ribotumas iš principo yra gerai.
Daug ribų sukūrė ir uždėjo Dievas, kad mus
palaimintų. Dėl to pastaruoju laiku tam
tikrų esminių ribų trynimas ir naikinimas
mūsų gyvenime jau kelia rimtų problemų.
Kaip prieš šimtą dvidešimt metų pastebėjo
olandų teologas ir politikas Abrahamas
Kuyperis, tai stumia visuomenes į tamsą, o
kai kuriuos jų narius net ir visai paklaidina.

Rašytoja Rūta Vanagaitė
Reformacija – akibrokštas visai visuomenei. Viskas, rodos, buvo sustyguota, o
Martynas Liuteris, remdamasis Biblija, tarė:
„Viskas neteisinga.“
Kodėl žmogaus širdyje kyla mintys apie
Dievą? Žmogus yra klausianti būtybė, visuomenė – klausiančių žmonių bendrija, todėl
tikėjimas joje visuomet bus. Visi tiki, tik klausimas – kuo? Kova vyksta jūsų namuose, jūsų
miegamajame: arba jūs su Dievu, arba su kuo
nors kitu. Arba jūs krikščionis, arba pakrikštytas
pagonis. Bet jeigu atveri širdį, į ją ateina Jėzus.
Kunigas Tomas Šernas, Lietuvos evangelikų
reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas

  

Mes visi esame Reformacijos skolininkai.
Kiek (savo mintyse) mes sujungiame ryškiausius Lietuvos kultūros vardus su žodžiu
„Reformacija“?
Reformacijos žinia paprasta: Dievo Sūnus
Jėzus Kristus, istorinis asmuo, iš tiesų šitoje
žemėje mirė už visų žmonių nuodėmes ir buvo
Dievo prikeltas iš numirusiųjų. Jis yra visų žmonių teisėjas ir ateis visos žemės teisti, tačiau teikia
malonę kiekvienam, kuris patiki tuo, kas įvyko.
Pastorius Gabrielius Lukošius, Tikėjimo žodžio
bendrijos vadovas

  

Reformacija yra mažiausiai vėlavęs Vakarų civilizacijos religinis ir visuomeninis

judėjimas Lietuvoje. Tai turbūt pirmas atvejis,
kai Lietuvos atstovai tiek savo intelektu, tiek
širdies tikėjimu tapo žinomi Europoje. Lietuvai Reformacija nebuvo joks svetimkūnis,
nes ji gimė, M. Liuterio žodžiais tariant, „iš
meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“.
Pati Reformacija buvo tarsi protestas,
bet savo turiniu ir dvasia ji tokia nėra. Reformacija buvo labai „už“ katalikų bažnyčią –
vienintelę tuometinę krikščionių bažnyčią, siekdama, kad ši apsivalytų. Reformare
lotyniškai „pertvarkyti, išsivalyti, pasiekti
grynumą, atsistoti ant to tikrojo pamato.“
LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto
doc. dr. Deimantas Karvelis

  

Žmogus po nuopuolio nelinkęs pritarti,
kad Dievas yra, kad žmogus Jam atskaitingas
ir kad jokiais būdais negali pats užsidirbti išganymo. Reformacija atnaujino supratimą,
kad mes Dievo akivaizdoje stovime tuščiomis
rankomis ir esame išgelbėti vien iš malonės
per tikėjimą. Ši mintis visada provokuoja ir
provokuos, nes visos kitos religijos paremtos
tuo, kad žmogus kažką privalo daryti ar aukoti.
Visi turi atsakyti į (Heidelbergo katekizme
iškeltą) klausimą: „Kas yra tavo vienintelė
paguoda gyvenant ir mirštant?“ Reformacija
ragina mus skaityti, mąstyti ir siekti tai suprasti.
Holgeris Lahayne, teologas, Lietuvos evangelikų
reformatų Bažnyčios Sinodo kuratorius

  

Diskusija vyko 2017 m. vasario 24 d.
14 val., LRT studijoje „Forumas“ . Renginio
vedėja rašytoja Rūta Vanagaitė. Dalyviai: Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas,
LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto doc.
dr. Deimantas Karvelis, teologai Holgeris Lahayne ir Gabrielius Lukošius. Renginį iš dalies rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, jis įtrauktas į „Reformacijos 500-ųjų
metinių minėjimo priemonių planą“.
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R

eformacija Lietuvoje ar
Lietuvos Reformacija?

