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es esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš
anksto paskyrė mums atlikti (Ef 2, 10).
Tai labai gražus ir brangus apaštalo Pauliaus pamatymas. Apaštalas aiškiai suvokia ir su mumis dalijasi
supratimu, kas yra žmogus ir koks vertingas Dievo akyse

jo gyvenimas. Akivaizdu, kad Viešpats brangina mus kaip
savo kūrinius ir skatina atskleisti gyvenimo dovaną. Be
to, kai patyrėme Kristaus malonę, gyvenimui buvo duota
nauja prasmė ir kryptis. Tėvas panoro mus atgimdyti ne
tuščiam, bet gerais darbais praturtintam gyvenimui.
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etams bėgant Dievas
į mūsų širdis įdeda
troškimus ir svajones, kreipdamas mūsų žvilgsnius
į pačius nuostabiausius dalykus
ir mažais žingsneliais vesdamas
pažadėtosios žemės link. Mums
žvelgiant į savo svajones dažnai jos

atrodo nepasiekiamos kaip dangaus
žvaigždynai. Tačiau Viešpats savo
žodžiu mus drąsina ir teikia vilties,
ragindamas pasitikėti Juo, žvelgti į
Tą, kuriam nėra negalimų dalykų.
Daug sumanymų turiu jūsų gerovei,
o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi, –
sako Viešpats.
Nukelta į 3 p.

Rima Bocisienė yra Druskininkų
bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vyresnioji
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Kristus atėjo, kad gyvenimas taptų kitoks
nei iki šiol. Ne savo valia, bet Dievo išankstiniu numatymu esame paskirti naujam
gyvenimo būdui.
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Sukurti geriems darbams

Senasis gyvenimas, anot Jėzaus, tai
populiarus, platus kelias, ir dauguma juo
eina – gyvena sau. Iš pirmo žvilgsnio, nepasigilinus, toks požiūris atrodo normalus
ir visiškai priimtinas. Kaip gali gyventi nemąstydamas apie save? Yra nustatyta, kad
90 proc. viso savo laiko mes mąstome apie
save, o ne apie ką nors kita. Kam gali būti
žalinga, kai nieko blogo nedarai, niekam
sąmoningai nekenki, tik paprasčiausiai labiau už viską rūpiniesi savimi?..
Žinoma, nors ir labai norėtume, savęs
visiškai pamiršti negalime. Turime būti
atidūs, jei pradedame destruktyviai save
žeminti, niekinti ar skriausti dėl išgyvenamo
didelio kaltės, gėdos jausmo. Nes čia pat
patenkame į kitą žalingą kraštutinumą, kitą
to paties senojo gyvenimo pusę – liguistą
savęs žalojimą.
Pirmuoju atveju, savanaudiškumas
skatina visokeriopai konkuruoti, vėliau
patenkinti, praturtinti, iškelti ir pašlovinti
save. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta
jūsų nariuose? Geidžiate ir neturite; žudote
ir pavydite – ir negalite pasiekti; kovojate ir
kariaujate; neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote – savo
užgaidoms išleisti (Jok 4, 1–3).
Antruoju atveju, priešingai, kai nepavyksta
pasiekti, ko troškome, palūžtame, tada smerkiame ir visaip save žeminame. Smurtas prieš
save dažniausiai yra įskaudintų ambicijų ar
sužeistos savivertės sužadintas elgesys. Tokioje
situacijoje turėtume ieškoti, kaip sau padėti
pasveikti Kristuje, ir vengti slėptis po netikro
nuolankumo, žeminant save, mantija.
Šventasis Raštas skatina sveiką savivertę.
Nepamirškime, kad mes esame nuostabiausi
Dievo kūriniai, nors ir įskilę ar aptrupėję,
sužeisti, negaluojantys. O štai Kristuje sukuriami naujai... Kristus atneša nuodėmių
atleidimą, vidinį išgydymą, atstato orumą
ir kviečia rūpintis kitais – silpnesniais už
save. Kai pasveikstame ir gebame rūpintis
kitais, žmogiškumas pagal Dievo sumanymą atsiveria gražiausia savo puse – artimo
meile. Jis tiesia pagalbos ranką atstumtiesiems, pakelia parklupusį, pamaitina alkaną, gydo sergantį, priglaudžia neteisingai
pasmerktąjį... Žinoma, vidinio išgydymo
procesas gali užtrukti, bet rezultatas vertas

Nuotr. G. Tumulio

Skirtingi senojo gyvenimo būdo
pavidalai

Pastorė Anželika Krikštaponienė
tos kelionės. Svarbu suprasti, kad negalime
padėti kitiems, kol Dievo malonei veikiant
nepadėjome sau arba kitiems neleidome
padėti mums. Sužeistąjį iš mūšio lauko
ištempti ir jį išgelbėti gali tik sveikas, jau
išgijęs žmogus...

„

Krikščionių meilės
ir malonės tarnystė
saugo žemę nuo visiško
sugedimo.

“

Save atiduodanti ir atsinaujinanti
kūrinija

Prisiminkime sukūrimo istoriją. Sukūręs žmogų, Dievas įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą, t. y. atidavė dalį savęs. Viešpats
yra gyvybės Dvasia, ir su kuo Jis gyvybe
pasidalija, tas atgyja. Savo kūrinį – žmogų,
vyrą ir moterį, kuriuos padarė pagal savo atvaizdą, – Jis palaimino šiais žodžiais: Būkite
vaisingi ir dauginkitės... O apgyvendinęs juos
Edeno sode norėjo, kad žmonės jį įdirbtų
ir prižiūrėtų. Tai rodo, kad Dievas nuo pat
pradžių troško, jog žmogus dalintųsi savo
gyvybe, talentais, gebėjimais.
Taigi nuo pradžios žmogus buvo sukurtas reprodukcijai ir geriems darbams:
padauginti gyvybę, skleisti grožį, atiduoti
savo gebėjimus kūrinijai, kuri savo ruožtu jį
džiugino ir maitino. Šis dėsningumas veikia

visoje gamtoje. Antai gėlės žiedas, kuris
šiandien žydi ir skleidžia savo grožį aplinkai, rytoj nuvysta, poryt subrandina vaisių,
kuris vėl ilgainiui sužydės, kels susižavėjimą,
o po to nuvytęs atneš vaisių. Taip sukasi
gyvybės atidavimo ir atsinaujinimo ratas,
gyvenimo procesas. Gyvenimas duoda ir
gauna. Panašiai ir žmogus – Dievo kūrinijos
puošmena ir vainikas – turėtų save atiduoti,
kad gyvenimas būtų geresnis ir gražesnis.
Tačiau Dievas puikiai supranta, kad
po žmogaus kritimo žmonija pasuko kitu
keliu – ji juda ne statymo per tarnavimą
vienas antram, bet naikinimo kryptimi:
žmonės viešpatauja vieni virš kitų, vieni
kitus niekina ir naikina. Taip plečiasi destruktyvumas, suirutė, o ne gyvenimas.
Savanaudiškumas apiplėšia kitus ir
galiausiai nuskurdina patį žmogų, jo dvasią. Tačiau per Kristaus atperkamąją auką
Dievas vėl atvėrė po nuopuolio prarastas
davimo-gavimo nuostatas. Jėzaus kelias –
išsižadėti savo senojo „aš“ ir tapti nauju,
kitu kūriniu Kristuje, panašiu į Jį, sukurtu
geriems darbams. Prarasdamas nuodėmingą
egocentriškumą žmogus išsaugo savy Dievo
dovanotą gyvybę ir praturtina kitus. Dieviškąją harmoniją kuria ir puoselėja tik nesavanaudiškos nuostatos. Jos kuria tarpusavio
santykius, plečia bendravimo erdvę – bendradarbiavimą, o ne konkuravimą, daro gera
kitiems. Priešingu atveju, kai savo „laimę“
kuriame kitų sąskaita, galiausiai patiriame
fiasko ir liekame prie „suskilusios geldos“.
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Žemė pagal Dievo sumanymą buvo
sukurta tobulai – kad nė vienas šios planetos
gyventojas nieko nestokotų. Tačiau dėl savanaudiškų jėgų ir galių atsiradęs disbalansas
atneša daug skausmo ir kančios. Apaštalas
Paulius pastebi, kad žmonių tuštybei pajungta kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus
apreikšti Dievo sūnūs (Rom 8, 19–23). Visa
visata laukia dieviško atnaujinimo, kai vėl
bus atkurta Jo harmonija, kai vėl įsiviešpataus ramybė ir pilnatvė. Tada viskas bus
atstatyta per kūrinijos ir žmonijos visišką
atsidavimą Dievui, susijungimą su Juo ir
tarnavimą artimui.
Šiandien Viešpats ugdo savo tautoje šias savybes, reikalingas Žemės veidui
atnaujinti. Mes paskirti geriems darbams
Jėzuje Kristuje, pašaukti atspindėti Dievo
šlovę. Pacituosiu Motinos Teresės garsiąją citatą apie nesavanaudišką tarnystę
žmonijos labui, kuri kartais akimirkai gali
pasirodyti beprasmė, bet vis dėlto spindi
Jo šviesa žmonėms, esantiems „tamsos
šešėlio slėnyje“:
Gerieji jūsų darbai rytoj bus užmiršti.
Vis dėlto darykite gerus darbus!
Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.
Vis dėlto kurkite!
Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.
Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!
Krikščionių paskirtis – gyventi kitiems.
Toks turi būti mūsų tikslas. Visa, ką darome
Viešpaties šlovei ir kitų gerovei, bus naudinga. Krikščionių meilės ir malonės tarnystė
saugo žemę nuo visiško sugedimo. Vien
todėl, kad krikščionys, sekdami Kristumi,
puoselėja Dievo karalystės nuostatas – gailestingumą, atleidimą, atjautą, teisumą ir
gerumą, – žmonių pasaulis yra kitoks – jis
negali ignoruoti Dievui ir Jį mylintiems
būdingų savybių, kurios reiškiasi ir neša
vaisių įvairiose – socialinėje, ekonominėje,
kultūrinėje – sferose.
Prisiminiau ir garsaus evangelisto T. L.
Osborno mintį, kurią jis išsakė viešėdamas
Lietuvoje: Aš visą laiką stengiausi gyventi
taip, kad pasaulis taptų ne blogesnis, bet
geresnis dėl to, kad aš gyvenau!
Visai nesvarbu, būsime suprasti ar ne,
vis dėlto duokime tai, ką turime geriausio!
Dievo vaikai, pagal mums duotus gebėjimus
darbuokimės, kurkime, kad mūsų aplinka
būtų geresnė ir šviesesnė!
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Atkelta iš 1 p.

Kelionė į pažado žemę
Žvelgdama į savo gyvenimo kelionę,
į Šventąjį Raštą, matydama nuostabius
Dievo darbus, Jo ištikimybę, pastebėjau
dėsningumus, lydinčius mus kelionėje į
pažado žemę. Tai tarsi pamokos, kurias
turime išmokti, kliūtys, kurias turime įveikti,
džiaugsmai, kuriuos galime išgyventi.
Visos svajonės, visi širdies troškimai
pirmiausia yra išbandomi laiko, kuris kartais
atrodo mums toks negailestingas. Svajonės, kurių išsipildymą norėtume matyti,
tampa tokios tolimos šiandien. Taip dažnai
pasistiebę aukštyn mes norime pasiekti
savo svajonių žvaigždynus. Tai, ko mes
labiausiai trokštame, norime turėti dabar.
Deja, Ekleziastas sako: Viskam yra laikas.
Ir tam, kad nesukluptume šioje kelionės
atkarpoje, Dievas mus stiprina, guodžia
ir ragina pasitikėti Juo, nesiremti savo
supratimu.
Visgi mūsų protas dažnai pradeda
abejoti Dievo pažado realumu ir ragina
mus imtis veiksmų patiems, savo jėgomis

siekti to, ko mes norime. Kartais elgiamės
panašiai kaip Abraomas: jam buvo sunku
laukti savo pažado sūnaus, todėl nusprendė
pats įvykdyti Dievo jiems skirtą sumanymą.
Tačiau tai nereiškia, kad mes turime
tik žvelgti į nuostabų dangų ir laukti, kol
pažadas lyg žvaigždė nukris mums į delną.
Tai yra kelionė. Ir kelionėje mes einame.
Galbūt mažais žingsneliais, bet savo tikslo
link. Yra dalykų, kuriuos mes turime atlikti šiandien, kad pasiektume rytojų. Jei
svajojame būti mokytojais, natūralu, kad
turime mokytis jais būti. Kartais yra laikas,
kai ašarodami sėjame, bet vieną dieną su
džiaugsmu pjauname. Galbūt reikia kai ką
prarasti, kad atrastume naujus dalykus? Ir
šioje kelionėje Dievas, rodydamas kelią,
veda mus individualiai.
Kai horizonte nušvinta šviesa ir artėjame prie savo tikslo, aplinkybės pradeda
liudyti, kad tai, ko taip ilgai laukei ir troškai,
išsipildys. Tai patvirtina ir žemė, ir dangus.
Geros kelionės!
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ŽANETA LAZAUSKAITĖ

Sugrįžus iš Europos
lyderystės forumo

Nors Forumas vyko anglų kalba ir tekdavo
įtempti ausis, buvo nepaprastai įdomu klausytis
brandžių teologų ir savo srities specialistų. Aš
pasirinkau konsultavimo-sielogydos tinklą,
kur mums tarnavo tikrai puikūs, daug metų
šioje srityje besidarbuojantys psichiatrai ir psichologai – buvo įdomu ir naudinga paklausyti
jų įžvalgų, išgirsti patarimų... Žavėjo tai, kaip
nuolankiai ir paprastai, bet iš tiesų susižavėję,
besimėgaudami jie kalba apie mūsų Dangiškąjį
Tėvą ir Jo Sūnų.
Mes, lietuvaičiai, dalyvavome skirtingų
tinklų veikloje, tad grįžtant paprašiau bendrakeleivių pasidalinti savo mintimis ir įspūdžiais.
  

Tarp maždaug 800 Europos lyderystės forumo dalyvių buvo ir 11 tarnautojų iš Lietuvos

J

au antrus metus iš eilės bendrijos
„Tikėjimo žodis“ pastoriai ir keli vyresnieji vyko į krikščionių lyderiams skirtą
renginį „Europos lyderystės forumas 2017“
(anglų k. – European Leadership Forum).
Šio forumo tikslai:
 patikimai, su meile ir įtikinamai
skelbti Evangeliją;
 skelbti, vienyti ir stiprinti evangelišką
krikščionybę Europoje;
 įgyvendinti geriausias strategijas savo
šaliai evangelizuoti ir dalytis jomis su kitais;
 lavinti unikalias savo tarnystės ir pašaukimo dovanas ir gebėjimus;
 ugdyti naująją evangelinių bažnyčių
lyderių kartą;
 ištikimai ir išmintingai vadovauti savo
bažnyčiai ar kitai organizacijai;
 kurti naujas ir atnaujinti esamas vietines bažnyčias kaip gyvas ir liudijančias
bendruomenes.
Šįmet šis Forumas vyko gegužės
19–25 d. Lenkijoje, Vyslos mieste, ir jame
dalyvavo apie 800 įvairiose Europos bažnyčiose tarnaujančių pastorių, vyresniųjų,
krikščioniškų organizacijų atstovų, gavusių
patvirtinimą iš organizatorių. Iš Lietuvos
šįmet į forumą vykome vienuolika žmonių: pastoriai Gabrielius Lukošius, Darius
Širvys, Andrius Bernotas, Ramūnas Jukna

ir bažnyčių tarnautojai: Sigita Rakauskaitė,
Tadas Makčinskas, Edgaras Ažukas, Rolandas Greičiūnas (iš Vilniaus), aš, Žaneta
Lazauskaitė, ir Dainius Dargis (iš Kauno)
bei Liuda Brogienė (iš Kauno krikščionių
bažnyčios).
Visą savaitę Forumo dienotvarkė buvo
labai įtempta. Papusryčiavę, o kartais ir
pusryčių metu susitikę su mentoriais, 8.30
val. visi eidavome į salę klausyti pagrindinio
šių metų pranešėjo Oksfordo universiteto
matematikos profesoriaus, teologo Johno
Lennoxo, kuris keturis rytus padėjo mums
įsižiūrėti į evangelisto Luko užrašytus Apaštalų darbus. Po to visi skubėdavome į mūsų
pasirinktų tinklų (tai smulkesnės grupelės,
kuriose gilinamasi į vieną kokią nors sritį;
tokių grupelių šįmet buvo daugiau nei 17)
paskaitas. Papieavę turėdavome galimybę
paklausyti dar dviejų paskaitų pasirinktinai,
o po vakarienės vėl visi susirinkdavome į
salę klausyti pranešimų, kurie šiais metais
buvo skirti 500-osioms Reformacijos metinėms paminėti.
Stebino, kad didžioji dauguma forumo dalyvių buvo vyrai, o savanoriavo ir
sudėtingesnėse situacijose susigaudyti padėdavo, melsdavosi ne jaunimas, o senyvo
amžiaus tikintieji, kurių dauguma atvyko
net iš JAV.

