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eskizai

Šiandien pamokslavimas nėra itin populiarus užsiėmimas. Retai pasitaiko, kad abitūros egzaminus
laikantis gimnazistas svajotų apie su Dievo žodžio
skelbimu susijusią dvasininko – kunigo arba pastoriaus –
profesiją. Kasdienėje kalboje žodis „pamokslavimas“ neretai nuskamba neigiamame kontekste, pavyzdžiui, kai prašome „nepamokslauti“, turėdami
minty nervingus priekaištus, moralizavimą, „vertybių“ brukimą ar irzlų baksnojimą į problemas. Ne
vienam tai tiesiog reiškia prastą bendravimo toną.
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GINTAUTAS GRUZDYS

A

pie kasdienę duoną –
maistą kūnui, dvasiai, sielai

Evangelijos pagal Joną 4 skyriuje
aprašyta viena istorija iš Jėzaus Kristaus gyvenimo: kaip Jis, ilsėdamasis
prie Jokūbo šulinio, užkalbina vietinę moterį – samarietę. Tuo metu Jo
mokiniai buvo nuėję į miestą pirkti
maisto. Viešpaties žodžių sujaudinta
samarietė moteris tampa žinios apie
Kristų – laukiamą pateptąjį Mesiją –
savo mieste skelbėja. Jos liudijimo
žodžiai tokie įkvėpti ir karšti, jog
miesto žmonės sujudę patys eina už
miesto, Jokūbo šulinio link: „Eikite
pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man
viską, ką esu padariusi. Ar tik Jis nebus Kristus?” Ir žmonės iš miesto ėjo
pas Jį (Jn 4, 29–30).
Netrukus su maistu sugrįžę Jėzaus mokiniai ragina savo
mokytoją: „Rabi, valgyk!“ O
Jis jiems tarė: „Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote.“
Nukelta į 2 p.

Nukelta į 3 p.
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maistą kūnui,
dvasiai, sielai
Atkelta iš 1 p.

Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: „Nejaugi kas atnešė Jam valgyti?“ Bet
Jėzus tarė: „Mano maistas – vykdyti valią
To, kuris mane siuntė, ir baigti Jo darbą“ (Jn
4, 30–34). Jėzus nebuvo valgęs natūralaus
maisto, nebent tik gėrė samarietės iš šulinio
pasemto vandens. Tad galime numanyti,
jog čia Jėzus kalba apie skirtingas maisto
rūšis, kurios Jį pamaitina. Platesniame šio
skyriaus kontekste matome, jog kalbama
apie antgamtinį maistą – gyvąjį vandenį,
kurio atsigėrus gali būti numalšinti patys
giliausi žmogaus troškimai ir poreikiai (Jn
4, 13–14), o vėliau, 6 skyriuje, Jonas užrašo
dar ir šiuos Jėzaus žodžius: Aš esu gyvenimo
duona! Kas ateina pas mane, niekuomet
nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš (Jn 6, 35). Taigi, taip kalbėdamas Jėzus
teigia, jog egzistuoja ne tik mūsų fiziniam
kūnui, bet ir vidiniam žmogui – sielai bei
dvasiai – skirtas maistas.

Šulinys gilus?
Moteris atsiliepė: „Viešpatie, bet Tu neturi
kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur Tu imsi
gyvojo vandens?“ (Jn 4, 11).
Fizinio maisto poreikį labiausiai pastebime, nes be jo žmogus paprasčiausiai
neišgyvena ir miršta. Na, o dvasiniai, sielos
poreikiai, kaip kartais mąstoma ir sakoma,
jau tebūnie „ant sotaus pilvo“. Samarietės
žodžiuose – „šulinys gilus“, galime įžvelgti
ir perkeltinę prasmę, jog gyvasis vanduo –
dvasinis maistas – po Adomo kritimo jau
nebėra lengvai prieinamas. Reikia nemenkų
pastangų jį pasiekti, jo pasisemti. Mūsų
kūnas kalba, kad tai ne pirmojo būtinumo
poreikis. Štai juk ir Adomas po pažado, jog
numirs, paragavęs gero ir pikto pažinimo
medžio vaisių (Pr 2, 17), gyveno žemėje
dar ne vieną šimtmetį. Taigi gal tas dvasinis
maistas nelabai ir reikalingas?