Didžioji dalis istoriografijos apie Reformaciją Lietuvoje, kurios lietuvių, lenkų, rusų kalbomis yra gana nemažai, susijusi su pirmuoju nagrinėjamos temos diskursu – Reformacija Lietuvoje. Daugelis autorių
kalba apie europietišką Reformacijos judėjimą Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje, kuriam buvo būdingi tam tikri požymiai, ypatybės,
fragmentai. Judėjimą, kuris patyrė pralaimėjimą. Bet ar toks požiūris
deramas, kalbant apie Lietuvos Reformaciją, apie Reformacijos judėjimo Lietuvoje ypatybes, o ne vien tik apie europietiškas jo šaknis? Ar
buvo tokio būtent [lietuviškosios Reformacijos] reiškinio požymių?
Lietuvos istorikai tokio klausimo nekelia, nes Reformacija kaip problema, istorinė tema Lietuvoje yra neįvertintas judėjimas, net, sakyčiau, marginalinė tema istorijos moksle.
Taigi norėčiau panagrinėti būtent šį antrąjį diskursą – Lietuvos Reformacija sociokultūriniame XVI–XVII a. kontekste. Ar Lietuva turėjo galimybių
tapti protestantiška? Kodėl ji tokia netapo? Kokios buvo svarbiausios Lietuvos Reformacijos ypatybės arba kodėl tai buvo „pralaiminti Reformacija“, kuri visgi sugebėjo daugelyje sričių reformuoti katalikišką Lietuvą?
Lietuvos Reformacijos
ypatybės
Pirmoji Reformacijos Lietuvoje arba
Lietuvos Reformacijos ypatybė – tai vienintelis nepavėlavęs europietiškas reiškinys
Lietuvos istorijoje. Egzistuoja stereotipas,
kad viskas, kas ateidavo į Lietuvą iš Europos
(nesvarbu, ateidavo tiesiai iš Europos ar per
Lenkiją), visada vėluodavo. Paradoksalu, bet
Reformacija į Lietuvą atėjo nepavėlavusi –
Europoje ji prasidėjo 1517 m., o 1518 m.
keli bernardinai iš Krokuvos jau atvežė
Liuterio tezes, ir jos pradėjo plisti Vilniaus
vienuolynuose. Tik Vilniaus vyskupas labai
greitai tai sustabdė.
Antra ypatybė susijusi su klausimu,
ar Reformacija turėjo galimybių Lietuvoje
įsitvirtinti? Viena vertus, lyg ir turėjo. Daugelyje knygų apie Reformaciją rašoma, kad
Reformacija prasidėjo dėl nepasitenkinimo
to meto katalikų bažnyčia – kultūriniu, teologiniu ir kitokiu požiūriu Romos katalikų
bažnyčia negalėjo suteikti visuomenei to,
ko jai reikėjo. Katalikybė buvo labai įsitvirtinusi, tradicinė, atsilikusi, todėl ir reikėjo
Reformacijos. Tačiau situacija Lietuvoje