Pastorius Ramūnas (buvo pasirinkęs
Biblijos mokymo ir pamokslavimo tinklą):
Europos lyderių forume dalyvauju antrus
metus. Mano nuomone, tai – vienas reikšmingiausių krikščioniškų renginių Europoje.
Į Forumą susirenka evangelinių bažnyčių,
organizacijų lyderiai – jie kartu meldžiasi,
klauso Dievo žodžio, dalijasi patirtimi, mokosi ir drąsina būti ištikimiems skelbiant
Kristaus Evangeliją. Forumas patrauklus
ir todėl, kad organizatoriai siekia sudaryti
sąlygas krikščionių lyderiams bręsti ir tobulėti daugelyje asmeninio gyvenimo ir
tarnystės sričių, tokiose kaip krikščioniška
lyderystė, mokinystė, konsultavimas, biblinis mokymas ir pamokslavimas, jaunimo
tarnavimas ir t. t.
Šiais metais Forumas pažymėjo Reformacijos 500 metų jubiliejų. Buvo primintos
pagrindinės Reformacijos tiesos ir idėjos,
kurios svarbios ir šiandien. Pranešėjai puikiai atskleidė, kaip tiksliai perteikta Evangelijos žinia veikia asmens, bažnyčios ir
tautos gyvenimą.
Pastorius Darius (Biblijos mokymo ir
pamokslavimo tinklas): Šiame lyderystės
forume dalyvavau jau antrus metus iš eilės.
Organizatoriai vėl pasistengė, kad būtų pasirūpinta kiekvieno dalyvio poreikiais: nakvyne,
maistu, poilsiu. Vėl buvo kruopščiai atrinkti
vertingą patirtį turintys kalbėtojai, o mokymo turinys buvo įvairus ir praturtinantis.
Šio forumo tikslą, mano nuomone, gerai
išreiškia vieno iš pranešėjų, apologeto Johno
Lennoxo, įžvalga apie įsitikinimų Kristaus
mokymu svarbą: Evangelistas Lukas rašo
Teofiliui tam, kad šis įsitikintų tikrumu
mokymo, kurio buvo išmokytas (Lk 1, 4).
Tai reiškia, jog svarbu ne tik „būti pamokytam“, bet ir įleisti tikėjimo šaknis į Dievo
žodį, įsitikinti. Kai įsitikinimas Evangelijos
tiesa gilėja, misija auga, plečiasi – bažnyčia
tampa nesustabdoma. Šis forumas jungia,
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padrąsina ir įgalina Europos krikščionis
Evangelijos tarnystei.
Pastorius Gabrielius (buvo pasirinkęs
Mokinių ugdymo tinklą): Aš taip pat šiame
Forume dalyvauju jau antrus metus, tad
nepatyriau didelio išorinio įspūdžio, bet
suprantu, kad yra bendras vidinis poveikis, kurį kol kas dar sunku įvardyti. Kai
kuriuos pamokslus ir pranešimus norėtųsi
paklausyti dar kartą. Kol kas vis iškyla tai
vienos, tai kitos mintys, prisimeni žmones,
su kuriais buvai, su kuriais bendravai, – jie
tarsi atsispaudė širdy. Ir mūsų, lietuvių,
bendra kelionė taip pat turi savo įspūdį ir
tam tikrą poveikį.
Buvau pasirinkęs Mokinių ugdymo
sekciją – čia kalbėję pranešėjai tikrai man
patarnavo. Tai paliko įspūdį ir įkvėpė norą
daryti tam tikrus žingsnius. Norėtųsi raginti,
kad mokantys anglų kalbą ir bažnyčiose
tarnaujantys žmonės prisijungtų, dalyvautų
šiame forume, nežiūrėtų į tai pro pirštus,
nepaniekintų to, nes tai tikrai didelė pagalba,
didelis darbas, kurį daro daugybė žmonių,
norėdami mums padėti.
Pastorius Andrius (pasirinkęs Evangelizmo tinklą): Tokio pobūdžio konferencijoje
ne Lietuvoje dalyvavau pirmą kartą. Konferencijos metu buvau dvasiškai sustiprintas ir
įkvėptas tarnauti Dievui, tarsi vėl prisipildė
vidiniai rezervuarai. Taip pat džiaugiausi
reta galimybe daugiau laiko praleisti ir pabendrauti su lietuviška delegacija – broliais
ir sesėmis iš mūsų bendrijos. Iš to, ką girdėjau
Forumo metu, susidariau įspūdį, kad visur, kur
dominuoja Romos katalikai, evangelikai kovoja
tokias pačias kovas kaip ir mes Lietuvoje, taip
pat ieško būdų, kaip atsinaujinti ir efektyviau
evangelizuoti savo tautą (ypač jaunimą).
 Liuda (buvo pasirinkusi Akademinį
tinklą): patiko temos, kurios buvo orien-

Akimirka iš rytinio susirinkimo

Peteris Meadas dalijosi patirtimi Biblijos
mokymo ir pamokslavimo tinkle
tuotos į dėstytojo darbą, akademinę veiklą.
Būti dėstytoju studentams – tai ir yra mūsų
tarnavimas, tad buvome raginami žiūrėti į
savo darbą kaip į tarnavimą. Didelį įspūdį
paliko konferencijos mastas, žmonių gausa,
žinoma, kalbėtojai, kurie aukojo savo laiką,
kad pamaitintų mus dvasiniu maistu, nurodytų mums prieinamus išteklius. Visgi
labiausiai patiko dvasinis maistas, kurį dar
reikia „suvirškinti“, apgalvoti, apsvarstyti,
na, o vėliau ir naudoti, taikyti savo darbe
ir tarnystėje.
 Sigita (pasirinko Tarnystės musulmonams tinklą): Visi kalbėtojai – ilgamečiai
tarnautojai musulmonams, kai kurie iš jų – į
krikščionybę atsivertę musulmonai, nors
buvo ir vakariečių. Sužinojome, kokia iš
tiesų yra situacija Artimuosiuose Rytuose
ir kitose musulmoniškose šalyse (10/40
langas), kurios ilgą laiką buvo labai uždaros,
neįsileisdavo krikščionių, kur Šventasis
Raštas apskritai nebuvo prieinamas. Išgirdome daug istorijų, kaip šiomis dienomis
atsiverčia musulmonai. Beveik visi tarnavu-
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sieji pabrėžė, kad tai, kas šiose šalyse vyksta
per paskutiniuosius 20 metų, nevyko kelis
šimtmečius. Net ir mums jau žinomą pabėgėlių
krizę jie vertina kaip Dievo įsikišimą ir malonę
musulmonams pažinti Kristų – susitikti su
krikščionimis, atrasti Bibliją.
Sakoma, kad yra trys pagrindiniai būdai musulmonams atsiversti į Kristų: 1)
jei jie sutinka brandų, ištikimą krikščionį,
su kuriuo turi galimybių pabendrauti, ir
mato kitokį jo gyvenimą; 2) jei į jų rankas
patenka Biblija, ateina pažinimas apie Kristų; 3) antgamtinis būdas – jie regi vizijas,
sapnuoja Jėzų ir pradeda apie Jį klausinėti.
Korane Jėzus yra minimas, tačiau musulmonai laiko Jį ne Dievu, bet vienu iš pranašų.
Pasirinkusi šį tinklą galvojau, kad svarbu
daugiau sužinoti apie patį islamą, atrodė,
kad Evangelijos skelbimas musulmonams
turėtų būti kitoks, bet supratau, kad bendrieji principai, kuriuos mes taikome ir
bendraudami su studentais (Sigita dirba Lietuvos krikščionių studentų bendrijoje, – aut.
past.) yra tie patys: susidraugauti, mylėti,
pažinti, užduoti klausimus. Arabams patinka diskutuoti, jie drąsiai reiškia savo
nuomonę, mėgsta pasiginčyti. Bet išmanyti
jų tikėjimą, Koraną, visgi nėra tiek svarbu,
kaip išmanyti savo tikėjimą ir pažinti Jėzų.
Buvome raginami pokalbį su musulmonu
visuomet pabaigti kokiu nors pasakojimu
apie Jėzų, bibline istorija, – jiems patinka
pasakojimai. Taip pat sužinojome keletą
dalykų, apie kuriuos turime būti pasiruošę
kalbėti, nes to gali paklausti bet kuris musulmonas: 1) jie įsitikinę, kad Biblija buvo
pakeista, todėl ji nepatikima; 2) mano, kad
Dievas negali turėti sūnaus. Pagal Koraną
yra vienas Dievas, tad musulmonams atrodo, kad krikščionys tiki trimis dievais.
Mūsų grupelėje kalbėjo ir dvi jaunos,
Londone gyvenančios moterys. Viena iš
jų – įtikėjusi turkė, kita amerikietė. Jos daug
bendrauja su radikaliaisiais islamistais. Viena jų pasakojo, kad ne kartą buvo sumušta,
gulėjo ligoninėje, bet ji myli Jėzų ir suvokia, kaip svarbu, kad ir tie žmonės išgirstų
Evangeliją, išgirstų apie Jėzų. Todėl ji eina
su jais kalbėtis, nesibaimindama net mirties.
Pabėgėliai Europoje – didžiulis tarnystės laukas bažnyčiai. Tai visai kitokia
tarnystė musulmonams nei jų kraštuose,
kur jie yra šeimininkai. Pabėgėliai Europoje
yra nukentėję nuo brolių musulmonų – jų
šalyse vyksta karas, jie mato, kad kitos
musulmonų šalys (pvz., Saudo Arabija) jų
nepriima, o vakariečiai – tie „blogiečiai“,
krikščionys, ištiesia jiems pagalbos ranką.
Nukelta į 6 p.
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Yra daugybė vaikų, kurie į Europą atvyko be
tėvų ar pasimetė, po kelerių metų jie bus studentiško amžiaus, tad svarbu bendrauti ir
su jais.
Pranešėjai, ilgus metus tarnaujantys
musulmonams, sakė, jog panašu, kad artimiausiu metu situacija Artimuosiuose
Rytuose ne gerės, bet dar labiau blogės.
Taigi šis laikas Europoje yra įdomus. Turime
mokytis priimti kitokius žmones, kartais
net rizikuodami ir mirti dėl savo tikėjimo.
Vienas pranešėjas papasakojo, kad prieš kurį
laiką Libijoje, Viduržemio jūros pakrantėje,
buvo nužudyta 20 koptų krikščionių, kurie
neišsižadėjo Kristaus. Ir po kurio laiko jis
sužinojo, kad tą vasarą, panašiu laiku, tik
kitoje Viduržemio jūros pusėje buvo pakrikštyta 20 įtikėjusių arabų – Kristus buvo
pašlovintas ir vienoje, ir kitoje Viduržemio
jūros pusėje.
Daug mąsčiau, kaip čia įgytos žinios
bus naudingos Lietuvoje... Pabėgėlių pas
mus nedaug, bet aš tarnauju studentams,
tarp kurių yra ir iš svečių šalių atvykusių
musulmonų. Taip pat nežinome, kaip situacija pasikeis po 5 metų – gal ir į mūsų
šalį atvyks daugiau pabėgėlių.
 Edgaras (pasirinkęs Jaunimo tinklą):
aš, Tadas ir Rolandas dalyvavome Jaunimo
tinklo veikloje. Išmokome naujų dalykų,
supratome, ką galėtume daryti geriau, o
ko galbūt geriau nedaryti, užmezgėme kai
kuriuos ryšius – ir dar šįmet tikimės sulaukti svečių. Visi dalyvavusieji šiame mūsų
pasirinktame Jaunimo tinkle pasiskirstėme
mažesnėmis grupelėmis, kuriose nagrinėjome tris skirtingus etapus: 1) kai jaunuolis
dar negirdėjęs Evangelijos arba išgirdo ją
visai neseniai ir jam reikia pagalbos žengiant
pirmuosius žingsnius tikėjimo kelionėje;
2) mąstėme, kaip pritraukti jaunuolius į
bažnyčią, ko mokyti, kaip juos vesti; 3) kaip
apmokyti ir įgalinti tikinčiuosius skelbti
Evangeliją kitiems. Nepakanka tik rinktis
į jaunimo tarnavimus ir saugiai gyventi,
svarbu, kad Evangelija sklistų toliau.
Tokioje didelėje konferencijoje buvau
pirmą kartą – smagu matyti tokią daugybę
brolių ir seserų iš skirtingų šalių, bet tikinčių
tuo pačiu Dievu ir susirinkusių dėl vieno
tikslo – daugiau mylėti Jį ir geriau tarnauti
Jam ir žmonėms. Buvo puiku, kad vakarais
galėjome išeiti pasivaikščioti ir visi drauge
aptardavome, ką sužinojome, tad bendrystė
tarp mūsų trijų dar labiau sustiprėjo. Taip
pat patiko tai, kad galėjome klausytis ir
kitų pranešimų, nesusijusių su Jaunimo
tarnavimu. Patiko vieno pastoriaus Iš Lenkijos liudijimas, kaip jis jau kelintus metus
suburia 3–6 vyrų grupę, su kuriais renkasi

Matematikos profesorius, apologetas
Johnas Lennoxas padėjo naujai pažvelgti
į Apaštalų darbų knygą
kartą per savaitę ir drauge skaito, nagrinėja
Šventąjį Raštą – taip investuojama į žmones
ir auginami lyderiai.
 Rolandas (Jaunimo tinklas): ši kelionė man labai patiko, nes mes – Tadas,
Edgaras ir aš – labiau „susilipdėme“ kaip
komanda. Puiku, kad buvome trise, tad galėjome rinktis skirtingas grupeles ir įgijome
skirtingos patirties – galėsime vienas kito
žinias papildyti. Labai džiaugiamės, kad
užmezgėme kontaktų, kad žmonės sutiko
mums padėti. Dabar jau aiškiau matome,
kur judėti tarnaujant jaunuoliams, ką toliau
daryti. Visų pirma norėtųsi grįžus į savo
bažnyčią surinkti tarnaujančius jaunimui
žmones ir, kol įspūdžiai dar neišblėsę, perduoti jiems tai, ką čia girdėjome ir patyrėme,
kaip matome, kur galėtume visi drauge judėti.
Galbūt jie taip pat bus įkvėpti. Artėja Jaunimo
stovykla, kurioje galima jau pradėti daryti
tam tikrus žingsnius, tad svarbu jai pasiruošti.
Patiko ir mokymas, kaip nagrinėti Bibliją. To mokė vienos Kalifornijos bažnyčios
vyresnysis pastorius ir mokytojas Jimas Cecy'is. Jis patarė naudotis ir visais prieinamais
ištekliais. Buvo džiugu matyti tarnaujant
tikrai išsilavinusius tikinčius žmones – tai
guodžia ir stiprina. Gera žinoti, kad mes
nesame tik pavieniai keistuoliai.
 Tadas (Jaunimo tinklas): Įsivardijome, kad mūsų, kaip tarnautojų jaunimui,
pagrindinis tikslas – kad jaunuoliai taptų
Kristaus mokiniais ir mokiniais darytų
kitus. Norime, kad jaunimo tarnavimus
lankantys žmonės vis daugiau pažintų Jėzų,
bręstų, pasakotų apie Kristų savo draugams,
kad jų draugai taip pat atrastų Viešpatį.
Jaunimas gali puikiai sekti Kristumi ir Jį
šlovinti – juk ir Jėzaus mokiniai buvo labai
jauni: Jėzui buvo apie 30 metų, manoma,
kad Petras buvo vyriausias iš mokinių (jam
buvo kiek daugiau nei 20 metų), o visi kiti

buvo jaunesni. Tai kartais visai pakeičia
mąstymą ir matymą. Norime susigrąžinti
tai, ką, manome, esame pametę, – dalijimąsi
Kristumi, mokinimą dalytis Evangelija.
Krikščionio brendimo kelyje yra 5 svarbūs
etapai: jis sužino apie Kristų, patiki Kristumi
ir atgailauja, seka Kristumi, girdi Kristaus
žodžius: „Aš padarysiu jus žmonių žvejais“, ir paklūsta šiems žodžiams. Žiūrint į
mūsų situaciją, galima matyti, kad daugelis
mūsų labai patogiai įsitaisę trečiame etape
ir nenorime niekur iš ten judėti. Žinoma,
judėti pirmyn visuomet yra iššūkis, bet mes
pašaukti bręsti, eiti į priekį. Manome, kad
esame užstrigę – nemažai kalbėjome apie
tai, bet norime, kad situacija keistųsi. Todėl
prašome ir pagalbos iš šalies, kad daugiau
patyrusieji padėtų mums vėl atrasti tą tėkmę,
kad nebūtų taip, kaip viename multiplikaciniame filme, kai varlė užsitvenkė upelį, kad
jai būtų gera ir šilta, – bet juk upelis gyvas
tik tuomet, kai jis teka.
Aš šiame forume dalyvavau jau antrus
metus. Pirmą kartą man buvo svarbi vizija ir
jos užtvirtinimas. Šiais metais mane labiau
domino, kaip perduoti dalykus, kaip išmokyti, įgalinti kitus (o tai įmanoma einant
ir drauge vedantis ir mokant kitus), o tada
pasiųsti: „Eikite ir jūs dabar tai darykite“,
tiek nupiešiant viziją, tiek metant iššūkius.
 Dainius (buvo pasirinkęs Biblijos
mokymo ir pamokslavimo tinklą): konferencija tikrai labai patiko. Man atrodo, kad
nereikia net tokių gerų sąlygų... Labiausiai
įstrigo tarnavusių žmonių nusistatymas
Dievo žodžio atžvilgiu – gyvas ir pagarbus
santykis. Jie kalba ne todėl, kad taip reikia
kalbėti, bet todėl, kad jie tuo įsitikinę. Tai
labai stiprina tikėjimą. Užimtumas buvo
tikrai didelis: galėjai klausyti pranešimų
praktiškai be pertraukų, bet fizinio nuovargio
nejaučiau. Labai patiko bendrystė – visi su
tavimi sveikinasi, bando užmegzti kontaktą – labai šilta atmosfera. O kalbant apie
naudingumą – tai aš neįsivaizduoju, kad
dar kur nors būtų tiek daug savo srities
profesionalų, pasiruošusių tau patarnauti
ir padėti. Buvo puiku klausytis profesorių,
kurie visą sgyvenimą tarnauja Kristui, gilinasi į Dievo žodį ir labai nuolankiai tai
perduoda kitiems. Labai džiaugiuosi, kad
šiame forume dalyvavo ir nemaža kompanija
iš Lietuvos – nors visi gyvename Lietuvoje,
džiaugiuosi, kad per šią savaitę pavyko užmegzti artimesnius ryšius.
  

Džiaugiamės, kad Viešpats atvėrė duris į šį
puikų kasmet vykstantį renginį ir tikime, kad
mokymasis ir bendradarbiavimas su Forumo
organizatoriais tikrai neš vaisių Dievo šlovei.
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Duris atvėrė naujas vaikų
dienos centras

„V

ilties arka“ turi dvejopą
reikšmę. Architektūriniu
požiūriu tai – saugi niša,
o Biblijoje ji simbolizuoja vietą, kurioje
Nojus išgelbėjo visą pasaulį“, – apie naujai įstaigai duotą pavadinimą sakė vienas
steigėjų, Panevėžio evangelinės bažnyčios
pastorius Ramūnas Jukna.
Centro direktoriaus pareigas eina Deividas Judenis.
Ši komanda su būriu savanorių viso
pasaulio gal ir neišgelbės, tačiau bent trims
dešimtims vaikų pasiryžę nors šiek tiek
praskaidrinti kasdienybę, praplėsti kultūrinį
ir meninį jų akiratį.
„Pirmosios mūsų veiklos prasidės jau
pirmadienį, – artimiausiais planais dalijosi R. Jukna. – Rengsime užsiėmimus su
vaikais po pamokų. Centre dirbs socialinis darbuotojas, psichologas bei laukiami
savanoriai. Iš pradžių galvojame priimti
dešimt vaikų, o rudeniop jų gretos turėtų
išaugti trigubai. Vasarą rengsime dienos
stovyklas. Žodžiu, mes visapusiškai užimsime vaikus: rengsime tiek pramogas,
tiek edukacines programas.“

Metų pradžioje Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai patvirtinus panevėžiečių parengtą projektą dėl naujo centro,
nupirktos 240 kv/m patalpos Staniūnų
gatvės daugiabutyje. Naują būstinę teko
remontuoti, ieškoti jai baldų, įrangos.
Pats R. Jukna čia darydamas remonto
darbus praleido visą pastarąjį pusmetį.
Prasidėjus centro veiklai, jis lankytojams
teiks psichologinę pagalbą. Šios specialybės
magistro studijas pastorius Ramūnas Jukna
yra baigęs universitete.
„Sunku buvo patikėti, kai ministerija
patvirtino mūsų projektą. Paprastai panašios įstaigos turi padirbti keletą metų, kad
vėliau gautų valstybės finansavimą savo veikloms. Manėme, kad pradžioje bandysime
po truputį įsivažiuoti savo pastangomis,
bet viskas pavyko greičiau“, – džiaugėsi
steigėjas.
Vyriausybė jo projektui lėšų skyrė
dvejiems metams su galimybe toliau tęsti
suplanuotą veiklą. Tokie rezultatai, pasak
pašnekovo, leidžia manyti, kad Panevėžyje
panaši pagalba vaikams labai reikalinga ir
jos reikėtų dar daugiau.