Maistas kūnui
Judaizmas ir krikščionybė neniekina
Dievo sukurto pasaulio. Nes visa, ką Jis

Elektrėnų bažnyčios pastorius Gintautas
Gruzdys
sukūrė (taip pat ir įvairiausią maistą), buvo
gera (plg. Pr 1, 31). Viename pamoksle teko
išgirsti tokią mintį: „Jeigu žodžiai kasdienės
mūsų duonos duok mums šiandien (Mt 6, 11)
reikštų, jog Dievo valia mums yra tik duona
su vandeniu, tai kodėl gi tiek daug viso kito
buvo sutverta?“ Jėzus nebuvo vegetaras – Jis
valgė žuvį, o per Paschą, kaip ir kiekvienas
judėjas, – keptą avinėlį. Asketiškiau nusiteikę Jono Krikštytojo mokiniai bei fariziejai
netgi vadino Jį rijūnu ir vyno gėrėju (plg.
Mt 9, 14; 11, 19).
Fizinis maistas svarbus kiekvienam,
tačiau, anot apaštalo Pauliaus, maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome,
nieko nelaimime, ir kai nevalgome, nieko
neprarandame (1 Kor 8, 8). Patekimas į
Dievo karalystę nepriklauso nuo to, ką mes
valgome ar geriame (Rom 14, 17), juk jos –
amžinai išliekančios, negalės paveldėti tai,
kas laikina ir genda (1 Kor 15, 50).

Maisto poreikis
vidiniam žmogui
Žmogus buvo sukurtas ir tebėra sielinė,
dvasinė būtybė. Todėl neužtenka pasirūpinti
vien tik kūniškais mūsų poreikiais. Mūsų sieloms reikia peno. Jų maistas – tai visa nuostabi
regima ir neregima Dievo kūrinija, gamta.
O taip pat ir visi žmogaus atliekami darbai,
amatai, kuriami menai, nes tikrai visiems labai
svarbus savęs realizavimo poreikis.

Kai Viešpats apvalo, išlavina mūsų
akies žvilgsnį, mintis, mes galime ne bėgti
nuo pasaulio, bet gyventi jame būdami ne
iš pasaulio. Savo sielomis mes suvokiame
grožį, meną, išgyvename harmoniją, patiriame įvairių emocijų. Kai įtikėjau Dievą,
stengiausi klausyti tik krikščioniškos muzikos. Tačiau dabar manau, kad yra daug
bendražmogiškų dalykų, kurių Kūrėjas yra
Dievas. Juk Jis suteikė galimybę žmonėms
kurti, konstruoti, statyti, lavinti savo sielą ir
kūną, jausti ir mylėti. Todėl ir mums reiktų
mokytis, stebėti, žiūrėti, lavintis, o ne skubėti teisti tai, ko iki galo nesuprantame. Na,
žinoma, neprarandant Evangelijos druska
pasūdyto, aštraus, kritiško gerąja prasme
žvilgsnio į visus mus supančius reiškinius.
Per nuodėmę praradus ryšį su savo
Kūrėju, žmogaus dvasia apmirė, o siela ėmė
linkti į blogį. Tačiau per tikėjimą Jėzaus
Kristaus auka dvasia tampa vėl gyvybinga. O
norint, kad tokia ji ir išliktų, ja, kaip ir kūnu,
reikia rūpintis, ją maitinti, nes parašyta:
Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu
žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų (Mt 4, 4).
Todėl, kai meldžiamės Viešpaties malda –
kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
(Mt 6, 11), – nepamirškime, jog kasdienė
duona reikalinga ir mūsų vidiniam žmogui.