buvo šiek tiek kitokia, net ir lyginant su
Lenkija. Tuo metu, kai Reformacija prasidėjo Europoje, katalikybė Lietuvoje buvo
palyginti jaunas reiškinys – katalikybė į
Lietuvą atėjo tik XIV a. pabaigoje ir dar
nebuvo stipriai įsitvirtinusi.
Trečioji ypatybė – Lietuva buvo viena
iš tų retų šalių Europoje, kurioje egzistavo
trys Reformacijos šakos: buvo stipri tiek
liuteronybė, tiek kalvinizmas, tiek ir arijonizmas – visos trys Reformacijos srovės,
trys Reformacijos bangos.
Ketvirtoji ypatybė – būtent su Reformacija Lietuvoje susijęs dar vienas
reiškinys – pirmoji lietuvių emigracija.
XVI a. pradžioje, kai eretiku buvo paskelbtas ir iš Lietuvos išvarytas pirmasis protestantas Abraomas Kulvietis, visi
liuteronai – pirmoji protestantų banga – emigravo į protestantišką Prūsiją.
Tai nebuvo masinė emigracija (pirmoji masinė emigracija įvyks tik XIX a.),
tačiau tai buvo apskritai pirmoji religinė
emigracija, kai iš šalies išvyko religiniai
pabėgėliai. Kadangi jie negrįžo, pirmoji
emigracijos banga buvo trumpa.

Penktoji ypatybė – Reformacija labiausiai paplito tarp visuomenės elito, t. y.
protestantais tapo magnatai, bajorija, šiek
tiek viduriniosios miesčionijos ir šiek tiek
viduriniosios dvasininkijos. Vis dėlto visuomenės daugumos Reformacija nepalietė.
Visgi teigiamai galima vertinti tai, kad ši
nedidelė politinio, kultūrinio elito visuomenės dalis sugebėjo maždaug pusantro šimto
metų puoselėti protestantizmą Lietuvoje.
Ir šeštoji ypatybė – Reformacijos apogėjus, kulminacija Lietuvoje. Su kuo būtų
galima susieti šį apogėjų? Antroje XVI a.
pusėje pusė Lietuvos ir Lenkijos valstybės
Seimo ir senato narių buvo protestantai,
pusė – katalikai. Tai patvirtina žymaus lenkų
istoriko Henriko Vulevičiaus tyrimai. O XVI
a. pabaigoje–XVII a. pradžioje situacija smarkiai pasikeitė. Jeigu kalbame tik apie Lietuvą,
ypač etninę Lietuvą, šis apogėjus didesne
dalimi susijęs su antrąja Reformacijos Lietuvoje banga. Pirmąją, liuteronizmo, bangą
iš Lietuvos išvijo, o antroji banga, kalvinistai,
Lietuvoje sugebėjo išsilaikyti beveik šimtą

Abraomas Kulvietis
metų. Reformacijos pabaiga Lietuvoje –
1658 m., kai Lenkijos ir Lietuvos Seimas
Varšuvoje priėmė specialų įstatymą apie
arijonų baniciją, t. y. sprendimą juos išvaryti
iš valstybės. Kodėl kalvinizmas sugebėjo įleisti
šaknis ir netgi priešintis kontrreformacijai?
Tai lėmė paprasta priežastis – į kalvinizmą
perėjo ir kalvinizmą savo valdose palaikė
pati įtakingiausia, turtingiausia, politiškai
stipriausia Lietuvos didikų šeima – Radvilos.

Dešimt Lietuvos
Reformacijos požymių
Pirmasis požymis – tai kultūrinė Lietuvos modernizacija. Iki Reformacijos Lietuva
buvo katalikiška ir joje veikė tik pradinės
mokyklos. Per 150 metų katalikų bažnyčia
daugiau nieko nesugebėjo padaryti.
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Antrasis požymis – užgimusi spauda
lietuvių kalba. Praktiškai kiekvienoje Europos šalyje knygas gimtąja kalba spausdinti
pradėjo protestantai. Nuo 1547 m. iki 1600
m., per pirmąjį lietuviškos leidybos penkiasdešimtmetį, buvo išleistos 32 knygos
lietuvių kalba. 30 iš jų išleido protestantai,
liuteronai, ir tik 2 XVI a. pabaigoje Vilniuje
išleido katalikai.