Akimirkos iš centro atidarymo šventės Panevėžyje

Nuotr. T. Šiaudinio

Po intensyvių statybos darbų ir kitų rūpesčių Panevėžyje atidarytas Vaikų dienos
centras „Vilties arka“. Čia laisvalaikį turėtų leisti sunkiai besiverčiančių šeimų
atžalos.

Centro direktorius Deividas Judenis
Tai patvirtino ir į naujo centro atidarymą atvykę įvairių organizacijų nariai,
miesto politikai, valdžios atstovai.
Panevėžio miesto Administracijos
direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė sveikino R. Jukną ir jo komandą dėl
gražios iniciatyvos. Ji nuo pat pradžių palaikė pastoriaus mintis ir džiaugėsi, kad jis
įgyvendino seną savo svajonę. Mat prieš
kelerius metus dvasininkas dalyvavo ne
vienoje humanitarinėje misijoje skurdžiose
pasaulio valstybėse ir nuo to laiko puoselėjo viltį padėti ne tik užsienio, bet ir savo
krašto vaikams.
www.naujienos.lt
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Bendrijos kalėjimų tarnautojų susitikimas
G

egužės 6 d. sodyboje šalia Vievio,
atbundančios gamtos apsuptyje,
vyko „Tikėjimo žodžio“ bendrijos kalėjimų
tarnautojų susitikimas. Dalyvavo dešimt
tarnautojų (bendrijos kalėjimų kapelionas pastorius Darius Aškinis, Gabrielius
Lukošius, Gintautas Gruzdys, Alvydas
Stankevičius, Giedrius Ažukas, Osvaldas
Nenartavičius, Juozas Stankevičius, Ramūnas Grunskis, Gintautas Bezaras, Elvinas
Minkelis).
Susitikimo metu, palydint maldomis ir
Dievo šlovinimu, buvo aptartos tarnystės
perspektyvos Vilniaus, Alytaus ir Pravieniškių pataisos namuose. Bendraujant prie
pietų stalo ir būnant drauge buvome sustiprinti ir padrąsinti tarnauti nuoširdžiai,
skelbiant Kristaus Evangeliją.
Tikėjimo žodžio bendrijos
kalėjimų kapelionas Darius Aškinis

Susitikime dalyvavo dešimt kalėjimo tarnautojų, kurie aptarė tarnystės perspektyvas
Vilniaus, Alytaus ir Pravieniškių pataisos namuose

Gegužės 27-oji – Pasaulinė
Evangelijos skelbimo diena
G

egužės 27-ąją surengta Pasaulinė Evangelijos skelbimo diena
(Global Outreach Day) – tą dieną organizatoriai ragino viso pasaulio krikščionis
papasakoti apie Jėzų bent vienam žmogui.
Jų nuomone, ši iniciatyva taps dar vienu
impulsu skelbti Gerąją Naujieną iki pat
žemės pakraščių.
„Šią dieną Dievas naudoja paprastus
tikinčiuosius. Skelbiant Evangeliją svarbi ne
viena ar kita bažnyčia, denominacija arba
asmenybė. Svarbiausias yra Jėzus. Per šešerius metus girdėjau daugybę pasakojimų
apie stebuklus, liudijimų apie išgydymus
ir išlaisvinimus. Mūsų tikslas – iki 2020 m.
mobilizuoti maždaug 100 mln. krikščionių
Evangelijai skelbti“, – pasakojo Pasaulinės
Evangelijos skelbimo dienos iniciatorius
Werneris Nachtigallis.

Pasaulinės Evangelijos skelbimo dienos
idėja – sukurti po visą pasaulį nusidriekusį
krikščionišką tinklą, kuriam priklausantys tikintieji tą pačią dieną pamokslautų
Evangeliją daugiau nei 200 tautų. Nuo
iniciatyvos pradžios prie jos prisijungė
daugiau nei 15 mln. žmonių.
„Mes, krikščionys, turėtume liudyti
Kristų kiekvieną dieną, tačiau kartkartėmis

baimė arba kasdienybė užvaldo mūsų dėmesį ir atitraukia nuo Kristaus paliepimo.
Taigi tikimės, kad ši viena diena (Evangelijos skelbimo diena) taps katalizatoriumi
ugdant kiekvieno krikščionio gebėjimus
asmeniškai liudyti Evangeliją“, – pabrėžė
judėjimo už Evangelijos skelbimą iniciatorius.
Werneris Nachtigallis taip pat dalijosi,
kad šis sumanymas gimė Evangelijos žygio
metu Pakistane: „Ruošiausi susitikti su
pastoriais, ir staiga Dievo buvimas pripildė
kambarį. Mano širdį užliejo stiprus troškimas suvienyti krikščionis, kad jie dalytųsi
savo tikėjimu. Tariau: „Viešpatie, neturiu
nei pakankamai išteklių, nei ryšių, bet jei
Tu to nori – padarysiu.“ Šiandien, žvelgdamas į rezultatus, tikiu, kad tai tikrai buvo
Dievo paraginimas. Per penkerius metus
mes paskelbėme 144 mln. evangelizacinių
leidinių, o praėjusiais metais atgailos malda
vien tik Ugandoje meldėsi maždaug 1 mln.
žmonių. Šiemet Evangelijos skelbimo dienos iniciatyva aktyviai palaikoma jau 140
šalių“, – džiaugėsi Werneris Nachtigallis.
www.316news.org
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Naujienos

LPF„Prieglobstis” lankėsi Prezidentės patarėjos
L

Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“
direktorius Mindaugas Palionis

Jaunimo pamaldos
G

egužės mėnesį Vilniuje įvyko jau antrosios Jaunimo
pamaldos. Jų metu Dievo žodžiu dalijosi misionierius
iš Kanados Jonathanas Harrisas. Pasitelkdamas vaizdingą smiltelės įvaizdį, svečias kalbėjo apie tris tikėjimo etapus krikščionio
gyvenime – kaip atskilęs gabalėlis uolienos visaip gludinamas
pavirsta smiltele. Panašiai ir mes esame gludinami Šventosios
Dvasios, kol tampame nors ir maža, bet „smėlio pilies“ – Dievo
karalystės – dalimi.
Šlovinimą vedė jaunimo grupė. Vėliau girdėjome ir įkvepiančius jaunuolių liudijimus.
Kitos Jaunimo pamaldos vyks rugpjūčio 18 d., Vienybės ir
atsinaujinimo Konferencijos Vilniuje metu.

LPF „Prieglobstis“ dalyvauja Prezidentės programoje
„Už saugią Lietuvą“

Nuotr. Josué Nussbaumer

abdaros ir paramos fonde „Prieglobstis“, įsikūrusiame
Dabikinėlės kaime, balandžio 27 d. lankėsi Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjos dr. Ramunė
Guobaitė-Kirslienė ir Aira Mičėjienė.
Prezidentės patarėjos domėjosi LPF „Prieglobstis“ veikla,
kuri išsiplėtusi ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Ypač domėtasi
mamų reabilitacija su vaikais, nes tai unikali patirtis, kai vaikai
neatimami iš motinų ir taip skatinama motyvacija gimdytojoms
gydytis nuo priklausomybių.
LPF „Prieglobstis“ dalyvauja Prezidentės programoje „Už saugią
Lietuvą“. Kitą kartą tikimės pačios Prezidentės vizito į Akmenės rajoną.
Susitikime dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovai ir Savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius.
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Patarimai abiturientams
Įsibėgėjant egzaminų sesijai, daugelis abiturientų ima nerimauti: jaudinasi dėl savo
pasiruošimo, būsimų rezultatų, artimųjų lūkesčių. Kaip suvaldyti jaudulį ne tik abiturientams, bet ir jų tėvams, pataria Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytoja
psichologė Aistė Mažeikienė.

A

rtėjant brandos egzaminų
sesijai, abiturientai patiria
nemažai spaudimo: mokytojai, tėvai ir artimieji ragina mokytis,
neretai priekaištauja dėl, jų nuomone,
per didelio atsipalaidavimo, tikisi aukštų
rezultatų. Kaip abiturientui atlaikyti šį
spaudimą?
Pirma, abiturientai gali tvirtai pasakyti
tėvams ir mokytojams: „Žinau, kad šis
laikotarpis yra vienas svarbiausių mano
gyvenime. Žinau, ko noriu ir mokausi (kad
tėvai nepriekaištautų, galite įvardinti, kokį
laiką skiriate mokymuisi, pavyzdžiui, nuo
9 iki 15 val.).
Antra, svarbu patiems suprasti, kad
ne visada laimė yra būti pirmam. Daugiau
pasiekia tie žmonės, kurie pasirenka tinkamiausią profesiją sau patiems ir gyvenime
dirba mėgstamą darbą, o ne yra geriausi iš
visų (kas tai pamatuos?). Todėl egzaminų
rezultatai turi būti tinkami įstoti į norimą
specialybę, užtikrinti sklandų mokymosi
procesą, bet mokymasis ir jaudinimasis
neturi sugadinti sveikatos.
Trečia, svarbu susidėlioti prioritetus – kuriuos egzaminus turiu išlaikyti

„

Daugiau pasiekia tie
žmonės, kurie pasirenka
tinkamiausią profesiją sau
patiems ir gyvenime dirba
mėgstamą darbą, o ne yra
geriausi iš visų.

“

aukščiausiais rezultatais, o kurie gali būti
tiesiog išlaikyti.
Ketvirta, verta sau patiems (arba kartu su broliais, seserimis ir tėvais) aptarti
„Planą B“, t. y. ką darysite, jeigu nepavyks
išlaikyti egzamino norimu balu ir neįstosite ten, kur planavote. Atsarginiai planai
suteikia ramybės, pasitikėjimo, kad, įvykus
nesėkmei, žinau, ką veiksiu: dirbsiu, kad
sužinočiau, kas man labiausiai patinka;
keliausiu, kad pažinčiau save ir patirčiau
ne tokį komfortišką gyvenimą; mokysiuosi
kitų dalykų, kurie gyvenime vienareikšmiškai pravers. Pavyzdžiui, jei neįstosiu į
mediciną, mokysiuosi masažo ir asistuosiu
slaugos specialistui. Svarbu žinoti, kad turiu

atsarginį variantą – tuomet žemė mažiau
siūbuoja po kojomis.
Kaip tėvai ir artimieji galėtų padėti
abiturientui ruoštis egzaminams?
Palikti abiturientą ramybėje. Jo mokymasis – jo reikalas. Padės šiltas, nuoširdus
bendravimas, palaikymas, pasakymai: „Žinau, kad tau pavyks; prisimink, kaip buvo
tada – įveikei sunkiausią testą, trukusį 3
valandas“; „Susitaisei dviratį, nes norėjai
važiuoti“; „Perskaitei tą baisiai nuobodžią
knygą – įveikei tai, ko aš nesugebėjau iki
šiol per visą gyvenimą“ ir pan.
Jūs galite paskatinti abiturientą daryti
pertraukas: miegas, maistas, grynas oras,
laukas, muzika, prasiblaškymas. Sportas
padeda išlaikyti smegenų aktyvumą įsisavinant informaciją.
Priminti, kad sudėtingas, atsakingas
laikotarpis truks ribotą laiką: „Daryk viską,
ką konkrečiai gali padaryti, kad išlaikytum
egzaminus. Dabar tai tavo svarbiausias tikslas. Netrukus galėsi pailsėti – atsipalaiduosi
po visko, ir tai įvyks jau po 4 savaičių!“
Priminti, kad gyvenime laukia dar labai
daug egzaminų. Meilė, liga, vaiko gimimas –
labai svarbūs egzaminai žmogui. Ne vienai
profesijai būdingi kasdieniai egzaminai.
Pavyzdžiui, dirbantiems Bendrajame pagalbos centre kiekvienas skambutis yra
egzaminas, kurį reikia išlaikyti, – išgelbėti
žmogaus gyvybę ar sveikatą.
Kokių klaidų turėtų vengti tėvai ir
artimieji, kad nepakenktų egzaminams
besiruošiančiam abiturientui?
Prastai veikia įkyrus lindimas su lėkštė-
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mis maisto ir sulčių, užuojauta: „Vargšas...
mokosi, o toks gražus pavasaris.“
Priekaištai, persunkti baime ir neigiama nuostata: „Visai nesimokai... eisi
gatvių šluoti.“ Šluoti gatves – ne tokia jau
prasta veikla. Taip kalbėdami abiturientus
„programuojame“, kad darbas turi būti tik
„baltaapykaklinis“, prestižinis. O karjeros
pradžioje tokių darbų nebus.
Egzamino rytas. Kaip suvaldyti jaudulį?
Užduotis: išmokti paprastų kvėpavimo
pratimų skaičiuojant, trumpos meditacijos,
dėmesio sutelkimo technikų – dauguma jų
trunka 2–10 minučių, nieko nekainuoja, o
praverčia visam gyvenimui. Verta naudotis
senais gerais, laiko patikrintais metodais:
pakišti rankas po šaltu vandeniu, nusiprausti veidą, padaryti 10–15 minučių intensyvią
mankštą. Iki egzamino ryto svarbu būti
viską peržiūrėjus, perskaičius, pasiruošus
iš vakaro – jokių skaitinėjimų už durų.
Muzikantai žino, kad prieš pat koncertą
ar konkursą negalima groti – anot profesionalų, „užgrojami“ pirštai, „užsivelia“.
Aš pati prieš egzaminą (likus valandai)
tiesiog peržvelgdavau visą iki tol iš vakaro
pasiruoštą planą, pagrindines formules,

„

Svarbu žinoti, kad turiu
atsarginį variantą – tuomet
žemė mažiau siūbuoja po
kojomis.

“

autorių pavardes – tam reikia pasiruošti
3–4 lapus pagrindinės informacijos, kad
aktyvuotume atmintį.
Jaudintis prieš svarbius įvykius yra
žmogiška. Kaip atskirti, ar kylantis jaudulys yra normalus, ar perdėtas? Kada
reikėtų susirūpinti? Ir ką daryti, jei patiriamas stresas trukdo susikaupti ir rašyti
egzaminą?
Stresas, ir gana stiprus prieš egzaminą –
natūralus. Pripažinkite savo stresą, jaudulį:
jei jaudinuosi, vadinasi, man svarbu, esu
motyvuotas, adrenalinas padės aktyvuoti
anksčiau išmoktas žinias. Priimu savo jaudulį, tegul jis man padeda prisiminti. Tuo
metu labai svarbūs kvėpavimo pratimai.
Ar normalu prieš egzaminus nejausti
jokio jaudulio?
Būtų labai keista, jei jaudulio nebūtų, – tai
savo emocijų neigimas. Arba veiklos nuver-
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tinimas. Visi esame skirtingi, ir skirtingai
išvystę savo emocinį intelektą. Tai, kad
išoriškai žmogus atrodo ramus, nesiblaško
ir nerėkauja, nereiškia, kad nesijaudina.
Daugelis „verdame“ viduje. Jeigu veikla
svarbi, jaudulys yra.
Jei abituriento, jo tėvų ar mokytojų lūkesčiai gerokai pranoko pasiektus
rezultatus, kaip abiturientui neprarasti
pasitikėjimo savimi? Kaip šioje situacijoje turėtų elgtis tėvai ir artimieji?
Svarbu žinoti, kokie mano gyvenimo
prioritetai. Ne visi gali tapti milijonieriais,
verslininkais, genijais savo pasirinktoje
srityje. Labai reikalinga ir vidutinė grandis,
kuri darbą baigia 17 val., augina vaikus,
gėles, rūpinasi įprastais, žemiškais buitiniais dalykais.
Prisiminkime: svarbu turėti atsarginį
planą – kas aš esu ir ko noriu gyvenime,
jei nepavyktų.
Pirmiausia verta didžiuotis, kad esu
žmogus. Kad turiu tam tikras vertybes.
Ir kad ne iš pirmo karto turi pasisekti –
tik tuomet labiau vertiname gyvenimo
dovanas.
Bernardinai.lt
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OLAN STUBBS

Atraskite laimę Dieve

J

ei esate krikščionis, esate pašauktas
tarnystei. Visai nesvarbu, ar dirbate
aukštos kvalifikacijos darbą, ar
tik keičiate padangas. Martynas
Liuteris yra pasakęs: „Mes visi esame kunigai, nes esame krikščionys“ (1 Pt 2, 9;
Apr 5, 10). Mes esame pašaukti tarnauti
kitiems – parodyti jiems Dievą ir atvesti
juos prie Kristaus sosto.
Mūsų krikščioniškas pašaukimas tarnauti
žmonėms vieniems gali atrodyti įdomus,
kitiems bauginantis. Tačiau, kalbant apie
mūsų pastangas padėti kitiems tikėti ir
bręsti Kristuje, visiems mums galioja viena
pagrindinė taisyklė: negali kito nuvesti ten,
kur pats nesi buvęs.
Jei krikščioniškos tarnystės tikslas yra
mokyti kitus mylėti Dievą visa širdimi, visa
siela, visu protu ir visomis jėgomis, negalėsite jų to išmokyti, jei patys kartu neisite
šiuo keliu. Deja, liūdina tai, kad dauguma
žmonių elgiasi būtent taip.

Pasirūpinkite deguonimi
Prieš skrydį lėktuvu instruktažo metu
visada girdime nurodymą: „Nelaimės atveju,
prieš padėdami aplinkiniams, visų pirma
patys užsidėkite deguonies kaukę.“ Kodėl?
Priežastis paprasta: jei jūs nepasirūpinsite
deguonimi, kuris būtinas, kad išgyventumėte, negalėsite padėti ir aplinkiniams.
XIX a. pradžioje Džordžas Miuleris
vadovavo našlaičių namams Anglijoje.
Jis visuomet sakydavo, kad pagrindinis ir
svarbiausias jo uždavinys – meldžiantis ir
skaitant Bibliją pačiam atrasti laimę Dieve.

Visų pirma tavo širdis turi džiūgauti ir būti
laiminga – ne kitų, o tavo! Panašiai mąstė
ir Robertas Murray McCheyne‘is, XIX a.
gyvenęs pastorius, kuris sakė: „Didžiausias
žmonių, kuriems aš tarnauju, poreikis yra
mano šventumas.“
Jei tarnystės tikslas yra padėti žmonėms
puoselėti, vystyti santykius su Kristumi,
mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti nuolatos
gilinti savo bendrystę ir santykius su Juo.
Liūdna, tačiau sakoma, kad daug krikščionių pasineria į tarnystę ir moko kitus, bet
mažai laiko skiria, kad patys geriau pažintų
Dievo žodį. Tarnystė jiems tapo svarbesnė
už asmeninį ryšį su Kristumi. Laikydamiesi
antrojo įsakymo – mylėti savo artimą, jie
pamiršo pirmąjį – mylėti Viešpatį visa
savo širdimi, visa siela ir visu protu (Mt
22, 37–39). Tačiau taip gyvendami ilgai
laimingi nebūsime.