Bulimija ir anoreksija
Ką labiau pabrėšime, melsdami Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien: ar
duonos duok, kai išsijuosę prašome įvairių
gėrybių, ar išskirsime žodžius – kasdienės
... šiandien. Tame pačiame Kalno pamoksle
Jėzus moko: Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes
rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai
dienai užtenka savo vargo (Mt 6, 34). Matome, jog Kristaus mokiniai labiau raginami
pasirūpinti kiekvienos dienos daviniu nei
nerimauti dėl rytojaus.
Bulimija yra liga, dažniausiai psichologinis sutrikimas, dėl kurio liguistai susilpnėja arba išnyksta sotumo jausmas ir
nekontroliuojamai padidėja apetitas. Pasikartojantys persivalgymai, po kurių ima
persekioti kaltės jausmas, antsvorio baimė.
Tada bandoma „atitaisyti“ padėtį, maistą išvemiant, geriant vaistus, arbatas, sportuojant
ar net naudojant kenksmingas medžiagas
(pvz., actą ar liekninančias tabletes) ir pan.
Kai persivalgai, sutrinka virškinimas – jautiesi blogai. Galvoji, kad kaltas maistas – tai
jis yra „blogis“. Dažnai dėl to kyla ir kitas,
priešingas, sutrikimas – anoreksija (gr.
ανορεξία – apetito nebuvimas) – apetito
sumažėjimas ar išnykimas.
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Tai galime pritaikyti ir kalbant apie Dievo žodį. „Neprivalgęs neprilaižysi“ – sako
liaudies išmintis. Sveikos mitybos konsultantai pataria geriau valgyti mažais kiekiais,
bet dažniau. Prisikimšti pilvą savaitgaliais,
po ilgo badavimo ar padrikos mitybos nebus sveika, netgi jeigu tas maistas ir bus
prisotintas pačių naudingiausių organizmui
medžiagų. Ar geras, sekmadieninis, Dvasios
įkvėptas ir sveiko mokymo prisotintas pamokslas kompensuos visos savaitės dvasinį
pasninką? Negebėdami priimti, pasisotinti
ar suvirškinti, galime pradėti kaltinti kažką
kitą – bažnyčią, pamokslininką ar net patį
Dievo žodį. Na, o atmetant, apleidžiant ir
neskaitant Dievo žodžio, gali atsirasti ir
dvasinė anoreksija – visiško apetito Dievo
žodžiui nebuvimas, nes, kaip minėjau, tai juk
nėra taip ryškiai išreikštas mūsų gyvenimo
poreikis, kaip kasdienis fizinis maistas.
Gražų principą galime įžvelgti izraelitų
kelionės po dykumą istorijoje, kai šie rinko
iš dangaus krentančią maną: Kiekvienas
teprisirenka tiek, kiek jis suvalgo [...] ir prisirinko vieni daugiau, kiti mažiau [...] kas
buvo prisirinkęs daug, neturėjo pertekliaus,
o kas mažai, tam nestigo. Kiekvienas turėjo
tiek, kiek galėjo suvalgyti. Mozė jiems sakė:
„Nė vienas tenepalieka nieko rytojui.“ Bet
jie nepaklausė Mozės. Kai kurie paliko dalį
maisto kitai dienai, tačiau atsirado kirmėlių
ir jis pradėjo dvokti (Iš 16, 16–22).
Visi mes galime, o ir turime skirtingai
maitintis. Vieniems reikia daugiau, kitiems
mažiau, vieniems vienokio, kitiems kitokio
maisto. Bet visi esame raginami kasdien maitintis šviežiu neatmiežtu Dievo žodžio pienu
ir duona, atsigaivinti gyvuoju vandeniu: tai
kasdienis Biblijos ir ją aiškinančių knygų bei
straipsnių skaitymas, pamokslų klausymas ir
permąstymas, kitos įvairios dvasinės pratybos.