„

Per pirmąjį lietuviškos
leidybos penkiasdešimtmetį
(1547– 1600 m.) buvo
išleistos 32 knygos lietuvių
kalba: 30 iš jų išleido
protestantai, liuteronai, ir
tik 2 (XVI a. pab.) Vilniuje
išleido katalikai.

“

Trečiasis požymis – Biblijos kelias į
Lietuvą. Kada Lietuvoje atsirado pirmieji
tekstai iš Šventojo Rašto lietuvių kalba?
Tokie tekstai buvo paskelbti pirmojoje lietuviškoje Martyno Mažvydo knygoje – taigi
juos paskelbė liuteronai. Pirmą visos Biblijos
vertimą 1590 m. parengė Jonas Bretkūnas –
taip pat liuteronas. Pirmoji spausdinta Biblija, pirmasis Šventasis Raštas, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje lenkų
kalba – tai Breste išleista Radvilos Juodojo,
arba Bžesko, Biblija. Katalikai Naująjį Testamentą į lietuvių kalbą išvertė tik XIX a.
pradžioje – 1817 m. tai padarė Žemaitijos
vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. Štai
todėl žymus antropologas Vytautas Kavolis
parašė straipsnį „Šėtono įsibrovimas: arba
pokyčiai naujųjų laikų Lietuvos kultūroje“.
„Šėtonu“ jis pavadino būtent tai, kad Lietuva
kažkada pasirinko istorinį katalikybės kelią.
V. Kavolis kultūrologijos ir antropologijos
metodais įrodinėjo, kad šis kelias vedė į
visos visuomenės ir visos valstybės kultūrinę
demodernizaciją.
Ketvirtasis požymis – Lietuvos Reformacijos naujoviškumas. Protestantai parašė
pirmuosius tekstus, kuriuose pabrėžiamas
žemesniųjų visuomenės luomų vaidmuo.
Vykstant Reformacijai, visuomenė dar
buvo skirstoma pagal luomus. Kas pirmieji
pradėjo rašyti apie tai, kad ir valstietis, ir
miestietis taip pat yra reikšmingi ir svarbūs
visuomenei? Lietuvoje tai darė Andrius
Volanas, Adomas Rasius ir kiti kalvinistai.
Penktasis požymis – spaustuvės. Pirmąją spaustuvę Lietuvoje 1519 m. atida-

rė baltarusių spaustuvininkas Pranciškus
Skorina. Nors Pranciškus Skorina gimė
Baltarusijoje, jis daug nuveikė Lietuvoje, po
to didesnę dalį gyvenimo praleido Čekijoje.
Tiesa, Skorinos spaustuvė Vilniuje dirbo
trumpai – jis išleido vos dvi knygas ir emigravo į Čekiją. Tuomet penkiasdešimt metų
Lietuvoje nebuvo jokios spaustuvės. Vėliau,
kai Radvila Juodasis 1553 m. Breste įsteigė
spaustuvę ir pradėjo leisti protestantiškas
knygas, prasidėjo tiesiog spaustuvių bumas.
Šeštasis požymis – švietimo sistema.
Kas į Lietuvą atnešė visą švietimo sistemą –
pradines, vidurines mokyklas ir aukštąjį
mokslą? Katalikybė Lietuvai galėjo pasiūlyti
tik pradinį išsilavinimą. 1397 m. Vilniuje
prie Katedros buvo įsteigta pirmoji parapijos
mokykla. Pirmąją vidurinę (vidurinės kolegijos pobūdžio) mokyklą Vilniuje 1540 m.
atidarė pirmasis „eretikas“ Abraomas Kul-
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vietis, kurio mokyklą uždarė, o jį patį išvijo. Nuvykęs į Kionigsbergą (Karaliaučių),
Kulvietis tapo Albrechto įkurto universiteto
vadovu. Vadinasi, jei nebūtų kontrreformacijos judėjimo, pirmoji aukštoji mokykla
Lietuvoje galėjo atsirasti ketvirtadaliu amžiaus anksčiau, nei jėzuitų įsteigtas Vilniaus
universitetas. Pirmąją aukštąją jėzuitų įkurtą
katalikišką mokyklą – Vilniaus universitetą
istorikas Edvardas Gudavičius vadina kontrreformacijos generaliniu štabu. Būtent tam
jis buvo įkurtas. Pirmoji paskaita, kurios
XVI a. klausė pirmieji Vilniaus universiteto
pirmakursiai vadinosi „Apie šiuolaikinių
eretikų dogmas“.
Septintasis požymis – pirmosios disertacijos arba pirmieji daktaro laipsniai,
kuriuos lietuviai gavo Europoje. Būtent
Reformacijos metu lietuviai pirmą kartą
į Europą ėjo kariauti ne kardu, o savo in-