Atiduokite tai, ką gaunate
Jei jūs pats asmeniškai nesate pripildytas Dievo ir Jo žodžio, ką jūs galėsite
duoti kitiems, ką galėsite jiems patarti? Jei
bendrystė su Dievu nėra jūsų prioritetas,
jūs neišvengiamai tarnausite savo pastangomis, o ne Kristaus jėga (Jn 15, 5–8; Kol
1, 28–29).
Kai Jėzus lankėsi pas Mariją ir Mortą,
seserys elgėsi skirtingai (Lk 10, 38–42).
Morta paniro į rūpesčius, norėdama suruošti
Jėzui ir Jo bendrakeleiviams puotą. Koks
produktyvus tarnavimas! Tik pagalvokite,
kokiam būriui žmonių ji patarnavo – kokia
didelė jos meilė! Tačiau Kristus šią situa-

ciją matė kitaip – Jis papriekaištavo jai dėl
neteisingų vertybių.
Tą dieną Gelbėtojo pagyrų sulaukė
Marija. Marijai atrodė, kad jos „patarnavimas“ svečiams nėra toks reikšmingas, kad
vertingiau yra sėdėti prie Kristaus kojų,
garbinant, klausantis Dievo žodžio ir Juo
mėgaujantis. Kaip ir Džordžui Miuleriui,
Marijai svarbiausias dalykas buvo – kad
jos pačios širdis atrastų laimę Dieve. Jėzus
pagyrė ją už tai, sakydamas, kad Marija
pasirinko geriausią dalį, būtiniausią dalyką
gyvenime (Lk 10, 42).
Kurią dalį renkatės jūs? Jei esate krikščionis, svarbiausias jūsų prioritetas turėtų
būti jūsų asmeninė draugystė su Dievu. Tai
yra amžinasis gyvenimas. Jėzus sakė: Kas
nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir
sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį ir jos sudegs (Jn 15, 6). Tačiau
tie, kurie pasilieka Jėzuje, gali prašyti, ko
panorėję, ir Dievas juos išklausys (Jn 15, 7).
Ar norėtumėte, kad šis pažadas išsipildytų
jūsų gyvenime ir tarnystėje?

Atraskite pasimėgimą Jame
Kaip mes pasiliekame Kristuje? Kai Jo
žodis mumyse pasilieka (Jn 15, 7). Skaitykite
Žodį, įsiminkite jį, melskitės pagal tai, ką
perskaitėte. Tai pagrindinis būdas, kaip
mes kasdien bendraujame ir puoselėjame
savo santykius su Jėzumi.
Tuomet, kai eisime tarnauti kitiems –
skaitysime Bibliją savo vaikams, sudrausime
netinkamas nuostatas turintį darbuotoją ar
konsultuosime sunkų laikotarpį išgyvenantį
bažnyčios narį, – Dievo žodis natūraliai liesis
iš mūsų lūpų, jį liudys ir mūsų gyvenimas.
To mes visi ir norime.
Jei kasdien puotaujame su Dievu, maitindamiesi Jo žodžiu, kiti rinks trupinius
nuo mūsų stalo, kol mes ruošime jiems valgį.
Daugelis mūsų kartos žmonių badauja, nes
per daug laiko praleidžia prie televizoriaus,
žaisdami internetinius žaidimus ar naršydami socialiniuose tinkluose. Jei didžiąją
savo laisvo laiko dalį skiriate būtent šiems
dalykams, neatrasite pasitenkinimo, kurio
ilgisi jūsų siela.
Jei bėgsite paskui Kristų, mylėdami Jį
visa savo širdimi, siela, protu ir jėgomis, kiti
bėgs paskui jus. Krikščioniška tarnystė –
kaip potvynis. Kasdien turime atrasti laiko
pabūti vieni su Kristumi, skaitydami Jo žodį
ir melsdamiesi. Kai atrasime pasimėgimą
Dieve, mes būsime pasiruošę ir gabūs tą
džiaugsmą perteikti ir savo šeimos nariams,
ir draugams, ir bažnyčiai.
Iš www.desiringgod.org
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BRENT BOUNDS

Tėvystė padeda suvokti
Evangeliją

E

vangelija keičia viską. Viską.
O mūsų tarpusavio santykiai
padeda suprasti, kaip tai vyksta.
Gyvenant santuokoje, tėvystė yra tarsi
pats aštriausias skalpelis, kurį Dievas naudoja, dirbdamas su mano širdimi. Evangelija
nurodo ribas, suteikia pagrindines gaires,
kaip aš turėčiau auklėti savo vaikus. Tėvystė
man yra tarsi laboratorija, padedanti giliau
suvokti Evangelijos žinią.

„Tavyje yra kur kas daugiau blogio, negu
tu gali įsivaizduoti.“
Susitikinėjančioms ar susižadėjusioms
poroms aš visuomet sakau, kad iki santuokos
net nenumaniau, jog esu toks savanaudis.
Ir, kol nesusilaukėme vaikų, niekuomet
nenumaniau, kaip giliai tas mano savanaudiškumas įsišaknijęs. Jau pirmaisiais
santuokos metais pradėjau stebėtis: „Ech,
dabar viskas sukasi ne tik apie mane!“ O
kai mūsų šeimoje atsirado vaikų, kurie
visiškai ignoravo mano poreikius ir mano
asmeninį laiką, mane ištiko šokas, suvokus,
kaip stipriai buvo įsišaknijusi toji savanaudiškumo šaknis. Tėvystės „kelionėje“
aš suvokiau savo savanaudiškumo gylį,
kaip labai aš troškau komforto ir kokia
svarbi man buvo aplinkinių nuomonė.
Kovodamas prieš blogio šaknį savyje, kuri
vis apsireikšdavo man, kaip tėvui, patyrus
kokią nesėkmę, aš periodiškai išgyvendavau
išsekimo momentus.
Niekuomet nepamiršiu, kaip man teko
pratinti prie naktipuodžio mūsų pirmąjį
sūnų. Nors jis greitai suvokė reikalo esmę,
tačiau turėjo įprotį priešintis ir kentėdavo,
o tai sukeldavo fizinį skausmą. Aš labai
stipriai dėl to išgyvenau, nes dėl sūnaus
užsispyrimo jam užkietėdavo viduriai,
o mano kančios stiprėjo dar labiau, nes
nežinojau, kaip jam parodyti, jog jis pats
ir sudaro priežastis tam skausmui atsirasti.
Vieną popietę vonios kambaryje, esančiame
mūsų namo antrame aukšte, mūsų kova
pasiekė kulminaciją.
Mano sūnus sėdėjo tualete kęsdamas
skausmą ir pasidavęs baimei, kuri ir neleido

jam pamatyti, jog jis turi galios pakeisti šią
situaciją. Aš prisėdau ant vonios krašto
priešais jį ir ėmiau dalinti patarimus, pamokymus, kol jo kantrybės indas buvo
pripildytas sklidinai. Jis pasilenkė į priekį,
pažvelgė tiesiai man į akis ir iš pačios savo
esybės gelmių išleido skausmo kupiną
šūksnį. Aš, subrendęs asmuo, atsiliepiau
tokiu pačiu skausmo sklidinu balsu. Vienu
momentu viskas tarsi sustingo. Mes sėdėjome apstulbę nuo to, ką tik ką vienas
kitam išpažinome – tarsi būtume vienas
kito paklausę: „Ar tu iš tiesų ką tik tai
padarei?“
Po to viskas vyko taip, tarsi mus būtų
užliejusi malonės banga – mes pradėjome
stipriai verkti, tiesiog raudoti. Nuo vonios
krašto aš persėdau ant grindų, o jis nulipo
nuo tualeto, pasilenkė prie manęs ir krestelėjo man į glėbį. Mes apsikabinome ir,
sėdėdami ant vonios grindų, abu verkėme.
Kai prisimenu šį savo tėvystės „kelionės“
momentą, suprantu, jog toje situacijoje buvau
nugalėtas savanaudiškumo, nekantrumo
ir troškimo kontroliuoti. Suvokęs, kaip
sureagavo mano sužeista širdis vieno iš man
brangiausių žmonių atžvilgiu, mąsčiau, ar
ji dar gali pasveikti...
Šiandien, prisimindamas tą dieną, suprantu, kad tąkart mes su sūnumi buvome
kaip niekad artimi. Mes abu pasiekėme savo
esybės gelmes, abu atsiliepėme į kvietimą
atverti, apnuoginti savo širdį ir abu vienas
kitą sustiprinome ta jėga, kurią gali suteikti
tik Malonės Evangelija. Dievas padėjo man
suvokti, jog svarbiausias čia ne aš, ir pripildė
mano širdį raminančios atgaivos.
Tu gali būti labai stipriai sutrikęs ar
susinervinęs, bet Dievo malonė padės tau
suprasti, jog labiausiai bauginanti tiesa
atneša didžiausią palengvėjimą.

„Esi labiau mylimas, negu gali įsivaizduoti.“
Kartą kalbėjausi su jaunuoliu, kuris
nerimavo dėl to, koks yra Dievo požiūris
į jį. Jis atskleidė, jog kamuojamas baimės,
nes jam atrodo, kad yra nutolęs nuo Dievo, ir nuolat jaučia būtinybę tai išpažinti,
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„susiderinti“ su Dievu. Klausydamas jo,
susimąsčiau: kaip Dievas turėtų vertinti
nuolatinį šio žmogaus nerimą ir dvejones
dėl jo tapatybės Kristuje?
Pagalvojau ir apie savo, kaip tėvo,
jausmus, jeigu mano vaikas taip manimi
nepasitikėtų. Kaip aš reaguočiau, jeigu mano
vaikas nuolat klaustų, ar mūsų santykiai yra
geri, abejotų mano besąlygine meile jam ir
vis teirautųsi, ar jis tikrai yra mano sūnus?
Aš būčiau priblokštas ir labai nusiminčiau,
nes mano sūnus niekaip negali nurimti,
mėgautis mano meile ir nesuvokia, kad
yra visavertis šeimos narys.
Kai kuriais svarbiais mano tėvystės momentais disciplina buvo itin reikšminga.
Nors drausminimas dažnai yra skausmingas
dalykas tiek vaikui, tiek man, turiu prisiminti,
koks yra drausminimo tikslas. Kai matau
pasipriešinimą vaikų širdyje ir elgesyje, mano
meilė vaikams verčia mane duoti jiems tam
tikrus nurodymus. Ir, manau, drausminimo
priemonės, kurias taikau savo vaikams, tik
patvirtina jiems, jog jie yra mano vaikai.

„

Evangelija nurodo ribas,
suteikia pagrindines gaires,
kaip aš turėčiau auklėti
savo vaikus.

“

Kitų vaikų elgesys mane taip pat gali
neraminti, bet aš nededu didelių pastangų
juos išauklėti, nes jie tiesiog ne mano vaikai.
Žinoma, mano vaikams jų tapatybę patvirtina ir mano švelnumas bei meilumas. Net
jei tarp mūsų kartais ir kyla įtampa, jei mes
dėl ko nors nesutariame, mano vaikai vis
tiek žino, kad aš juos myliu ir jie yra mano
vaikai. Jie gali būti saugūs dėl savo tapatybės
ir vietos mūsų šeimoje, nes tai nepriklauso
nuo jų elgesio ar mūsų emocinio artumo,
kuris kinta: kartais mes esame artimesni,
o kartais tarsi nutolstame vienas nuo kito,
bet jie vis tiek yra mano vaikai.
Šios tėvystės patirtys atvėrė man Evangelijos gylį ir grožį. Aš žinau, kas slypi giliai
mano širdyje, vis dar grumiuosi su nuodėme ir kartais išgyvenu sumaištį, bet Jame
aš atrandu ramybę – aš pasikliauju Dievo
meile ir tuo, kad per Jėzų Kristų aš esu
Dievo vaikas.
Tėvystė moko mane Jėzaus meilės...
Kad tik būčiau gabus to išmokti.
Iš www.thegospelcoalition.org
vertė Jurgita Ratautienė
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„Fotografavimas –
galimybė įamžinti
nepakartojamas akimirkas“

LoretaPankūnienė:

Sveiki, brangieji, šįkart norime Jus supažindinti su puikia Kėdainių
bažnyčią lankančia seserimi, fotografe Loreta Pankūniene ir jos
darbais. Tikime, kad Viešpaties malonės dovanos, veikiančios jos
gyvenime, praturtins ir Jus.
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K

albėti labai nemėgstu... Esu
labiau stebėtoja, klausytoja. Man daug paprasčiau
kalbėti per fotografiją, nei papasakoti apie
save. Nesu tas žmogus, kuris kiekvienam
sutiktam atveria savo širdį.
Kaip ir kiekvienas žmogus šioje žemėje, esu tokia kaip ir visi kiti. Vienų esu
mylima, kitų – ne. Vieni mano darbais
žavisi, kitiems jie visai neįdomūs.
Turiu šeimą. Su vyru auginame keturis
nuostabius vaikučius. Vyriausiajai – jau
aštuoniolika, mažiausiajam – septyneri.
Gyvename pačiame Lietuvos centre – Kėdainiuose.
Mano gyvenimą įprasmina vaikai.
Jie – visas mano turtas, mano brangenybės. Dievas man juos patikėjo tokius,
kokie jie yra. Kiekvienas iš jų labai skirtingas, bet labai mylimas.
Nukelta į 16 p.
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Atkelta iš 15 p.

Mūsų šeimos gyvenimas nebuvo
lengvas, išgyvenome daugybę sunkių,
skausmingų išbandymų. Tačiau, kai
pažiūri atgal, supranti – visa tai tam, kad
išmoktume eiti į priekį ir nepasiduotume.
Taip Viešpats sustiprina mūsų pasitikėjimą Juo. Juk Jis nežadėjo gyvenimo be
sunkumų, bet pažadėjo visą laiką būti
kartu ir niekada nepalikti.
Bet kokiu atveju, kad ir kas nutiktų,
noriu likti ištikima Viešpačiui. Ir turiu
viltį, kad mylintiems Dievą viskas išeina
į gera. Apima didelis džiaugsmas, kai
matau, kaip stebuklingai Viešpats veikia
mūsų gyvenime. Tereikia pasitikėti Juo.
Labai džiaugiuosi motinyste ir kiekviena
dovanota diena. Kai mąstau apie vaikus,
jų ateitį, trokštu, kad labiau už viską jie
mylėtų Dievą, pažintų Jo gerumą ir išgelbėjimo džiaugsmą. Kad kiekvienas jų rastų
tą gyvenimo kelią, kurį jam skyrė Dievas.
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Laikas, praleistas su vaikais, – man didelė
laimė ir džiaugsmas. Todėl Dievas sudėliojo viską taip, kad ir darbe laiką leidžiu
su vaikais.
Vilniuje studijavau drabužių konstravimą ir modeliavimą. Pradžioje šį darbą ir
dirbau. Bet gimus vaikams, pabuvus ilgose
motinystės atostogose, supratau, kad šis
darbas ne man. Noriu dirbti su vaikais –
su nuostabiais Dievo kūriniais. Ir Viešpats
į tai įvedė. Dirbu privačiame darželyje su
2–4 metų mažyliais. Taip smagu stebėti,
kaip auga ir keičiasi tie mažieji stebuklai,
prisiliesti prie jų širdelių, mokyti ir vesti
juos gyvenimo keliu. Kiekvienas iš jų yra
ypatingas ir nepakartojamas.
Vaikystė – toks trumpas ir brangus
laikas. Gimsta mažas žmogutis, bet didelis stebuklas, kuris keičia mus ir aplinkinius. Todėl stebint, kaip vaikai su kiekviena diena sparčiai auga, norisi užfiksuoti
visas brangias akimirkas.
Man fotografija reiškia labai daug: fotografuoju tada, kai būna liūdna, ir tada, kai
linksma, kai būnu viena ir būdama su šeima
ar draugais. Fotografuodama aš pailsiu,
atsigaunu, atsipalaiduoju. Tuo momentu
neslegia jokios problemos ar sunkios naštos.
Nukelta į 18p.
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Atkelta iš 17 p.

Fotografija pagavo mane gimus
vaikams, ypač gimus ketvirtam mažyliui. Norėjosi užfiksuoti kiekvieną dieną,
valandą, minutę – juk laikas taip greitai
bėga. Pirmieji trys vaikučiai jau buvo
paaugę, todėl vėl iš naujo mėgavausi motinyste. Nelengva auginti keturias skirtingas asmenybes, todėl fotografavimas man
tapo atsipalaidavimo būdu. Išeidavau su
vaikais į lauką, jie žaisdavo, bėgiodavo,
tyrinėdavo juos supantį pasaulį, o aš
fotografuodavau. Vaikai kupini paprastumo ir nuoširdumo. Jie yra ypatingi. Jų
nuotaikos yra ypač nuoširdžios ir natūralios. Suaugusiam žmogui tai parodyti
sudėtinga. Fotografuojant smagu stebėti,
kaip pradžioje žmogus būna įsitempęs,
susikaustęs, o pabaigoje atsipalaiduoja ir
parodo tikrąsias savo emocijas.
Fotografavimas – galimybė prisiliesti
prie žmogaus gyvenimo istorijos, įamžinti
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tas nepakartojamas akimirkas, tarsi sustabdyti laiką. Įamžinti veidai, veiksmai,
vietos grąžina mus į tą pačią dieną,
sukelia tuos jausmus, kurie tuomet buvo
išgyvenami. Nuotrauka atgaivina prisiminimus, leidžia pamatyti save iš šalies,
pabūti toje akimirkoje dar ir dar kartą.
Gyvenimas nuostabus: kur pažvelgsi,
visur jaučiamas, matomas ypatingas
Kūrėjo rankos prisilietimas.
Šiais laikais, kai visi kažkur lekiame, skubame, taip norisi bent trumpam
stabtelėti ir pamatyti stebuklingą Dievo
kūrinijos grožį, kuris stebina ir džiugina
kiekvieną dieną. Lietuva tokia graži –
kiekvienas jos kampelis toks ypatingas
ir unikalus. Kai matau šį grožį, negaliu
nefotografuoti... Labai mėgstu fotografuoti įvairius atspindžius – jie mane
žavi, pakeri, stebuklingai traukia. Juos
pastebiu dažnai, tik ne visada su savimi
turiu fotoaparatą.
Pagrindinis mano įkvėpėjas yra pats
Kūrėjas. Jis siunčia žmones, bendraminčius, kurie padeda augti, atrasti naujas
kūrybos formas. Kad ir ką daryčiau,
viską stengiuosi daryti iš širdies. Nuoširdumas, atsispindintis mano darbuose,
atveria ir žiūrovų širdis, leidžia pasidžiaugti sukurtais darbais.
Man smagu bendrauti su kitais
fotografais, mokytis, ieškoti būdų, kaip
padaryti nuotraukas dar įdomesnes ir
patrauklesnes. Esu Kėdainių fotografų
draugijos narė. Mano darbai buvo eksponuojami Kėdainių fotografų draugijos
parodoje „Fototerapija 2016. Atspindžiai“. Dvejus metus iš eilės dalyvavau
tarptautinėje parodoje „Žemės diena“
Utenoje. Dalyvavau akcijoje „Fotografai
prieš smurtą“ Alytuje, kitose parodose.
Apie autorinę parodą kol kas dar tik
svajoju, bet pasitikiu Viešpačiu – viskas
Jo valioje. Tetrokštu sekti savo Gelbėtoju
ir Mokytoju.
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VILIJA SENULYTĖ