Apibendrinant
Jėzus savo pavyzdžiu mus moko, jog
svarbi įvairiapusė mityba ir augimas: dvasinis, sielinis ir fizinis. Dvasinio pažinimo
„šulinys gilus“, todėl dažnai reikalingos
sąmoningos pastangos gyvybės vandeniui
pasiekti. Nesirūpinant savo dvasios mityba,
gali išsivystyti įvairios dvasinės ligos, trukdančios priimti diegiamus žodžius, skirtus
mūsų sielai pamaitinti ir gelbėti. Tačiau juk
pats Viešpats Jėzus yra tapęs visiems Jį tikintiems gyvybę teikiančiu šaltiniu ir duona,
nužengusia iš dangaus, kuri gali pasotinti
mūsų vidinio žmogaus gelmes. Kasdien
ragaukime Jo po truputį, stenkimės neleisti
savo dvasioms sunegaluoti dėl nereguliarios,
netvarkingos ir nepakankamos mitybos.
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Holivudo filmuose pamokslininkai neretai
vaizduojami keistuoliais (2011 m. filmas
su Gerardu Butleriu „Pamokslininkas su
kulkosvaidžiu“), dar blogiau – pusgalviais ar
šarlatanais (1992 m. filmas su Steve’u Martinu „Tikėjimo galia“). Lietuviškas kontekstas
šiuo klausimu taip pat neguodžia. Pamokslininkas mūsų visuomenėje – tarsi neatrasta
žemė ar keistoko skonio egzotinis vaisius.
Žinoma, jei kam „nuskilo“ tapti dvasininku,
tai nori ar nenori, pamokslauti teks. Bet ar
tai kam nors rūpi? Prieš keletą šimtų metų
tikrai rūpėjo labiau. Pavyzdžiui, švietėjas
Abraomas Kulvietis, pirmosios lietuviškos
knygos autorius Martynas Mažvydas, literatūros klasikas Kristijonas Donelaitis buvo
Šventojo Rašto mokytojai ir pamokslininkai.
Jų atsidavimas ir kūrybiškumas skelbiant
Šventojo Rašto žodį gimtąja kalba drąsina
nenukabinti nosies ir šiandien. Tiesa, mus
pasiekė tik rašytiniai jų tekstai, o Dievo žodžio pamokslai išliko tik anuomet klausiusių
žmonių širdyse... Tarsi jie norėtų, kad apie
pamokslavimą išsiaiškintume mes patys.

„

Juk kokį Dievą tikime,
taip ir mąstome bei
gyvename, o kaip tikime,
mąstome ir gyvename,
taip ir pamokslaujame.

“

Įvaizdis – dar ne viskas?
Dažniausiai apie dalykus sprendžiame
iš pavyzdžio. Jei pavyzdys geras, atlapojame
širdį, jei nelabai – tampame atsargesni. Išankstinę nuomonę ar nuostatą dažnai lemia
su patirtimi susijęs stereotipas, susikurtas
įvaizdis ar paveikslas. Šito sunku išvengti,
tačiau būtų šiek tiek pavojinga tai priimti
nekritiškai. Ar būtų teisinga sakyti, jog visi
vyrai yra kiaulės, visi policininkai ima kyšius,
o per Jonines visada lyja? Žinoma, kad ne. Net
jei kažkas „susimovė“, pasielgė nesąžiningai
ar tiesiog vėl šiais metais pasitaikė blogas
oras, išmintinga susilaikyti nuo pernelyg
kategoriškų apibendrinimų. Tą patį galima
pasakyti ir apie šiame tekste aptariamą bibli-

nio pamokslavimo temą: net jei su pamokslavimu susijusi mūsų patirtis būtų nuvilianti,
tai dar nereiškia, kad pamokslavimas yra
nereikšminga atgyvena. Todėl kviečiu kiek
atidžiau pažvelgti į biblinio pamokslavimo
temą, tarsi grubiais potėpiais nudrėbtą eskizą,
kurio kertinė mintis yra susijusi su Dievo
įvaizdžio, arba paveikslo, įtaka vertybinėms
šios krikščioniškos tarnystės nuostatoms. Juk
kokį Dievą tikime, taip ir mąstome bei gyvename, o kaip tikime, mąstome ir gyvename,
taip ir pamokslaujame.
Kaip ir daugelis kitų dalykų, pamokslavimas taip pat prasideda nuo... Adomo ir
Ievos. Jei tiksliau – tai nuo Dievo įvaizdžio
problemos. Gudrus žaltys paklausė moters:
„Ar tikrai Dievas pasakė nevalgyti nuo visų
sodo medžių?“ Ši atsakė, jog Dievas leido
valgyti nuo visų sodo medžių, išskyrus vieną. Nevalia valgyti tik nuo vieno medžio,
kad nemirtume. „Nemirsite! – mirktelėjo
gundytojas, – Dievas gerai žino, kad atsivers
jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip
Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta“ (žr. Pr
3, 4–5). „Nejaugi Kūrėjas kažką slepia nuo
mūsų – viena pasako, o kita galvoja?“ – galvoje susirangė klastinga mintis. Apsimestinai
naivaus klausimo tikslas – pažadinti abejonę
Dievu, iškeipti Jo paveikslą. Taip žmogus
nusisuka nuo šviesos šaltinio, virš žmonijos
pakimba tamsus mirties šešėlis. Dievo vieta
tuščia nebūna – ją užima netikri, žmonių
susikurti dievai ir žmogaus darbus šlovinančios religijos. Nuodėmė aptemdo Dievo
paveikslą, klysti darosi žmogiška – klysta
karaliai, išminčiai, šventieji, netgi Bažnyčia.