Nukelta į 30 p.
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eformacija Lietuvoje ar
Lietuvos Reformacija?
Atkelta iš 29 p.

Radvila Juodasis
telektu, širdimi, savo idėjomis, žiniomis ir
tekstais. Ir Abraomas Kulvietis, ir Stanislovas Rapolionis apgynė liuteronų teologijos
disertacijas pas patį Martyną Liuterį.
Aštuntasis požymis – nauja nescholastinė teologija. Būtent Reformacija į Lietuvą
atnešė nescholastinę teologiją. Vis dėlto
gaila, kad iki šių dienų, XXI a., dar niekas
neparašė Lietuvos teologijos istorijos – jos
neturi net katalikai. Teologijos istorija Lietuvoje iki šiol – terra incognita.
Devintasis požymis – religinė tolerancija. Tais laikais Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo žinoma kaip religinės
laisvės šalis. Paradoksalu, kad kol Lietuva
buvo pagoniška, ji buvo tolerantiška visų
religijų atžvilgiu. Tačiau kai tik Lietuva tapo
katalikiška, ši situacija pradėjo keistis. Visgi
Reformacijos apogėjaus metu, 1563 m. Mikalojaus Radvilos Juodojo veikiamas valdovas Žygimantas Augustas išleido Vilniaus
privilegiją, kurią galima laikyti pirmuoju
religinės laisvės dokumentu Lietuvos ir Lenkijos istorijoje. Privilegijoje buvo pasakyta,
kad visų krikščioniškų religijų bajorai turi
lygias teises. Iki tol teises turėjo tik bajorai

katalikai ir bajorai stačiatikiai. O kadangi
jau buvo daug bajorų protestantų, teises
jie įgijo šiuo dokumentu. 1573 m. Varšuvos Seimas priėmė žymiausią Varšuvos
konfederacijos religinės tolerancijos aktą,
kuriame teigiama, kad visoje Žečpospolitoje
turi būti laikomasi religinės tolerancijos
principų ir niekas negali būti persekiojamas dėl savo tikėjimo. Pirmasis Vilniaus
universiteto rektorius, žymiausias Krokuvos
jėzuitas Petras Skarga, kalbėdamas apie šį
dokumentą teigė, kad tai pragariška teisė
suteikti religinę laisvę visiems tikėjimams.
Taigi dėl Lietuvos Reformacijos religinės
laisvės principai pateko net į įstatymus.
Dešimtasis požymis – Reformacija sukūrė kūrybinę įtampą ir konkurencinę padėtį.
Daugelį gerų dalykų, kuriuos Lietuvoje vėliau
padarė katalikų bažnyčia, įvyko tik todėl, kad
katalikų bažnyčia sekė paskui Reformaciją.