Kelionė po Lenkijos „Mažąją Lietuvą“

Nuotr. V. Senulytės

A

nkstyvą balandžio 29 d. rytą Vilniaus bažnyčios
„Tikėjimo žodis“ tikinčiųjų grupė, maždaug 50
žmonių, išsiruošė į pažintinę kelionę po Palenkės
vaivadiją. Kėlėme sau nemenką užduotį – susipažinti su buvosiomis lietuvių etninėmis žemėmis, pamatyti tas vietas, kuriose
kadaise gyveno išnykusi baltų tauta – jotvingiai, išsiaiškinti, kas iš
tiesų yra toji Palenkė, kiek joje šiandien likę lietuvių ir Lietuvos.
„Kaip Rusija turi „Mažąją Lietuvą“ – Karaliaučiaus kraštą,
taip ir Lenkija turi savo „Mažąją Lietuvą“ – Palenkę“, – artėjant
prie unikalaus Punsko regiono, vienintelės vietos už Lietuvos
ribų, kur lietuviai vis dar sudaro daugumą (~80 proc.), pasakojimą pradėjo ekskursijos gidas istorikas dr. Deimantas Karvelis.
Šiose vietovėse lietuvybė jaučiama netgi labiau nei Lietuvoje:
prieš kiekvieną miestelį daug lietuviškų arba dvikalbių užrašų,
prie namų iškeltos Lietuvos valstybinės vėliavos, tvoras puošia
Gediminaičių stulpai.
Punske mus pasitiko lietuviškos „Aušros“ leidyklos direktorius, poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas
ir redaktorius Sigitas Birgelis. Jis papasakojo šio krašto istoriją.
Palenkės vaivadija – išnykusios baltų genties, kovingųjų jotvingių,
teritorija. Manoma, kad ši tauta VIII a. pr. Kr.–XIX a. gyveno
Jotvoje (taip pat vadintoje Dainava ir Sūduva) – dabartinėje
Lenkijos Palenkės vaivadijoje, dalyje Vakarų Baltarusijos,
dalyje lietuviškos Suvalkijos ir Dzūkijos. Jotvingių pėdsakus
rodo gyvenviečių tipai ir piliakalniai. Įdomiausias yra 9 km
nuo Punsko į šiaurę nutolęs Eglinės piliakalnis. Jotvingius XIII
a. pradžioje nukariavo kryžiuočiai. Tačiau šio krašto nepajėgta
intensyviai apgyvendinti, todėl iki XV a. čia ošė miškai. Naujai
šiame krašte kurtis pradėta tik XV a. pradžioje. Naujieji krašto
šeimininkai buvo lietuviai, kilę nuo Merkinės ir Punios. Jie čia
tyvuliuojantį ežerą ir pavadino Punia, nuo kurio ir gyvenvietė
gavo vardą. Istorikai teigia, kad jotvingių kalba buvo labai panaši
į prūsų ir lietuvių kalbas.
S. Birgelis pasakojo, kad 1597 metais, Punske pastačius bažnyčią ir čia įsteigus parapiją, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kanceliarija išleido Žygimanto III dokumentą, kuriame sakoma,
kad Punsko parapijos klebonu gali būti skirtas „ne tiktai lietuvis,
bet ir lietuvių kalbą mokantis“. Šio reikalavimo laikomasi iki šių
dienų (bet dabar klebonas lenkas). Mišios Punsko bažnyčioje
kasdien vyksta tik lietuviškai ir tik sekmadieniais vienos mišios
iš trijų – lenkiškos. Šalia bažnyčios įsikūrę du lietuviški muziejai:
Juozo Vainos etnografinis ir Punsko istorijos.
Iš Punsko vykome į muziejų po atviru dangumi – už 2 km
esančią prūsų-jotvingių gyvenvietę Ožkiniuose. Punsko lietuvis
verslininkas Petras Lukoševičius, save vadinantis jotvingiu-prūsu,
šiame kaime paveldėjo maždaug 8 ha žemės sklypą ir jame nuo
1999 m. savo lėšomis pradėjo statyti etnografinę gyvenvietę.
Gyvenvietę jau sudaro medinė pilaitė, apsupta vandens griovio, tvenkiniai, gynybos bokštai, nameliai, aukurai, akmenys,
ant kurių iškalti prūsų genčių ir žymiausių karo vadų – Barto,
Glapo, Manto, Glando, Pipino, Skomanto portretai bei vardai.
Šioje gyvenvietėje vyksta poezijos pavasariai, vaidinimai bei

kiti meno kolektyvų pasirodymai, švenčiamos joninės, oninės,
vyksta gyvosios archeologijos dienos, kelias dienas čia gali
praleisti ieškantys ramybės gamtoje.
Iš jotvingių gyvenvietės pasukome prie nedidelio, tarp trijų
ežerų išsidėsčiusio kurortinio miestelio Augustavo, lenkų dar
vadinamo „Šiaurės Venecija“. Augustavu 1561 m. miestą pavadino
Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas
Augustas, suteikdamas jam Magdeburgo teises. Pagrindinės
šio nedidelio miestelio siūlomos pramogos – pasiplaukiojimas
įvairių tipų laivais 1823 metais iškastu Augustavo kanalu. Minėtas
kanalas tapo XIX a. technikos stebuklu ir daugelį metų buvo
svarbus vandens transporto kelias, jungęs Baltijos jūrą su šalies
upėmis. Plaukėme Jotvingių laivu, gėrėjomės gražiais vaizdais,
mėgavomės kava, arbata, laivo kapitonui ir, gidei pageidaujant
padainuoti lietuviškai, šlovinome savo Viešpatį.
Pasiplaukioję Augustavo kanalu, aplankėme 8 km nuo
Augustavo esančią Lenkijos piligrimų pamėgtą vietą Studenicą.
Piligrimai šioje vietoje pradėjo rinktis XVIII a. I pusėje, pasklidus
gandui, kad Studenicos ežero saloje rastas Mergelės Marijos
paveikslas. Maždaug 1780 metais saloje apsigyvenęs atsiskyrėlis
Vincentas Motavskis iš surinktų aukų pastatė koplytėlę, vėliau
bažnyčios statybą finansavo kiti mecenatai. Studenicos ežero
salą buvo pamėgęs popiežius Jonas Paulius II, kuriam saloje
pastatytas paminklas.
Palikę Studenicos ežero salą, keliavome į Tikociną, kuriame
stovi dar XVI a. Goštautų giminei priklausiusi pilis. Kadaise
Narevo upės vandenų apsemtoje saloje stūgsojo medinė pilis,
bet dėl nesibaigiančių Goštautų ir Radvilų nesutarimų, medinė
pilis buvo padegta, ir tik po Žygimanto Augusto santuokos su
Barbora Radvilaite buvo atstatyta, į ją buvo perkeltas ginklų
arsenalas, biblioteka ir karališkasis iždas. Nuo tada ši tvirtovė
tapo viena stipriausių žemutinėje Lenkijos dalyje. 1572 metais
mirus paskutiniam jogailaičiui Žygimantui Augustui, jo kūnas
Tikocino pilyje buvo kelis mėnesius ruošiamas laidotuvėms.
Be Tikocino pilies, šiame miestelyje dar buvo galima pasigrožėti 1763 m. Jano Klemenso Branickio pastatytu didingu,
antruoju pagal senumą Lenkijoje (po Žygimanto kolonos
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Varšuvoje) paminklu lenkų patriotizmo ir karinės galybės
simboliui Stefanui Čarneckiui. Iš gido D. Karvelio sužinojome, kad
1522 m. Tikocino valdovo Alberto Goštauto pakviesti miestelyje
apsigyveno žydai, kad XVI a. esperanto kalbos kūrėjo Liudviko
Zamenhofo tėvas Markas Zamenhofas pastatė Tikocino Senąją
sinagogą, o Sinagogos muziejuje saugomas judaikos palikimas,
kad Tikocino Švč. Trejybės bažnyčia garsėja savo vargonais.
Po labai intensyvios pirmos dienos kelionės apsistojome Tikocino viešbutyje. Gerai pailsėję, skaniai papusryčiavę, sekmadienio
rytą iškeliavome į turistų pamėgtą Palenkės vaivadijos miestą
Supraslę. Kol vykome į Supraslę, visą kelią šlovinome Viešpatį,
nes vienas brolis buvo pasiėmęs gitarą. Diena prasidėjo puikiai!
Nuo V a. pr. Kr. iki X a po Kr. šiose vietose gyveno jotvingiai,
o nuo XIII–XIV a. iki 1795 m. teritorija priklausė LDK Trakų
vaivadijai. 1501 m. buvo pradėtos Supraslio stačiatikių vienuolyno statybos, kurias 1504 m. savo įsaku patvirtino Aleksandras
Jogailaitis, o po kelerių metų šias statybas dar kartą patvirtino
Žygimantas Senasis. Supraslė ilgainiui tapo LDK stačiatikiškos
kultūros židiniu. Vienuolynas turėjo žymiausią pasaulyje biblioteką (~1800 knygų) – čia buvo baigtas vienas didžiausių XVI a.
dvasinių sumanymų – Šventojo Rašto vertimas į rusėnų kalbą,
kurį išleido Pranciškus Skorina.
Supraslės stačiatikių vienuolyno rūsiuose įkurtame viename
didžiausių Europoje ikonų muziejuje sužinojome ikonų atsiradimo
istoriją, pasigrožėjome gausybe surinktų ikonų, kurių seniausioji
iš XVIII a., o viena
iš jų papuošta net
627 brangakmeniais.
Toliau mūsų keliasdriekėsiįdidžiausią
Palenkės vaivadijoje
miestą, kurį lenkai
vadina Bialystok, o
lietuviai – Balstoge.
Manoma, kad Balstogės kaimas įsikūrė XIV a. buvusiose
jotvingių žemėse ir
priklausė LDK. 1514
m. pirmą kartą paminėtas Balstogės
pavadinimas, kuris,
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manoma, kilęs iš jotvingių kalbos bialy ir istok – balta upė,
ištaka, upokšnis.
Pažintį su šiuo miestu pradėjome nuo XVIII a. Balstogės
įžymybės – puošnių barokinio stiliaus didikų Branickių šeimos
rūmų, vadinamų „Šiaurės Versaliu“. Janas Klemensas Branickis
XVII a. buvo Palenkės vaivada ir kandidatas į Lenkijos karalius,
palaikęs gerus ryšius su Radvilomis ir Potockiais. Branickių
šeimos rūmai, kuriuos puošia galerijos, paviljonai, nuostabaus
grožio prancūziško stiliaus parkas su įmantriais gėlynų ir krūmelių
ornamentais, fontanais ir sudėtingomis skulptūrų kompozicijomis,
paviljonu su ereliu, pastatyti 1697 m. XVIII a. pirmoje pusėje
rūmuose veikė teatras, buvo statomos operos, baletai. Per Antrąjį
pasaulinį karą 70 proc. rūmų buvo sunaikinta. Šiandien jie yra
atstatyti, rūmuose įsikūręs Balstogės medicinos universitetas.
Pasigrožėję Branickių šeimos rūmų didybe, ėjome susipažinti
su Balstogės arkikatedra bazilika, kuri įtraukta į Palenkės vaivadijos
saugomų istorijos paminklų sąrašą. Dar šiek tiek pasivaikščioję
Balstogėje ir pasigrožėję miesto architektūra, atsisveikinome su
svetinga Palenkės vaivadija ir patraukėme Lietuvos link.
Grįždami kiekvienas buvome paskendęs savo mintyse. Prisiminę
painius istorijos vingius, supratome, kokia vis dėl to svarbi Lietuvai
buvo Palenkė – ja ėjo svarbiausi keliai į Gdanską, Lvovą, Kijevą.
Knišine Žygimanto Augusto iniciatyva buvo įsteigta monetų kalykla,
kaldinusi pinigus Lietuvai ir Lenkijai, čia mirė paskutinysis Jogailaičių
dinastijos valdovas Lietuvos ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas. Šiose žemėse buvo Lietuvos didikų Goštautų, Kiškų, Radvilų,
Chodkevičių, Sapiegų ir kitų valdos. Palenkės vaivadija – išnykusios
baltų genties, kovingųjų jotvingių, teritorija.
Dėkojame ekskursiją organizavusiam Gintui Kamarauskui ir
kelionės vadovui dr. Deimantui Karveliui.
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BIRUTĖ VENTERAITIENĖ

Aukštaitijos regiono tikinčiųjų
kelionė Reformacijos takais

Salamiesčio evangelikų reformatų bažnyčioje ne tik klausėmės pasakojimų,
bet ir patys šlovinome Viešpatį

N

epaprastai šiltą ir saulėtą gegužės
13 dieną „Tikėjimo žodžio“
bendrijos Aukštaitijos krašto
tikintieji keliavo maršrutu Utena–Vyžuonos–
Svėdasai–Salamiestis–Biržai–Papilys–Astravas–Biržai. Ekskursiją keliautojams vedė
istorikas, doc. dr. Deimantas Karvelis, kuris
visos kelionės metu pasakojo apie garsią LDK
didikų giminę – Radvilas. Radvilos iškilo
XV a. ir išliko viena įtakingiausių giminių
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki
XVIII a. pabaigos. Jie buvo viena turtingiausių giminių Europoje ir vieninteliai iš
Lietuvos didikų giminių nuo 1547 m. turėjo
Šventosios Romos imperijos kunigaikščių
titulą. Ekskursijos metu tikintieji artimiau
susipažino su Biržų linijos Radvilų giminės
atšaka, kurios pradininkas buvo Mikalojus
Radvila Rudasis (1512–1584 m.).
Kelionės pradžioje ekskursantai aplankė Vyžuonų miestelį, kuris Reformacijos
laikais priklausė Radvilų giminei. Pirmoji
katalikų bažnyčia Vyžuonose buvo pastatyta
1406 m., vėliau Radvilos jos vietoje buvo
pastatę evangelikų reformatų bažnyčią,
kurios rūsiuose anksčiau buvo palaidotas
Kristupas Radvila Perkūnas (1547–1603 m.).
XVI–XVII a. Vyžuonose kelis dešimtmečius
vyko kovos tarp katalikų ir evangelikų reformatų. Radviloms taip pat priklausė Svėdasų
dvaras. Apie 1574 m. Svėdasuose Radvilos
Juodojo rūpesčiu buvo pastatyta evangelikų
reformatų bažnyčia. Ekskursijos gidas dr.
D. Karvelis Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo

bažnyčios šventoriuje įdomiai pasakojo apie
Svėdasuose vykusias Kristupo Radvilos
Perkūno šermenis ir kitus evangelikams
svarbius įvykius. Daugeliui tikinčiųjų buvo
įdomu, jog Radvilų kartografas Juozapas
Narunavičius 1645 m. sudarė Svėdasų planą, kuriame matyti, jog XVII a. miestelyje
buvo 7 gatvės, išeinančios iš keturkampės
aikštės. Svėdasuose ekskursijos dalyviai taip
pat aplankė Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią (pastatytą 1794 m.) ir grafų
Marikonių statytą koplyčią–mauzoliejų.
Toliau keliautojai patraukė į Salamiestį,
kuris priklausė kunigaikščiams Radviloms
ir Radvilų dinastijos klestėjimo laikais
buvo vienas iš Reformacijos centrų. Ši
istorinė evangelikų reformatų lietuviška
parapija šaltiniuose pirmą kartą paminėta
apie 1583 m., o Radvilų įkurti reformatų
maldos namai minimi 1673 m. inventoriuje.
Parapija pergyveno ir išsilaikė per sunkiausią
XVIII a. vidurio kontrreformacijos laikotarpį
bei išliko šalia kitų Biržų krašto evangelikų reformatų parapijų. Kunigą Radvilos
išlaikydavo iš savo iždo. Pamaldos buvo
laikomos lietuviškai.
Ekskursantai sužinojo, kad miestelyje
būta didžiulių religinių nesutarimų, todėl
reformatų maldos namai su klebonija buvo
apiplėšti, pamokslininkai sumušti. Tikintiesiems Salamiesčio evangelikų reformatų
bažnytėlės duris atrakino Biržų evangelikų
reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas. Medinė Salamiesčio evangelikų

reformatų bažnyčia (pastatyta 1830 m.) –
visai nedidelė, tačiau sovietmečiu ji nebuvo
uždaryta. Keliautojams bažnytėlėje buvo
smagu klausytis ne tik dr. D. Karvelio ir
kun. R. Mikalausko pasakojimų apie kadaise
buvusius šlovingus Reformacijos laikus,
bet ir patiems šlovinti Viešpatį. Giesmes
tikintiesiems giedoti padėjo Algis Gervė
iš Utenos ir Jonas Grunda iš Ignalinos.
Ekskursantai aplankė Biržų rajone
esančią karstinę Karvės olą ir Kirkilų
apžvalgos bokštą. Aukštaitijos regiono
tikinčiuosius karstinė smegduobė nustebino gyliu – 12,6 m, o Kirkilų apžvalgos
bokštas – karstinių ežerėlių grožiu ir nuo 32
m aukščio bokšto atsiveriančiais vaizdais.
Su didžiausiu susidomėjimu ekskursijos
dalyviai klausėsi gido D. Karvelio pasakojimo
apie Radvilų giminę Biržų krašto muziejuje
„Sėla“, kuris įsikūręs Biržų pilies kunigaikščių Radvilų reprezentaciniuose rūmuose.
Ekspozicijų salėse keliautojai susipažino
su Biržų krašto priešistore, miesto ir pilies,
kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių
XVI–XX a. istorija. Muziejuje saugoma
Brastos Biblija, išleista Mikalojaus Radvilos
Juodojo (1515–1565 m.), vienas pirmųjų
III Lietuvos Statuto leidimų lenkų kalba
(išverstas apie 1614 m.), Biržų pilies ir Biržų
senamiesčio archeologiniai radiniai, tarp jų
XVI–XVIII a. koklių kolekcija. Muziejuje
Aukštaitijos regiono krikščionys pamatė
vienintelę Lietuvoje atstatytą autentišką
XVII a. pabaigos koklinę krosnį.
Papilio miestelyje tikintieji aplankė
1907 m. statytą mūrinį mokyklos pastatą,
kuriame nuo 1915 m. trejus metus mokytojavo
poetas Kazys Binkis, ir Papilio evangelikų
reformatų bažnyčią. Ekskursijos pabaigoje
keliautojai pasivaikščiojo po Astravo dvaro
sodybą. Astravo rūmai pastatyti Širvėnos
ežero pusiasalyje ir patogiai pasiekiami iš
Biržų pėsčiomis Širvėnos ežero tiltu (kuris
driekiasi net pusę kilometro). Dvarą įkūrė
Tiškevičiai, įgiję Biržus XIX a. pradžioje.
Paskutinis turistinis objektas, kurį apžiūrėjo
Aukštaitijos evangelinių bažnyčių tikintieji,
buvo Biržų evangelikų reformatų bažnyčia.
Biržų evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksas 2013 m. įrašytas į Kultūros
vertybių registrą. Kompleksą sudaro bažnyčia,
klebonija ir tvora su vartais. Biržų evangelikų
reformatų bažnyčią aprodė ir apie jos parapijos tikinčiųjų veiklą pasakojo šios bažnyčios
kunigas Rimas Mikalauskas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, organizavusiems ir prisidėjusiems prie šios
įdomios kelionės.
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LARISA TUOMINIENĖ