Nuo altoriaus – prie sakyklos
Dievo žodžio pamokslavimas – su Dievo pažinimu glaudžiai susijusi tarnystė. Bet
koks nukrypimas nuo Šventojo Rašto apreiškimo meta šešėlį ir ant Viešpaties paveikslo.
O kai jų gausėja, tamsa atslenka net ten, kur
jos galbūt niekas nesitiki. Taip vėlyvaisiais
viduramžiais dvasinės stagnacijos šešėlis
užgula ir Bažnyčią: Bibliją keičia tradicija,
tikėjimą – politika, Dievą – dvasininkija,
sakyklos (pamokslo) vietoje įsitvirtina altorius (liturginiai simboliai). Pagoniška
proto ir valios idealus puoselėjanti Aristotelio filosofija teologo Tomo Akviniečio
Nukelta į 4 p.
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(1225–1274 m.) pastangomis giliai suleidžia
šaknis į Bažnyčios teologinius pamatus.
Vietoj sūnaus palaidūno laukiančio Tėvo,
nusidėjėlių neatstumiančio Jėzaus vis labiau
įsigali kitoks – filosofinis „nepajudinamo
judintojo“ – dievo paveikslas. Kitaip tariant –
scholastinė, proto ir valios religija. Dievo
žodžio skelbimą keičia religiniai simboliai
ir apeigos, Dievo malonė tampa daiktu ir
preke – plačiai atsiveria durys religinei korupcijai ir kulto tarnų degeneracijai.
Tačiau XVI a. prasidėjęs Reformacijos judėjimas į vėlyvųjų viduramžių
visuomenę ir Bažnyčią atnešė reikšmingų
pokyčių. Dar 1517 m. rugsėjo mėnesį,
prieš Reformacijos pradžią ženklinančių
95 tezių paskelbimą spalio 31-ąją, Martynas Liuteris publikavo 97 tezes – ne
taip plačiai žinomą, tačiau ne mažiau
svarbų teologinį tekstą, nukreiptą prieš
neigiamą aristotelizmo įtaką Bažnyčios
mokymui. Liuteris teigė, jog Aristotelio
filosofijos pažinimas nėra būtinas teologui (šio dokumento 43 ir 44 tezės), bei
palygino šio pagonių mąstytojo idėjų įtaką
krikščionybei su tamsa, užtemdžiusia
šviesą (50 tezė). Reformatorius įžvelgė,
kad daugelio Bažnyčios ir visuomenės
blogybių šaknis glūdi ne išoriniuose
dalykuose ir pasekmėse, bet kur kas
giliau – sunkiai sergančioje Bažnyčios
teologijoje. Ją išgydyti buvo įmanoma tik
sugrįžus prie „tyro žodžio pieno“ (žr. 1 Pt
2, 2) ir biblinio Viešpaties paveikslo. Tai
buvo svarbiausias Martyno Liuterio, Jono
Kalvino ir kitų reformatorių troškimas.
Kas taria lemiamą žodį ieškant tiesos bei
visuose teologiniuose ginčuose? Dievas
ar žmogus, Biblija ar tradicija? Kokia yra
teologijos šaltinių (Biblijos, tradicijos,
proto) hierarchija? Reformatoriai vertino
Bažnyčios tradiciją (istorinę Bažnyčios
patirtį), tačiau vien tik Šventasis Raštas
jiems buvo aukščiausią autoritetą turinti
knyga ir normuojanti norma. Ji padeda
atsijoti grūdus nuo pelų, tiesą – nuo
melo, atskirti Dievą nuo stabų, Kristaus
išmintį – nuo žmogiškos filosofijos. Vien
tik Raštas (lot. sola scriptura) reiškė ne
tradicijos atmetimą, bet jos pavaldumą
užrašytam Dievo žodžiui. Tik Biblija lai-