todėl, kad liaudies kultūra buvo pagoniška,
o protestantizmas atmetė pagonybę be jokių
kompromisų. Be to, XVI–XVII a. nebuvo
pakankamai gabių žmonių, kurie būtų galėję
vietinę visuomenę mokyti krikščionių tikybos.
Trečioji priežastis – tai valstybės valdžios požiūris. Reformacija, kaip jėga, kaip
nauja pasaulėžiūra, negali nugalėti ir tapti
įtakinga jėga, jeigu jai priešinasi politinė
valdžia. Nuo XVI a. pradžios iki XVII a.
vidurio visi didieji Lietuvos kunigaikščiai
ir Lenkijos karaliai ne tik buvo, bet ir liko
katalikais. Buvo tik vienas valdovas, kuriam esant valdžioje Reformacija turėjo
galimybių – tai paskutinysis Gediminaičių
dinastijos atstovas Žygimantas Augustas,
kuris mirė 1572 m. Jis laikomas santūriu,
tolerantišku valdovu, kuris nepersekiojo
protestantų, tačiau jų ir nepalaikė. Visi kiti
valdovai buvo aršūs kontrreformatoriai ir
katalikai. Tokiame kontekste Reformacija
neturėjo jokių šansų laimėti.

Kodėl Reformacija
Lietuvoje pralaimėjo?
Visgi iškyla klausimas: „Kodėl Reformacija Lietuvoje pralaimėjo ir Lietuvos
Reformacija, remiantis protestantiška teologija ir pasaulėžiūra, tapo neįmanoma?“
Matau keturias priežastis, kurios svarbios
ir šiandieniniams protestantams, – dvi iš
jų vidinės ir dvi išorinės.
Pirmoji priežastis – tai Reformacijos susiskaldymas į įvairias kryptis – XVI–XVII a.
tiek liuteronai, tiek kalvinistai, tiek ir arijonai
tarp savęs nesutarė. Šalyje, kuri buvo kitos
religijos monopolija, nebuvo jokios kalbos
apie bendradarbiavimą ar ekumenizmą.
Arijonų apskritai visi nekentė – ir liuteronai,
ir kalvinistai, ir katalikai.
Antroji priežastis – sugebėjimas ar
nesugebėjimas pasiekti mases. Tuo metu
daugiau negu 80 proc. Lietuvos gyventojų
buvo valstiečiai. Reformacija Lietuvoje, kitaip nei, pavyzdžiui, Vokietijoje, nesugebėjo
pasiekti valstiečių. Šį klausimą nagrinėja kai
kurie žinomi Lietuvos kultūros istorikai ir
aiškina jį taip: Reformacija nerado priėjimo
prie liaudies kultūros. Pasak jų, taip buvo

Pranciškus Skorina
Ir ketvirtoji priežastis, žinoma, buvo
kontrreformacija – vietinės katalikų bažnyčios reformacija. 1569 m. į Lietuvą atvyko
jėzuitų ordinas, kuris užgesino Reformaciją.
Protestantų santykiai su monopoline bažnyčia buvo didelė problema. Taigi nuo XVII a.
vidurio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
liko tik mažos protestantų bendruomenių
ir bendrijų salelės tų bajorų, kurie buvo
protestantai, valdose.
Parengta pagal paskaitą, skaitytą 2015 m.
konferencijoje „Reformacija: istorija ir dabartis“
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MARK GREEN