V

iešpatie, Tu radai mane išsigandusią, neramią, be vilties,
baigiančią ikimokyklinio ugdymo specialybę tuometinėje J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje Panevėžyje.
Baigus mokslus buvo sunku rasti darbą,
nes 1992 metais buvo uždarinėjami vaikų
darželiai, atleidžiamos iš darbo auklėtojos, o aš jauna, ką tik baigusi mokyklą, be
patirties... Grįžau į Šiaulius. Ką veikti, kaip
užsidirbti, kaip pragyventi? Išgyvenau didelę
baimę – ką daryti?
Gimiau netikinčioje šeimoje. Tavęs
niekas nepažinojo, niekas Tavimi netikėjo,
niekas Tavęs nemylėjo ir nešlovino, kaip Tu
esi vertas. Niekas man negalėjo pasakyti,
koks Tu esi.
Sutvėrei mane pagal savo atvaizdą,
kad tikėčiau Tavimi, mylėčiau Tave ir garbinčiau Tave.
Pirmąkart sutikau Tave mažoje sekmininkų bendruomenėje. Atėjau smalsumo

Nuotr. G. Tumulio

Ačiū, Viešpatie, kad radai mane

Larisa Tuominienė
vedama – kur vakarais išeidavo bendrabučio
kambario draugės? Jos grįždavo ramios,
susimąsčiusios ir vis kalbėdavo apie Tave.
Ir aš labai norėjau susitikti su Tavimi, ką
nors sužinoti apie Tave. Tą vakarą man
labai patiko Tave garbinančios giesmės.
Tada švelniai prisilietei, – suvirpėjo širdis,
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užplūdo neapsakoma ramybė ir jaukumas.
Tu apgaubei mane savo tėviškais sparnais.
Supratau, kad Tu esi tikras, gyvas, pilnas
ramybės ir paguodos, nebeliko jokios baimės. Norėjau išsaugoti šį pojūtį ir tikrumo
jausmą. Tai buvo nepakartojama.
Grįžus į Šiaulius, galvoje sukosi viena
mintis: kur rasti Tave, kur Tu esi, kur yra
tie žmonės, kurie moka džiaugtis Tavimi,
pasitikėti Tavimi ir visa širdimi mylėti Tave?
Tu ir tuomet neužtrukai. Mano kaimynas
pakvietė ateiti į tikinčiųjų susirinkimą
Šiauliuose, „Palydovo“ kino teatre. Taip ir
likau tarp mylinčiųjų Tave. Giesmės Tau
užbūrė mane – jos taip gražiai išreiškia
dėkingumą Tau, atskleidžia Tavo gerumą
ir tai, kiek daug padarei dėl manęs. Ėmiau
trokšti Tau tarnauti – pradžioje tarnavau
vaikams, vėliau – bažnyčios chore.
Dabar gyvenu Pasvalio rajone, esu
Pasvalio bažnyčios „Tiesos žodis“ vyresnioji.
Gyvenimas su Tavimi – gražus nuotykis,
jame yra visko: ir skausmo, ir džiaugsmo,
liūdesio ir vilties. Viena žinau tikrai – Tu
niekada manęs nepaliksi, nenuvilsi, būsi šalia,
guosi ir stiprinsi, vesi už rankos, globosi ir
visada mylėsi. Ačiū Tau!
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ANNE CETAS

Smulkmenos

K

iekvienas geras davinys ir
kiekviena gera dovana yra iš
aukštybių (Jok 1, 17).
Kai paskambino mano draugė Glorija, iš
karto jos balse pajutau džiaugsmą. Netrukus
paaiškėjo ir džiaugsmo priežastis. Dėl ligos ji
negalėjo išeiti iš namų, tad negalėjo ir lankyti
bažnyčios, tačiau buvo rastas sprendimas.
„Sūnus prijungė prie kompiuterio naujas
kolonėles, tad dabar aš galėsiu dalyvauti bažnyčios susirinkime!“ Vietinė bendruomenė
tiesiogiai internetu transliavo pamaldas. Ji

Išlaisvinta iš
depresijos

P

amenu laikus, kai mano lūpose
dažnai skambėdavo žodis „depresija“. Buvo laikas, kai pusę
metų gėriau antidepresantus ir netgi buvau
nuo jų priklausoma. Tačiau turiu tau gerą
naujieną – Dievas gali išlaisvinti tave iš
depresijos akimirksniu! Kaip gali išlaisvinti
ir nuo daugelio kitų priklausomybių.
Spėju, kad kiekviena esate pasiskundusi
draugei, kad liūdna, nėra nuotaikos ar
norisi verkti. Ir kokių tik patarimų negauname nuotaikai praskaidrinti: susitvarkyk
namus, nublizgink langus, išravėk darželį,
pasidaryk naują šukuoseną ar manikiūrą,
pasikviesk draugę arbatos (dviese liūdėti
smagiau), nueik apsipirkti, pažiūrėk komediją, paklausyk muzikos, išeik į gamtą
pasivaikščioti. O lengviausiai kontroliuojamas,
nors ir trumpam palengvėjimą atnešantis
nuotaikos „skaidrintojas“ – apsivalgymas.
Neseniai per radiją išgirdau psichologo patarimus, kaip tapti laimingiems.
Neneigsiu, kad anksčiau, kai gyvenau
be Dievo, tai buvo mano mylimiausios
laidos, buvau tikra „profė“ patarinėti –
(iš)gyvenimo klausimais. Bet tą kartą
pasijutau taip, lyg man kas piltų ant galvos
vėmalus. Buvo šleikštu, beviltiška, liūdna
ir taip beprasmiška. Tą akimirką atėjo

dėkojo Dievui už Jo gerumą ir už geriausią
sūnaus dovaną.
Glorija yra dėkingos širdies pavyzdys.
Nors susiduria su daugybe sunkumų, ji
dėkoja net už kasdienius dalykus: už saulę,
šeimą ir kaimynus, už jaukias vienumos
akimirkas su Dievu, už būstą. Ji visur mato
Dievo ranką ir pasakoja kitiems apie savo
džiaugsmus.
Mes nežinome, su kokiais sunkumais
buvo susidūręs 116 psalmės autorius. Kai
kurie aiškintojai mano, jog tai galėjo būti

apreiškimas: jeigu žmonės sužinotų apie
Dievą ir įsileistų Jį į visas savo gyvenimo
sferas, reikėtų tikrai mažiau psichologų,
psichoterapeutų, neurologų, seksologų,
gyvenimo, šeimos, verslo konsultantų.
O ką jau kalbėti apie įvairias rašliavas,
kurių perpildyti knygynai, ir nuo žurnalų,
pasakojančių, kaip tapti sėkmingam ir
laimingam, gausos lūžta lentynos.
O ką jau kalbėti apie ekstrasensus ir
būrėjas, kurie iškreipia mūsų ateitį, veda
tik į pražūtį ir ligas.
O kur dar po gražiais pažadais paslėpti
mūsų priešai: reiki (dvasinės gyvybės
jėga), meditacija ar mūsų, lietuvaičių, taip
mėgstama joga. Visų pirma, bet kokiam
sportui, o ypač tempimo pratimams, kad
kūnas būtų atsipalaidavęs, reikia aukštos

liga, nes jis rašo: Mirties skausmai apėmė
mane (Ps 116, 3). Tačiau toliau giesmininkas
dėkoja Dievui, nes Jis vis dėlto išlaisvino jį
ir padėjo: Maloningas yra Viešpats ir teisus,
gailestingas mūsų Dievas. Viešpats apsaugo
paprastąjį; suvargęs buvau, o Jis man padėjo
(Ps 116, 5–6).
Kai prislegia naštos, mums sunku pakilti.
Tačiau jei mes pakilsime, pamatysime, jog Jis
yra visų gerų dovanų – didelių ir mažų –
Davėjas mūsų gyvenime, ir išmoksime Jį
už tai garbinti.
Kuo gi Viešpačiui atsilyginsiu už visas Jo
geradarystes? <...> Tau padėkos auką aukosiu,
šauksiuosi Viešpaties vardo (Ps 116, 12. 17).
Kai imame skaičiuoti savo palaiminimus,
natūraliai kyla gyrius Dievui.
www.jezus.lt/

aplinkos temperatūros, negali būti jokių
kondicionierių ar juolab vėjo pajūryje.
Jau nekalbu apie tai, kad joga susijusi su
induizmu ir kitomis klaidingomis Rytų
religijomis.
Manoma, kad meditacijos metu išlaisviname energiją ir neva priartėjame
prie dieviškumo, o iš tikro „atsiveriame“
tamsos dvasioms.
Mielosios, nuo savęs nepabėgsime.
Galime tik trumpam save „išjungti“. Tik
artimas santykis su Gyvuoju Dievu gali
mus išvalyti, išgryninti, išlaisvinti iš mūsų
įtampų, stresų, baimių ar noro pabėgti
nuo viso pasaulio. Tad ieškokime savo
Viešpaties!
Nomeda
FB:maldugalia@gmail.com
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JOHN PIPER

Gyventi Dievo šlovei (1 dalis)
D

ieve, nepalik manęs, kai būsiu
senas ir pražilęs, kol ateinančioms kartoms apie Tavo jėgą
ir galią aš paskelbsiu (Ps 71, 18).
Gyventi ir senti Dievo šlovei reiškia
gyventi taip, kad aplinkiniams bylotume,
koks šlovingas yra Dievas. Tai reiškia gyventi ir mirti taip, kad parodytume, koks
iš tiesų yra Dievas – Jis yra visus lūkesčius
patenkinantis lobis. Tai paliudyti galėtų ir
gyvenimo būdas, atspindintis, jog šis pasaulis
mums nėra lobis. Vadinasi, dauguma šio
pasaulio mums siūlomų būdų, kaip gyventi
išėjus į pensiją, nėra puikūs. Jie kviečia mus
gyventi taip, lyg šis pasaulis būtų mums
lobis. Tačiau taip sumenkinamas Dievas.
Gyventi Dievo šlovei reiškia ryžtingai
priešintis tipinei amerikietiškai svajonei. Tai
reiškia džiaugtis ir būti patenkintiems visais
Dievo pažadais mums Kristuje – tai išlaisvina mus iš troškimų, senatvėje sukuriančių
tik tuštumos ir nenaudingumo jausmą.
Žinojimas, kad už gyvenimo horizonto
mūsų laukia visus lūkesčius pranokstantis
amžinas paveldas Dieve, suteikia mums
jėgų ir įkvepia paskutiniuosius metus čia,
žemėje, praleisti su meile aukojantis, o ne
vaikantis patogumų.

Misionieriaus Raimondo Lulo
atkaklumas

Pateiksiu vieną pavyzdį. Raimondas
Lulas gimė 1235 m. Maljorkos saloje prie
Ispanijos krantų, pasiturinčioje šeimoje.
Jaunystėje jis gyveno palaidai, tačiau Viešpats
suteikė jam kelias vizijas ir patraukė jį sekti
Kristumi. Pradžioje jis įstojo į vienuolyną,
bet vėliau tapo misionieriumi musulmonų
šalyse šiaurinėje Afrikoje. Jis išmoko arabų
kalbą ir grįžęs iš Afrikos dėstė arabų kalbą,
kol jam suėjo 79-eri. Amerikiečių misionierius, keliautojas ir tyrinėtojas Samuelis
Zvemeris jo gyvenimo pabaigą apibūdina
taip (o tai, žinoma, yra visiška priešingybė
amerikietiškajam įsivaizdavimui apie pensiją):
Raimondo mokiniai ir draugai, žinoma,
norėjo, kad paskutiniąsias savo gyvenimo
dienas jis leistų ramiai, toliau gilindamas
žinias ir mėgaudamasis malonia draugija.
Tačiau paties Lulo norai buvo kitokie... Užrašytuose jo apmąstymuose randame tokius
žodžius: „O Viešpatie, žmonės yra įpratę mirti

John Piper
nuo senatvės, natūralios šilumos stygiaus ir
šalčio... Tačiau, jei bus Tavo valia, taip Tavo
tarnas nenorėtų mirti, – jam labiau patiktų
mirti švytinčiam meile, kaip kad Tu buvai
pasiruošęs mirti už savo tarną.“
Pavojai ir sunkumai, 1291 m. privertę
Lulą atsitraukti, 1314 m. įkvėpė jį vėl grįžti į
Šiaurės Afriką. Jo meilė neatšalo, bet degė dar
smarkiau. Jis troško ne tik kankinio vainiko,
bet ir dar kartą pamatyti jo suburtą tikinčiųjų
būrelį [Afrikoje]. Šių sentimentų paskatintas,
1314 m. rugpjūčio 14-ąją jis persikėlė į Alžyrą ir
beveik ištisus metus slapta darbavosi mažame
atsivertusiųjų, kuriuos jis laimėjo Kristui per
ankstesnius savo apsilankymus, ratelyje…

„

Kai mes tarnaujame
žmonėms, o ne ieškome
naudos sau, kai per kraštus
liejasi mūsų pasimėgimas
Kristumi – štai kas pasauliui
parodo Kristaus didybę.

“

Galiausiai, vienumos išvargintas ir
ilgėdamasis kankinystės, jis atsistojo turgaus
aikštėje ir prisistatė žmonėms esantis tas
pats vyras, kurį jie buvo ištrėmę iš miesto.
Jis pasielgė kaip Elijas, stojęs prieš Ahabą ir
jo minią. Lulas stojo prieš žmones ir grasino
jiems Dievo rūstybe, jei šie atkakliai laikysis
savo klaidų. Jis kalbėjo su meile, bet aiškiai

išdėstydamas visą tiesą. Pasekmes buvo galima
numatyti. Įsiutinti jo drąsos ir negalėdami
argumentuotai atsikirsti, fanatiško įtūžio
apimti miestelėnai jį suėmė ir ištempė už
miesto. Ten 1315 m. birželio 30-ąją karaliaus
įsakymu, ar bent jam neprieštaraujant,
užmėtė Lulą akmenimis.
Kai Raimondas Lulas atidavė gyvybę
už Šiaurės Afrikos musulmonus, jam buvo
80 metų. Ir tai, kaip jis nugyveno paskutiniąsias savo dienas, nė iš tolo neprimena
amerikietiškos svajonės.

Mirti taip, kad Kristus būtų išaukštintas
Evangelijoje pagal Joną Jėzus pasako
Petrui, kokia mirtimi šis pašlovinsiąs Dievą (Jn 21, 19). Žmonės miršta skirtingai.
Skirtingai jie ir gyvena artėjant mirčiai.
Krikščionys viskuo – tiek gyvenimu artėjant mirčiai, tiek pačia mirtimi – turėtų
pašlovinti Dievą. Visa turėtų rodyti, kad
ne šis pasaulis, o Kristus mums yra didžiausias lobis.
Taigi, pasitikti senatvę Dievo šlovei
reiškia panaudoti visas likusias jėgas, regą,
klausą, gyvybingumą ir visus išteklius
taip, kad tai liudytų, kaip mes branginame Kristų, žavimės Juo, ir su džiaugsmu
tarnauti žmonėms – vestis juos kartu į
nesibaigiantį Kristaus džiaugsmą. Kai
mes tarnaujame žmonėms, o ne ieškome
naudos sau, kai per kraštus liejasi mūsų
pasimėgimas Kristumi – štai kas pasauliui
parodo Kristaus didybę.
Nukelta į 26 p.
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Atkelta iš 25 p.

Gyventi Dievo šlovei (1 dalis)
Baimė, kad nepakaks ištvermės

Viena didžiausių kliūčių, trukdančių ir
senatvėje gyventi Dievo šlovei, yra baimė,
kad neturėsime pakankamai ištvermės
branginti Kristų ir mylėti žmones, kad
mums tiesiog nepavyks. Žmonės baiminasi,
kad negalės kartu su Pauliumi pasakyti: Aš
kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau
tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo
vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingasis Teisėjas, – ir ne tik man,
bet ir visiems, kurie pamilo Jo pasirodymą
(2 Tim 4, 7–8).
Galutinį teisumo atlygį gaus tie, kurie
pamilo Jo pasirodymą (2 Tim 4, 8), kurie
brangina Jį labiau už viską ir mėgaujasi Jo
buvimu. Taigi branginkime Kristų – tai yra
neatsiejama geros kovos, baigto bėgimo
ir išlaikyto tikėjimo dalis. Tikėti reiškia
branginti Kristų ir Jo pasirodymą. Jei nenori
būti su Kristumi – neturi tikėjimo.
Didžiulė kliūtis, trukdanti ir senatvėje
gyventi Dievo šlovei, yra baimė, kad nesugebėsime pakankamai branginti Kristaus,
todėl nenešime to meilės vaisiaus, kylančio
iš tikėjimo (Gal 5, 6; 1 Tim 1, 5). Mes baiminamės, kad mums nepavyks.
Pagrindinė priežastis, kodėl baimė
neišlaikyti ištvermingo tikėjimo ir meilės
trukdo ir senatvėje gyventi Dievo šlovei,
yra tai, kad du dažniausiai pasitaikantys
būdai įveikti šią baimę yra mirtini.

Klaidingi mėginimai įveikti šią baimę
Yra du visiškai priešingi būdai sugriauti
sau gyvenimą, bandant įveikti šią baimę.
Vienas būdas yra mąstyti, jog ištvermė tikėti
ir mylėti nėra būtina galutiniam išgelbėjimui. Kitas būdas yra daryti prielaidą, kad
ištvermė yra būtina, tačiau kliautis savo
pastangomis tai įvykdyti ir siekti užsitikrinti
Dievo palankumą. Tačiau abu šie būdai yra
klaidingi. Pažiūrėkime kodėl.
 „Ištvermė nėra būtina“
Manyti, kad ištvermė tikėti ir mylėti
nėra būtina galutiniam išgelbėjimui, yra
klaidinga ir mirtinai pavojinga. Evangelijoje
pagal Morkų užrašyti Jėzaus žodžiai: „Jūs
būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet
kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas“ (Mk
13, 13). Laiške hebrajams taip pat rašoma:
Siekite santaikos su visais, siekite šventumo,
be kurio niekas neregės Viešpaties (Hbr 12,
14). Laiške galatams Paulius sako: Kas sėja
savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas

sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį
gyvenimą. Atkreipkite dėmesį, kad galime
pjauti du skirtingus derlius: supuvimą arba
amžinąjį gyvenimą. Kitoje eilutėje jis sako:
Nepavarkime daryti gera, nes savo metu

„

Branginkime Kristų – tai yra
neatsiejama geros kovos,
baigto bėgimo ir išlaikyto
tikėjimo dalis.