„Ačiū Dievui, pirmadienis“
Neseniai leidykla „Ganytojas“ išleido
Marko Greeno knygą „Ačiū Dievui, pirmadienis“.
Kaip juvelyras apdorodamas deimantą
stengiasi išgauti kuo daugiau briaunų, nes
nuo to priklauso brangakmenio vertė, taip ir
knygos autorius rašydamas šią knygą stengiasi kuo plačiau apžvelgti darbo sampratą.
Pateikdamas įvairias istorijas, autorius į
darbą žvelgia per skirtingas prizmes: kaip
į reiškinį, kaip į procesą, kaip į tarnystę, ir
gvildena tokias pagrindines temas: Dievo
požiūris į darbą, Kristaus liudijimas darbe
ir ne tik, gero krikščionio vadovo bruožai.
Tikriausiai daugelis mūsų praėjus savaitgaliui pamąstome: „Ir vėl pirmadienis...“,
„Ir vėl į darbą...“ Šios knygos autorius, pasakodamas savo bei kitų tikinčiųjų išgyventas
istorijas, nori padėti suvokti, kad darbas
yra ne nuopuolio padarinys, o pirminis
Dievo plano sumanymas: Nuo pat pradžių
pradžios esame sukurti darbui, o darbas
mums. Jis mums turėtų teikti džiaugsmą ir
pasitenkinimą.
Dievas yra darbininkas, padirbėti nusprendęs savo noru. Darbas yra Jo plano dalis
ir atitinka Jo šventą būdą. Apžvelgęs savo
kelių etapų darbą, įvertino jį kaip gerą. Gera
buvo šviesa, kurią Jis sukūrė; geri buvo trečios,
ketvirtos, penktos dienos darbo vaisiai. O
apžvelgęs visos savo veiklos rezultatą, įvertino
jį labai gerai. Be abejo, Dievo darbas nuo
mūsiškio skiriasi tuo, kad Dievas yra visagalis
ir Jo darbo vaisiai tobuli. Bet daug Jo kūrybos
bruožų galime atpažinti ir savo veikloje: Jis
sukuria ką nors, kaip ir amatininkas daiktą;
rūšiuoja savo kūrinius ir duoda jiems vardus
kaip zoologas; veikia pagal planą, vadinasi,
viską daro nuosekliai; pirma sukuria aplinką,
paskui jai tinkamas būtybes; tikrina kiekvieno
darbo etapo gaminio kokybę kaip dailininkas
ar bet kuris atsakingas gamintojas. Kiekvienam savo kūrinijos elementui priskiria tam
tikras funkcijas (pvz., šviesą pavadina diena,
o tamsą naktimi), kaip daro ir inžinierius.
Sukurtiesiems žmonėms Jis duoda aiškias
pareigas ir suteikia priemones joms įgyvendinti, kaip daro geras vadybininkas.<...>

Tad neužmirškime, kad Biblija mums
pasakoja apie Dievą Kūrėją ir Jo kūrybinę
veiklą vadina darbu. Darbu, kurio Jis ėmėsi savanoriškai, kurį atliko noriai ir kurio
rezultatais buvo patenkintas.
Ar lengva būti krikčioniu darbe? Kaip
liudyti Jėzų savo kolegoms, viršininkams?
O gal gyvenimas su Dievu prasideda penktadienio popietę ir baigiasi pirmadienį 8
valandą ryte? Jei už darbą negaunamas atlyginimas (kaip, pvz., namų šeimininkės),
ar jis yra mažiau vertingas Dievo akyse?
<...> Dievas gali pašaukti dirbti ir pasaulietinį darbą arba net tapti namų šeimininku
ar šeimininke, ir visa tai gali pasitarnauti
Jo plano įgyvendinimui lygiai taip pat, kaip
ir kunigo <...> .
Šioje knygoje pasakojama daug istorijų.
Vienos jų yra apie patirtą sėkmę, kitos apie
visiškus žlugimus. Autorius dalijasi savo
išgyvenimais, patirtimi.
<...> dirbantys krikščionys darbovietėje
praleidžia daugiau laiko nei kur kitur. Darbovietė yra ta vieta, kur netikintieji kasdien gali
pamatyti, ką praktiškai reiškia būti tikinčiu
žmogumi. Tikintys ir netikintys čia patiria

tokį pat stresą, galbūt turi tą patį viršininką,
gali būti pabarti už panašias klaidas ir pagirti už tuos pačius pasiekimus, kenčia dėl
tų pačių struktūrinių pokyčių, paklūsta tai
pačiai įmonės kultūrai, valgo toje pačioje valgykloje, dalyvauja tuose pačiuose pokalbiuose
ir apkalbose... Kur dar kitur netikintieji taip
aiškiai galėtų pamatyti Kristaus keičiamą
gyvenimą, jei ne toje aplinkoje, kur kartu
su tikinčiaisiais praleidžia trisdešimt, keturiasdešimt, šešiasdešimt valandų per savaitę?
Esame nuolat raginami ieškoti sąlyčio
taškų su netikinčiaisiais, nors darbovietėje
juos jau seniai turime. Esame skatinami tiesti
tiltus į netikintį pasaulį, nors darbovietėje
tie tiltai jau seniai pastatyti ir net pereiti.
Mus kviečia eiti, kurti ir plėtoti santykius su
kitais žmonėmis, o darbovietėje jie jau yra
užmegzti ir išplėtoti.
Gal kartais pakanka padaryti puodelį
arbatos kolegai ar padovanoti šokolado
plytelę? Kriščionybė – tai gyvenimo būdas.
Dievas nepasikeičia mums peržengus
darbovietės slenkstį. Tačiau galbūt pasikeičiame mes.
Šventoji Dvasia nesusigriebia patekusi
į biurą ar cechą ir nepuola atsisveikinti: „O,
laikas išeiti. Iki pasimatymo bažnyčioje,
maldos vakarą.“
Tačiau aš šioje knygoje noriu kalbėti apie
gyvenimą kaip visumą, apie krikščioniškumą darbe ir po jo. Nes toks yra Dievas. Jis
vienodai veikia ir darbe, ir už jo ribų. Man
svarbu, kad visur pasitikėtume tuo, ką esame
iš Jo gavę, – ir darbe, ir jam pasibaigus. Man
svarbu, kad suvoktume, jog visur ir visada,
kad ir ką ir kam darytume, mūsų gyvenime
svarbiausias yra Dievas. Žinoma, ne visi
gali daryti viską. Kaip ir ne kiekvienas yra
pašauktas pirmiausia evangelizuoti savo
darbo vietoje. Tačiau aš labai norėčiau, kad
būtent į ją (t. y. į darbo vietą) atkreiptų dėmesį kuo daugiau tikinčiųjų. Labai norėčiau,
kad daugiau tikinčiųjų su viltimi eitų į darbą
ir su džiaugsmu grįžtų iš jo <...>.
Rasa Pranculienė

Marko Greeno knygą „Ačiū Dievui,
pirmadienis" galite įsigyti bažnyčiose
arba el. krikščioniškajame knygyne
http://elknygynas.lt/
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Kovo 16 d. 18 val.
Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Žeimių g. 9) – renginys
„Abraomas Kulvietis – Europos Reformacijos ir raštijos pradininkas LDK“.
Pranešėjas – istorikas

doc. dr. Deimantas Karvelis.

Kovo 17 d. 17 val.

Balandžio 8 d. 12 val.
Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84),
413 auditorijoje –

Naujosios
Akmenės Kultūros rūmuose
(Nepriklausomybės al. 25)

Reformacijos 500 metų sukakties
minėjimo šventė

paskaita-seminaras
„Tiesiog Reformacija“
Pranešimą skaitys doc. dr. Deimantas Karvelis.

Lietuvoje viešės misionierė

Balandžio 26 d. –
gegužės 9 d. Sue Yeager (JAV).
Balandžio 30 d.
Gegužės 7 d.

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 – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 612 59402
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.

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

pamokslaus Vilniaus bažnyčioje
„Tikėjimo žodis“ (Gilužio g. 15)
pamokslaus Panevėžio evangelinėje bažnyčioje (Urbšio g. 1)

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.

Dizainerė-maketuotoja:
Rūta Žebuolytė
Kalbos redaktorės:
Sonata Aleksandravičienė
Žaneta Lazauskaitė

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.

„Ganytojo“ redakcijų adresai:
Gilužio g. 15, 06202
Vilnius,
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