“

pjausime derlių, jei nepailsime! (Gal 6, 8–9).
Tad akivaizdu, jog gyventi dvasia, ištvermingai sėti tikėjimo laukuose ir nešti
meilės vaisių yra būtina galutiniam išgelbėjimui. Antrame laiške tesalonikiečiams
Paulius sako: Mes jaučiame pareigą visada dėkoti Dievui už jus <...>, kad Dievas
jus nuo pradžios išsirinko išgelbėjimui per
Dvasios pašventinimą ir tiesos tikėjimą (2
Tim 2, 13). Išgelbėjimui per Dvasios pašventinimą – vadinasi, pašventinimas – šis
meilės kelias – yra kelias, kuriuo išgelbėti
nusidėjėliai eina į dangų. Tai vienintelis į
dangų vedantis kelias.
Taigi, bandymas įveikti baimę, jog
senatvėje nebūsite ištvermingi, sakant,
kad ištvermė nėra būtina, yra tragiška ir
mirtina klaida.
 „Ištvermė atveda arba išlaiko Dievą
mūsų pusėje“
Kitas klaidingas būdas įveikti šią baimę
yra toks pat pavojingas. Kai kurie žmonės
sako: „Taip, ištvermė tikėjime ir meilėje
yra būtina. Vadinasi, aš privalau siekti,
kad paskutiniąją dieną, Dievas 100 proc.
būtų dėl manęs užtikrintas. Turiu kliautis
savo pastangomis užsitikrinti visišką Dievo
palankumą. Galbūt krikščioniško gyvenimo
pradžioje pakako tik tikėjimo, bet ištvermė
veikia kitaip. Nuolatinis Dievo palankumas
priklauso nuo mano pastangų.“ Aš sakau,
kad taip mąstyti yra klaidinga. Tai veda arba
į neviltį, arba į išdidumą ir tikrai neugdo
ištvermės.

KadaDievasvisu100proc.yramūsųpusėje?
Atsakykime į klausimą: kada Dievas
visiškai ir neatšaukiamai – ne 99 proc., bet
visu 100 proc. – yra mūsų pusėje? Ar taip
bus amžių pabaigoje, paskutiniąją dieną, kai

Jis įvertins visą mūsų gyvenimą ir nuspręs,
ar mes to verti? Biblija moko ką kita.
Biblija moko, kad Dievas neatšaukiamai
visu 100 proc. stoja mūsų pusėn išteisinimo
akimirką – tą akimirką, kai mes pamatome
Kristų kaip nuostabų Gelbėtoją ir priimame Jį
bei Jo tobulumą vietoj mums priklausančios
bausmės. Visa Dievo rūstybė, visas mums
priklausęs pasmerkimas buvo išlietas ant
Jėzaus. Kristus įvykdė visus tobulo Dievo
teisumo reikalavimus. Tą akimirką, kai
pamatome (iš malonės!) šį Lobį ir priimame Jo mirtį kaip savąją, Jo pasmerkimą
kaip savąjį ir Jo teisumą kaip savąjį, Dievas
akimirksniu visu 100 proc. neatšaukiamai
ir amžiams stoja mūsų pusėn.

Išteisinimo akimirka: Dievas yra 100
proc. už mus
Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas
tikėjimu, be įstatymo darbų (Rom 3, 28).
Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su
Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų (Rom
5, 1). Dievas visu 100 proc., visiškai ir neatšaukiamai, stoja į mūsų pusę dėl Jėzaus
Kristaus – tik dėl tikėjimo mes tampame
viena su Juo, kai priimame viską, kuo Jis dėl
mūsų tapo. O to pasekmės aiškiai išdėstytos
Laiške romiečiams: Jei Dievas už mus, tai
kas gi prieš mus?! Tas, kuris nepagailėjo savo
Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, – kaipgi Jis
ir visko nedovanotų kartu su Juo? Kas kaltins
Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Kas
pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas
ir yra Dievo dešinėje, ir užtaria mus. Kas
gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? (Rom
8, 31–35).
Atsakymas į šį klausimą: Niekas! Tai
reiškia, kad visi, priklausantys Kristui, tikrai
ištvers. Jie privalo, ir taip bus. Nėra jokios
abejonės. Kodėl? Nes Dievas jau dabar per
Kristų yra 100 proc. mūsų pusėje. Ištvermė
nėra priemonė, kuria patraukiame Dievą
savo pusėn; ji yra padarinys to, kad Dievas
jau yra mūsų pusėje. Neįmanoma savo
gerais darbais priversti Dievą stoti mūsų
pusėn, nes tikro krikščionio geri darbai yra
jau esamo Dievo buvimo jo pusėje vaisius.

Geri darbai – jau esamo Dievo buvimo
mūsų pusėje vaisius
Bet Dievo malone esu, kas esu, ir Jo
malonė man neliko bergždžia, bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus, nors
ne aš, bet Dievo malonė, esanti su manimi
(1 Kor 15, 10). Mano sunkus darbas yra
ne krauju išpirktos malonės priežastis,
bet pasekmė. Taigi, mano mylimieji, kaip
visada paklusdavote, kai būdavau tarp
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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). Jūsų darbas
dėl išgelbėjimo yra ne priežastis, o Dievo
darbo jumyse, Dievo buvimo jūsų pusėje,
rezultatas. Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti,
ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs (Rom
15, 18). Jei mes sugebame paklusti ir ką
nors padaryti, tai tik dėl to, kad Kristus
jau yra 100 proc. už mus.
Jei visos jūsų pastangos būti ištvermingiems yra Dievo darbas, tuomet šios
pastangos nepatraukia Dievo į jūsų pusę.
Jos yra jau esamo šimtaprocentinio Dievo
buvimo jūsų pusėje rezultatas. Jis yra jūsų
pusėje, nes jūs esate Kristuje. Ir jūs negalite
pagerinti Kristaus tobulumo ar Jo aukos.
Jei tikėjimu esate Kristuje, Dievas jau yra
jūsų pusėje. Jokia ištvermė nepadės jums to
pelnyti. Ir tik dėl to, kad Jis yra jūsų pusėje,
jūs galite būti ištvermingi.
Taigi, kai baimė, jog nebūsite ištvermingi,
pakelia galvą, nebandykite jos įveikti sakydami: „Nėra jokio pavojaus, ištvermės man
nereikia.“ Reikia. Svarbu kovoti gerą kovą,
baigti bėgimą, išlaikyti tikėjimą ir branginti
Kristaus pasirodymą. Ir nebandykite įveikti baimės, kad jums nepavyks, siekdami

pelnyti Dievo malonę savo pastangomis ar
pamaldumu. Dievo palankumas ateina tik per
malonę, tik dėl Kristaus, tik dėl to, kad esame
viena su Juo, tik per tikėjimą ir tik Dievo šlovei.
Jis yra visiškai, visu 100 proc., neatšaukiamai
už mus – dėl to, ką padarė Kristus, jei tik mes
esame Jame. Ir mes esame Kristuje ne dėl
savo pastangų, bet dėl to, kad priėmėme Jį
kaip auką už mus, kaip tobulybę ir kaip lobį.

Įveikti nesėkmės baimę
Kaip teisingai kovoti su baime, kad
tau nepasiseks, kad senatvėje tau pritrūks
ištvermės? Atsakymas: Vis iš naujo atrasti
Kristų kaip didžiausią savo lobį. Šioje kovoje svarbiausia ne veikti, o gėrėtis. Mes
nukreipiame žvilgsnį nuo savęs į Kristų,
ieškodami Jo krauju išpirktos draugystės
ir Jo pagalbos. Tai reiškia, kad mes vis dar
tikime, mes vis dar kovojame tikėjimo kovą,

„

Dievas visu 100 proc.,
visiškai ir neatšaukiamai,
stoja mūsų pusėn dėl
Jėzaus Kristaus – tik dėl
tikėjimo mes tampame
viena su Juo, kai priimame
viską, kuo Jis dėl mūsų
tapo.

“
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žiūrėdami į Kristų, brangindami Kristų ir
priimdami Jį kiekvieną dieną.

Švelniai nuvyti baimę
Č. H. Sperdženas sako, kad Dievas savo
pažadais švelniai nuveja senatvės baimę.
Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo
gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus
dienos (Fil 1, 6). [Jis] ir sutvirtins jus iki galo,
kad būtumėte nekalti mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus dieną. Ištikimas yra Dievas, kuris
jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus, bendravimą (1 Kor 1, 8–9).
Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir
savo šlovės akivaizdon pastatyti nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu, vieninteliam
išmintingajam Dievui, mūsų Gelbėtojui, per
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė,
galybė ir valdžia dabar ir per amžius! Amen
(Jud 1, 24). O kuriuos Jis iš anksto paskyrė,
tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir
išteisino; kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino
(Rom 8, 30). Tarp išteisinimo ir pašlovinimo
nedingsta nė vienas. Visi išteisintieji yra ir
pašlovinami. Šių eilučių tikslas yra švelniai
nuvyti visas baimes.
Jei Dievas už mus, niekas negali mums
pakenkti (Rom 8, 31).
Bus daugiau.
Iš www.desiringGod.org
vertė Marija Valatkaitė
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Indulgencijų klausimas buvo susietas su
vyraujančiu nerimu dėl mirties ir Paskutiniojo
Teismo. Šį nerimą pakurstė sparčiai auganti
finansų sistema, pagrįsta spausdintais pinigais
ir nauja bankininkystės sistema.

Istorinis 95 M. Liuterio
tezių kontekstas

K

ažkuriuo 1517 m. spalio 31 d.
metu, Visų Šventųjų dienos
išvakarėse, 33 metų Martynas
Liuteris iškabino tezes ant Pilies bažnyčios
Vitenberge durų. Tos durys tarnavo kaip
lenta įvairiems skelbimams, susijusiems su
akademiniais ir bažnytiniais reikalais. Tezės
buvo parašytos lotyniškai ir ant popieriaus
lakšto išspausdintos spaustuvininko Johano
Grünenbergo, vieno iš daugelio verslininkų,
pasinaudojusių nauju spausdinimo būdu,
pirmiausia panaudotu Vokietijoje apie 1450 m.
Liuteris kvietė į „disputą apie indulgencijų
galią ir veiksmingumą iš meilės ir aistros
tiesai bei troškimo iškelti ją į šviesą.“ Jis tai
darė kaip ištikimas vienuolis bei kunigas,
kuris buvo paskirtas biblinės teologijos
profesoriumi Vitenbergo universitete –
mažoje, faktiškai nežinomoje institucijoje
mažame mieste.
Keli šių tezių egzemplioriai buvo išsiųsti
draugams ir Bažnyčios pareigūnams, bet
disputas niekad neįvyko. Mainco arkivyskupas Albertas Brandenburgietis nusiuntė
šias tezes kai kuriems teologams, kurių
nuomonė paskatino jį nusiųsti egzempliorių į Romą ir pareikalauti, kad būtų imtasi
veiksmų prieš Liuterį. Pirmaisiais 1518 m.
mėnesiais šios tezės buvo perspausdintos
daugelyje miestų, ir Liuterio vardas imtas
sieti su radikalių permainų Bažnyčioje
reikalavimais. Jis tapo sensacinga naujiena.

Indulgencijų klausimas
Kodėl? Liuteris reikalavo diskusijos skausmingiausiu savo laiko klausimu: tai santykis tarp
pinigų ir religijos. Indulgencijos (iš lotyniško
indulgentia – leidimas) buvo tapusios sudėtingu
įrankiu, suteikiant atleidimą už nuodėmes.
Atleidimo suteikimas atgailos sakramente
pagal Mt 16, 19 buvo pagrįstas apaštalams
suteikta „raktų“ galia ir buvo naudojamas
nusidėjėliams drausminti. Atgailaujantys
nusidėjėliai buvo prašomi gailėtis dėl savo
nuodėmių (atgaila), išpažinti jas kunigui
(išpažintis) ir atlikti atgailos darbą, kad gautų
už jas atleidimą (atsiteisimas).
Indulgencijos buvo leidžiamos vykdomuoju popiežiaus įsakymu ir raštišku įvairių

Martyno Liuterio žinia

vyskupijų leidimu. Jos skirtos sušvelninti arba
pakeisti atgailaujančio nusidėjėlio atsiteisimą.
XI a. pabaigoje tapo įprasta leisti indulgencijas savanoriams, dalyvaujantiems Kryžiaus
žygiuose į Šventąją žemę prieš musulmonus
– būdavo atleidžiamos visos nuodėmės kiekvienam, dalyvaujančiam tokioje pavojingoje,
bet „šventoje“ iniciatyvoje. Po 1300 m. visiškas
atsiteisimo pakeitimas („visa indulgencija“)
buvo teikiamas visiems piligrimams, lankantiems šventas vietas Romoje jubiliejiniais
metais (iš pradžių kas šimtą metų; galiausiai
kas dvidešimt penkerius metus).

„

1450 m. M. Liuteris kvietė į
„disputą apie indulgencijų
galią ir veiksmingumą iš
meilės ir aistros tiesai bei
troškimo iškelti ją į šviesą.“

“

Netrukus pagausėjo piktnaudžiavimų:
„leidimai“ buvo duodami išlaisvinti nuo bet
kokios laikinos bausmės – iš tikrųjų nuo
bausmės skaistykloje – už tam tikrą Bažnyčios
nustatytą mokestį. Kai kurie popiežiai, surinkdami dideles sumas iš indulgencijų pardavimo,
vykdė savo „pastato kompleksą“. Pavyzdžiui,
1510 m. popiežius Julijus II suteikė jubiliejaus
indulgenciją, kurios įplaukos buvo panaudotos
statant naują Šv. Petro baziliką Romoje.
1515 m. popiežius Leonas X įgaliojo Albertą Brandenburgietį panaudoti dominikonų
ordiną parduodant šv. Petro indulgencijas
jo kraštuose. Albertas buvo skolingas didelę
sumą Romai už tai, kad ši suteikė jam specialų
leidimą tapti Bažnyčios princu, valdančiu
tris teritorijas (Maincą, Magdeburgą ir Halberštatą). Jis pasiskolino pinigų iš Fugerio
banko Augsburge, kuris pasamdė patyrusį
indulgencijų pardavėją dominikoną Johaną
Tecelį prekiauti indulgencijomis; pusė pajamų
ėjo Albertui ir Fugeriams, kita pusė – Romai.
Tecelio kampanija padėjo atsirasti garsiajam
posakiui: „Tik sužvangink pinigais, siela iš
ugnies išeis.“

Piktnaudžiavimą indulgencijų pardavimu
Liuteris užsipuolė per pamokslus, patariamuosius užsiėmimus ir galiausiai 95 tezėse,
kuriose nuskambėjo revoliucinė Reformacijos tema: „Kai mūsų Viešpats ir Mokytojas
Jėzus Kristus sakė: „Atsiverskite“, Jis norėjo,
kad visas tikinčiųjų gyvenimas būtų atgailos
gyvenimas“ (1-oji tezė).
1520 m. Liuteris paskelbė, kad krikštas
yra vienintelė išganymui būtina indulgencija.
Visas gyvenimas yra „grįžimas prie krikšto“
ta prasme, kad žmogus laikosi dieviško išgelbėjimo pažado vien per tikėjimą į Jėzų Kristų,
kuris savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu
išvadavo žmoniją nuo bet kokios bausmės
už nuodėmę. Žmogus gyvena vien pasitikėdamas Kristumi ir taip tapdamas Kristumi
stokojančiam artimui, o ne stengdamasis
numaldyti Dievą.
Taip šis paprastas pakartotinis senosios
krikščioniškos „gerosios naujienos“, t. y. Evangelijos, patvirtinimas Katalikų bažnyčioje
paskatino reformų sąjūdį, kuris patraukė
daugybę žmonių Vokietijoje ir kitose Europos
teritorijose. Sąjūdį išjudino šūkiai, pabrėžiantys
krikščionybės esmę: vien tikėjimu (sola fides),
vien per malonę (sola gratia), vien Kristus
(solus Christus). Daugelis prisijungė todėl,
kad Liuteris kritikavo popiežiaus instituciją,
kuri tvirtino turinti valdžią kiekvienai sielai.
„Kodėl popiežius, kurio turtai šiandien didesni
nei turtingiausiojo Kraso (turtingas romėnas,
pravarde „Turčius“, miręs 53 m. pr. Kr.), stato
šią Šv. Petro baziliką ne savo, o vargšų tikinčiųjų
pinigais?“ (86-oji tezė).
95 tezės buvo lašas, perpildęs katalikų
bažnyčios kantrybės taurę. Kai Liuterio vėliau
paklausė, kodėl jis padarė tai, ką padarė, jis
atsakė: „Aš niekada nenorėjau to daryti, bet
buvau priverstas, kai prieš savo valią turėjau
tapti Šventojo Rašto daktaru.“ Nors pasmerktas Bažnyčios ir valstybės, Liuteris laimingai
ištvėrė bandymus sudeginti jį kaip eretiką.
Žvilgsnis į praeitį leidžia galvoti, kad
Liuterio tezės pasėjo ekumeninio dialogo
sėklas – tai, kas svarbu krikščionių vienybei,
o iš tiesų ir išlikimui tarp Kristaus pirmojo ir
antrojo atėjimo. Tas dialogas neš vaisius, kol
jis kovoja, kaip tai darė Liuteris, kad nebūtų
supainiota Dievo žodžio galia ir žmogaus
nuodėmės galia.
Eric W. Gritsch yra Merilendo sinodo
Bažnyčios istorijos profesorius
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mažesnė buvusi artimo meilė ir menkesnis
dievobaimingumas.
15. Šios baimės ir siaubo jau savaime
užtenka (net neminint kitų dalykų), kad
būtų atkentėta skaistyklos bausmė, kuri
yra labai artima nevilties siaubui.
16. Regis, pragaras, skaistykla ir dangus
tarpusavyje skiriasi tiek pat, kiek skiriasi
neviltis, beveik neviltis ir dvasios ramybė.
17. Atrodo, jog su sielomis skaistykloje
būtinai turėtų būti taip, kad nykstant siaubui
tiek pat didėtų artimo meilė.

Martynas Liuteris prikala tezes ant Vitenbergo bažnyčios durų

I

š meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti,
čia surašyti teiginiai bus viešai apsvarstyti Vitenberge, vadovaujant
vyresniajam tėvui Martynui Liuteriui, laisvųjų
menų ir šventosios teologijos magistrui,
čia paskirtam mokyti šitų dalykų. Todėl jis
prašo, kad tie, kurie negali kartu su mumis žodžiu apie tai pasvarstyti, nebūdami
šalia, padarytų tai laiškais. Vardan mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus. Amen.
1. Mūsų Viešpats ir mokytojas Jėzus
Kristus, sakydamas „Atgailaukite“ ir t. t.,
norėjo, kad visas tikinčiųjų gyvenimas
būtų atgaila.
2. Šio žodžio nedera suprasti kaip
sakramentinės atgailos (t. y. išpažinimo ir
atsiteisimo, kurie atliekami patarnaujant
dvasininkijai).
3. Vis dėlto tai reiškia ne vien vidinę
atgailą, – nes nėra tokios vidinės atgailos, kuri
nepasireikštų skirtingais kūno marinimais.
4. Todėl bausmė išlieka tol, kol išlieka
neapykanta sau (t. y. tikra vidinė atgaila),
taigi – iki pat įžengimo į Dangaus karalystę.
5. Popiežius nenori, o ir negali, atleisti
nuo jokių kitų bausmių kaip tik tų, kurias
pats paskyrė arba savo nuožiūra, arba remdamasis bažnytine teise.
6. Popiežius negali atleisti jokios kaltės,
nebent tik paskelbti bei patvirtinti, jog ji yra
atleista Dievo; jis gali dovanoti atleidimą

tais atvejais, kurie yra palikti jo valioje,
tačiau jei jo sprendimas tokiais atvejais
būtų nepripažįstamas, kaltė, žinoma, išliktų
ir toliau.
7. Dievas apskritai niekam neatleidžia
kaltės tuo pat metu visais atžvilgiais nepajungdamas nusižeminusiojo Jam atstovaujančiam kunigui.
8. Bažnytiniai atgailos įstatymai yra
skirti tik gyviesiems ir, pagal pačius šiuos
įstatymus, negali būti taikomi mirusiesiems.
9. Todėl Šventoji Dvasia, veikianti per
popiežių, yra maloni mums, – savo nutarimuose jis visuomet daro išimtį mirties ir
didelės būtinybės atvejais.
10. Neišmanėliškai ir blogai elgiasi tie
kunigai, kurie mirštantiesiems bažnytinę
atgailą atlikti palieka skaistykloje.
11. Tos piktžolės apie bažnytinės bausmės pakeitimą skaistyklos bausme aiškiai
buvo pasėtos vyskupams miegant.
12. Kitados bažnytinės bausmės buvo
skiriamos ne po, bet prieš nuodėmių atleidimą, kaip atgailos nuoširdumo išmėginimas.
13. Mirštantiesiems viską išsprendžia
mirtis ir bažnytinei teisei jie jau yra mirę
ir teisėtai nuo jos išlaisvinti.
14. Netobulas dievobaimingumas ar
silpna artimo meilė mirštančiajam neišvengiamai kelia didelę baimę, ir juo didesnę, juo

18. Nei kokiais samprotavimais, nei
Raštu, regis, nėra įrodyta, kad joms būtų
svetima nuopelnų bei artimo meilės augimo būsena.
19. Taip pat, regis, nėra įrodyta ir tai,
kad, – bent jau jos visos, – dėl savo palaimos
būtų tikros ir ramios, nors mes ir labiausiai
būtume dėl to tikri.
20. Taigi ir popiežius, visuotinai atleisdamas nuo visų bausmių, turi omenyje ne
šiaip visas bausmes, o tik tas, kurias yra
pats paskyręs.
21. Todėl klysta tie pamokslautojai apie
indulgencijas, kurie teigia, jog popiežiaus
indulgencijomis žmogus yra išlaisvinamas
ir išgelbstimas nuo visų bausmių.
22. Nes jis negali atleisti skaistykloje
esančių sielų nuo jokios bausmės, kurią,
vadovaujantis bažnytiniais įstatymais, jos
būtų privalėjusios šiame gyvenime atlikti.
23. Jei iš viso įmanoma kam nors suteikti
visišką atleidimą nuo bet kokios bausmės,
tai, visiškai aišku, jog tokį atleidimą galima
suteikti tik patiems tobuliausiems, t. y.
nedaugeliui.
24. Todėl didesnioji žmonių dalis neišvengiamai yra klaidinama šiuo nerūpestingu
ir pompastišku pažadu atleisti nuo bausmės.
25. Kokią galią skaistykloje turi popiežius, tokią, bendrai paėmus, turi ir
kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje ar
klebonas savo parapijoje.
26. Gerai elgiasi popiežius, kai sieloms
duoda atleidimą, naudodamasis ne „raktų“
galia (kurios jis neturi), bet savo užtarimu.
Nukelta į 30 p.
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27. Žmogų aukština tie, kurie moko,
kad monetai vos skambtelėjus į dėžutės
dugną, iš skaistyklos dangun pakyla siela.

38. Vis dėlto popiežiaus atleidimo ir dalyvavimo jokiu būdu nedera nuvertinti, nes
(kaip sakiau) jis skelbia dievišką atleidimą.

28. Akivaizdu, jog skambtelėjus į dėžutę
įmestai monetai, gali išaugti tik pelnas ir
šykštumas; tačiau bažnyčios užtarimas yra
vieno Dievo valioje.

39. Net ir labiausiai išsimokslinusiems
teologams yra nepaprastai sunku liaudžiai
girti atgailų raštų dosnumą ir tuo pat metu
skatinti tikrąją atgailą.

29. Kas žino, ar visos sielos skaistykloje
nori būti išpirktos, prisiminus tai, kas
pasakojama apie šv. Severiną ir Paskalį?

40. Tikroji atgaila ieško bausmių ir jų
geidžia, tačiau atleidimo raštų dosnumas
žmogų silpnina ir moko nekęsti bausmių,
ar bent jau suteikia tam progą.

30. Niekas nėra tikras dėl to, ar jo atgaila yra derama, o tuo labiau – dėl visiško
atleidimo.
31. Kaip retà yra tikroji atgaila, taip retas
ir tas, kuris iš tiesų nusiperka indulgenciją,
t. y. taip atsitinka visų rečiausiai.
32. Amžinam prakeikimui kartu su
savo mokytojais bus pasmerkti tie, kurie
yra įsitikinę, jog atleidimo raštai užtikrina
jiems išgelbėjimą.

„

Kai mūsų Viešpats ir
Mokytojas Jėzus Kristus
sakė:„Atsiverskite“, Jis
norėjo, kad visas tikinčiųjų
gyvenimas būtų atgailos
gyvenimas.

“

33. Ypač reikia saugotis tų, kurie sako,
jog popiežiaus suteiktas nuodėmių atleidimas yra neįkainojama Dievo dovana, kuria
žmogus sutaikomas su Dievu.
34. Nes tos nuodėmių atleidimų malonės
susijusios tik su sakramentinio atsiteisimo
bausmėmis, kurios yra žmogaus įsteigtos.
35. Nekrikščionišką mokslą skelbia tie,
kurie moko, kad atgaila nėra būtina išpirkusiems sielas arba gavusiems išpažinties raštus.
36. Kiekvienas tikros atgailos graužiamas
krikščionis turi visišką atleidimą nuo bausmės
ir kaltės net ir be nuodėmių atleidimo raštų.
37. Kiekvienas tikras krikščionis – tiek
gyvas, tiek miręs – yra visų Kristaus ir Bažnyčios gėrybių dalininkas, kurias Dievas jam
duoda ir be nuodėmių atleidimo raštų.

41. Apie apaštališkąsias indulgencijas
turi būti skelbiama su atsargumu, kad liaudis
klaidingai nesuprastų, jog jos vertinamos
labiau nei kiti artimo meilės darbai.
42. Krikščionis reikia mokyti, kad popiežius nė nemano, kad atlaidų raštų pirkimas
kaip nors galėtų prilygti malonės darbams.
43. Krikščionis reikia mokyti, kad duoti
vargšui ar skolinti stokojančiajam yra geriau
nei pirkti atleidimo raštus.
44. Nes atliekant meilės darbus auga ir
artimo meilė, žmogus tampa geresnis, tačiau
perkant atleidimo raštus netampama geresniu,
o tik laisvesniu nuo bausmės.
45. Krikščionis reikia mokyti, kad tas,
kuris matydamas skurstantįjį nekreipia į jį
dėmesio, tačiau perka atleidimo raštus, įsigyja
ne popiežiaus indulgencijas, bet Dievo rūstybę.
46. Krikščionis reikia mokyti, kad, jei jie
negyvena pertekliuje, tai veikiau tegu pasilaiko
tai, kas būtina namams išlaikyti, o ne švaisto
atleidimo raštams.
47. Krikščionis reikia mokyti, kad atleidimo raštų pirkimas yra savanoriškas, o ne
privalomas.
48. Krikščionis reikia mokyti, kad, teikdamas atleidimo raštus, popiežius labiau nori
ir trokšta dievobaimingos maldos negu jam
tiesiamų pinigų.
49. Krikščionis reikia mokyti, kad popiežiaus atleidimo raštai yra naudingi, kai jais
nėra pasikliaujama, ir baisiausiai žalingi, jei
per juos prarandama Dievo baimė.
50. Krikščionis reikia mokyti, kad jei tik
popiežius žinotų apie atleidimo raštų skelbėjų
lupikavimus, tai veikiau sutiktų, jog šv. Petro

bazilika į pelenus pavirstų, nei būtų statoma
iš jo avelių odos, mėsos ir kaulų.
51. Krikščionis reikia mokyti, kad popiežius, – kaip jam ir dera, – veikiau sutiktų
parduoti šv. Petro baziliką (jei to tik prireiktų),
kad iš savo pinigų galėtų atlyginti tai daugybei
žmonių, iš kurių atlaidų skelbėjai vilioja pinigus.
52. Bergždžia kliautis atleidimo raštais
tikintis išganymo, net jei įgaliotinis ar net pats
popiežius už juos laiduotų savo paties siela.
53. Kristaus ir popiežiaus priešai yra
tie, kurie kai kuriose bažnyčiose uždraudžia
skelbti Dievo Žodį tam, kad kitose galėtų
skelbti apie atleidimo raštus.
54. Dievo Žodžiui daroma žala, kai tame
pačiame pamoksle vienodai ar net daugiau
laiko skiriama atleidimo raštams nei pačiam
Žodžiui.
55. Akivaizdu, jog popiežius numano, kad
jei atleidimo raštai (kaip mažiausiai svarbus
dalykas) yra šlovinami vienu varpu, viena
procesija ir vienomis apeigomis, tai Evangelija (kaip pats svarbiausias dalykas) turi
būti skelbiama šimtu varpų, šimtu procesijų
ir šimtu apeigų.
56. Bažnyčios lobiai, iš kurių popiežius
dalina indulgencijas, nėra nei aiškiai išvardinti,
nei žinomi Kristaus žmonėms.
57. Žinoma, jog jie nėra laikini, nes daugelis prekeivių ne taip jau lengvai juos dalija,
tačiau tik kaupia.
58. Taip pat jie nėra ir Kristaus bei šventųjų nuopelnai, nes šie, net ir nedalyvaujant
popiežiui, visada teikia malonę vidiniam
žmogui ir kryžių, mirtį bei pragarą – išoriniam.
59. Šv. Laurynas yra sakęs, kad bažnyčios
lobiai – tai bažnyčios skurdžiai, tačiau jis
kalbėjo naudodamas savo laikmečio žodyną.
60. Pagrįstai sakome, kad bažnyčios raktai
(duoti dėl Kristaus nuopelno) ir yra tie lobiai.
61. Juk iš tiesų aišku, kad nuo bausmės
ir pražūties atleisti užtenka jau vien pačios
popiežiaus galios savaime.
62. Tikrasis bažnyčios lobis yra švenčiausioji Dievo šlovės ir malonės Evangelija.
63. Tačiau šis lobis yra labiausiai nekenčiamas, nes pirmuosius padaro paskutiniaisiais.
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74. Tačiau dar labiau jis turi smerkti
tuos, kurie pasinaudodami atleidimo raštais kenkia šventai artimo meilei ir tiesai.
75. Manyti, jog popiežiaus atleidimo
raštai turį tokios galios, kad net galėtų
išgelbėti žmogų, padariusį neįmanomą
nuodėmę – išniekinusį Dievo gimdytoją,
yra kvailystė.
76. Mes tvirtiname priešingai, – popiežiaus atleidimo raštai negali nuimti net ir
menkiausios dovanotinos nuodėmės tol, kol
jinai susijusi su kalte.
77. Kai sakoma, kad net šv. Petras, jei tik
jis dabar būtų popiežius, negalėtų suteikti
didesnių malonių, – burnojama tiek prieš
šventą Petrą, tiek prieš popiežių.

Martyno Liuterio tezės
64. Tuo tarpu lobis, įgyjamas per indulgencijas, yra mieliausias, nes paskutiniuosius
padaro pirmaisiais.
65. Taigi, Evangelijos lobiai yra tinklai,
kuriais kadaise buvo žvejojami turtingi
vyrai.
66. Indulgencijų lobiai yra tinklai,
kuriais dabar žvejojami vyrų turtai.
67. Indulgencijos, kurias prekeiviai
liaupsina esant didžiausiomis malonėmis, iš
tiesų tokiomis laikomos tik tol, kol leidžia
jiems pasipelnyti.
68. Tačiau iš tiesų, palyginti su Dievo
malone ir kryžiaus gailestingumu, jos yra
pačios mažiausios malonės.
69. Vyskupai ir klebonai yra įpareigoti
apaštališkųjų indulgencijų skelbėjus priimti
su dideliu nuolankumu.
70. Tačiau dar didesnė jų pareiga –
plačiai atmerkti akis bei ištempti ausis, kad
vietoje popiežiaus pavedimo šie neimtų
skelbti savo sapnų.
71. Tas, kuris kalba prieš apaštališkojo
atleidimo tikrumą, tebūnie atskirtas ir
prakeiktas.

78. Mes tvirtiname priešingai, – ir šis, ir bet
kuris kitas popiežius turi didesnių malonių, o
būtent: Evangeliją, dvasios, malonės ir gydymo dovanas bei kita, kaip rašoma 1 Kor 12.
79. Sakyti, kad tarp popiežiaus herbo
ženklų pastatytas kryžius prilygsta Kristaus
kryžiui, yra šventvagystė.
80. Tokiems teiginiams liaudyje plisti
neužkertantys kelio vyskupai, klebonai ir
teologai turės už tai atsakyti.
81. Po tokio nežaboto indulgencijų skelbimo net ir mokytiems vyrams nėra lengva
atitaisyti žalą, kurią popiežiaus garbei daro
šmeižtai, o ir gudriai suregzti pasauliečių
klausimai.
82. Pavyzdžiui: kodėl popiežius neištuština
skaistyklos vardan švenčiausiosios artimo
meilės ir didžiausio sielų poreikio – visų
teisingausios priežasties, – jei gausybę sielų
išgelbsti vardan apgailėtinų pinigų, skirtų
bazilikos statybai, – pačios menkiausios
priežasties?
83. Arba: kodėl ir toliau laikomos laidotuvių bei mirties metinių mišios ir kodėl
negrąžinamos arba neleidžiamos grąžinti tuo
tikslu įsteigtos beneficijos, nes juk melstis už
jau atpirktuosius yra paklydimas?

72. O tas, kuris iš tiesų rūpestingai
sergsti nuo indulgencijų skelbėjų žodžių
neatsakingumo ir savivalės, tebūnie palaimintas.

84. Arba: kas per naujas Dievo ir popiežiaus
gailestingumas, jei nedorėlis ir jų nedraugas
už pinigus gali išpirkti pamaldžią ir Dievui
mielą sielą, užuot ta pamaldi ir atsidavusi
siela būtų išperkama vardan jos pačios ir
artimo meilės?

73. Popiežius teisingai smerkia tuos,
kurie visokiais būdais įsigudrina kenkti
atlaidų veikimui.

85. Arba: kodėl atgailai skirti bažnytiniai įstatymai, nors patys jau seniai
nebenaudojami ir numarinti, tačiau iki
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šiol yra išperkami, teikiant už pinigus
indulgencijas, tarsi jie vis dar tebegaliotų?
86. Arba: kodėl popiežius, kurio turtai
šiandien pranoksta net pačių didžiausių
turtuolių turtus, nestato tos pačios šv. Petro
bazilikos iš savo pinigų, tačiau mieliau
tam renka neturtingų tikinčiųjų pinigus?
87. Arba: ką gali atleisti ir dovanoti
popiežius tiems, kurie per tobulą atgailą jau yra įgiję teisę į visišką atleidimą ir
dalyvavimą?
88. Arba: kas dar bažnyčiai galėtų būti
geriau, jei popiežius, užuot tikintiesiems
suteikęs atleidimą ir dalyvavimo teises
vienąkart per dieną, kaip tai daro dabar,
šitai darytų šimtą kartų?
89. Jei popiežius, suteikdamas atleidimo
raštus, labiau siekia sielų išganymo, o ne
pinigų, tai kodėl jis suspenduoja raštus ir
jau seniau suteiktas indulgencijas, nors jos
ir turi vienodą galią?

„

Tikrasis bažnyčios lobis yra
švenčiausioji Dievo šlovės
ir malonės Evangelija.

“

90. Nutildyti šiuos pasauliečiams rimtas
dvejones keliančius argumentus vien jėga,
o ne pagrįstais samprotavimais, reikštų
bažnyčią ir popiečių išstatyti priešų pajuokai
ir taip nuliūdinti krikščionis.
91. Taigi, jei atleidimo raštai būtų skelbiami vadovaujantis popiežiaus dvasia ir
supratimu, visos šios abejonės būtų lengvai
išsklaidytos, o veikiau – jų net nekiltų.
92. Todėl tegu eina šalin visi tie pranašai,
kurie Kristaus žmonėms sako: „Ramybė,
ramybė“, o ramybės nėra.
93. Gerai elgiasi visi tie pranašai, kurie
Kristaus žmonėms sako: „Kryžius, kryžius“,
o kryžiaus nėra.
94. Krikščionis reikia raginti, kad uoliai
sektų savo vadovą, Kristų, per bausmes,
mirtį ir pragarą.
95. Ir verčiau jau tegu tikisi per daugelį
vargų įžengti į dangų, nei per abejingą
ramybę.
Versta iš D. Martin Luthers werke:
Kritische gesammtausgabe
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KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ SUSIRINKIMUS
VILNIAUS KRAŠTE

KAUNO 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 – Parapijos namai Aušros g. 78 (2 a.) sekmadieniais
11 val.
IGNALINOJE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15 sekmadieniais
10 val.
UKMERGĖJE – Miškų g. 29 sekmadieniais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sekmadieniais 12 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUOSE – Liudiškių g. 27-2 sekmadieniais 11 val.
KUPIŠKYJE – Krantinės g. 10-12 sekmadieniais 15 val.
ROKIŠKYJE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650 93267
sekmadieniais 12 val.
ŠVENČIONĖLIUOSE – Žemutinė g. 35 B-28 sekmadieniais 10 val.
VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 11 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.

KAUNE – M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme) sekmadieniais
11 val., trečiadieniais 18.30 val.
JONAVOJE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sekmadieniais
10 val., antradieniais 18.30 val.
ALYTUJE – Kalniškės g. 2B sekmadieniais 11 val., trečiadieniais
18.30 val.
MARIJAMPOLĖJE – Vytauto g. 32 (2 a., įėjimas iš šono)
sekmadieniais 11 val.
KĖDAIN IUOSE – Birutės g. 14 sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18 val.
DRUSKININKUOSE – M. K. Čiurlionio g. 91, R-3 (apatinis
aukštas) sekmadieniais 10 val.
ELEKTRĖNUOSE – Rungos g. 14 (2 a.) sekmadieniais 11 val.
PRIENUOSE – Siauroji g. 3A sekmadieniais 12 val.
RASEINIUOSE – Jaunimo g. 2 (3 a.) sekmadieniais 11 val.,
antradieniais 18 val.

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

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

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių
bendruomenė. Central Fire Station, Tara St. Dublin2
sekmadieniais 14 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,
tel. (8-5) 240 63 24,
El. paštas: ganytojas.btz@gmail.com
Seniavos pl. 8A, 46386
Kaunas,
tel. (8-37) 39 07 90
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