koma aukščiausia norma ir vieninteliu
neklystamu pačios Biblijos aiškinimo
kriterijumi (žr. Vestminsterio tikėjimo
išpažinimas I, 9). Sugrįžimas prie Rašto
buvo didžiausia Reformacijos dovana visuotinei Bažnyčiai ir žmonijai ateinančiais
amžiais. Sykiu tai reiškė ir grįžimą prie
sakyklos, biblinio pamokslo bažnyčioje.
Altorius patraukiamas į šoną, sakykla
vėl atsiduria centre. Pamokslininkai ima
kviesti žmones ieškoti Viešpaties veido.

Dievo žodžio skelbimas
Reformacijos tėvai pabrėžė aiškų kriterijų, kuris apibūdina tikros krikščionių
Bažnyčios požymius, – ji yra ten, kur skelbiamas Dievo žodis ir teikiami sakramentai
(kai kurie dar pamini bažnytinę discipliną –
žr. Kalvinas, Inst. IV, 1, 9).

„

Dievo meilė, grožis ir
išmintis yra svarbiausias
motyvas Jį šlovinti ir apie
tai kalbėti.

“

Ten, kur žūstančiai sielai nepasiūloma
gelbstinti Evangelija, nėra ir Bažnyčios. Ar
ne Dievo žodžio pagrindu apibūdinama
dvasinė „giminystė“ ir Evangelijoje pagal
Luką? Pas Jėzų atėjo motina ir Jo broliai,
bet negalėjo prieiti prie Jo per minią. Jam
pranešė: „Tavo motina ir broliai stovi lauke
ir nori su Tavimi pasimatyti.“ O Jis atsakė:
„Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“ (Lk 8,
19–21). Todėl ten, kur nėra Dievo žodžio,
negelbės ir sakramentai (žr. Vestminsterio
tikėjimo išpažinimas XXVII, 3). Tad sakykla
yra bažnyčios gyvybės arterija, nuo kurios
priklauso krikščioniškos bendruomenės
sveikata ir gerovė. Tai suprasdami, Reformacijos tėvai brangino pamokslavimo tarnystę.
Pasak Liuterio, jei Kristus būtų nukryžiuotas
už mus ir tūkstantį kartų, tai nesuteiktų
mums naudos, jeigu ši žinia nebūtų skelbiama. Dievo malonė tampa paveiki per
pamokslaujamą Dievo žodį. Užrašytas Dievo
žodis nėra toks vaisingas, kokiu jis tampa

Vilniaus bažnyčios pastorius Darius
Širvys
Dievo pašaukto pamokslininko lūpose. Dėl
šios priežasties Liuteris siekė, jog Bažnyčia
būtų lūpų (tariamo Dievo žodžio), o ne
plunksnos (užrašyto Dievo žodžio) namais
(Beach, p. 82. Taip pat žr. Liuterio mintis
apie pamokslavimą ir pamokslininkus –
Liuteris, Užstalės pokalbiai, p. 158–172).
Žymus XVI a. šveicarų reformatorius
Heinrichas Bulingeris Antrajame šveicariškame išpažinime (šis dokumentas yra
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios
mokymo pagrindas), 1 skyriuje „Apie
Šventąjį Raštą, tikrąjį Dievo žodį“, ketvirtą
skirsnį pradeda antrašte-teiginiu: Dievo
žodžio skelbimas yra Dievo žodis. Ir tęsia:
Todėl kai šiandien šis Dievo žodis teisėtai
pašauktųjų pamokslininkų yra skelbiamas
bažnyčioje, tikime, kad tai yra skelbiamas
ir tikinčiųjų priimamas pats Dievo žodis, ir
jokio kito Dievo žodžio nereikia nei išradinėti,
nei laukti jo iš Dangaus (Lietuvos reformatų
tikėjimo pagrindai, p. 15). Kitaip tariant, jei
tarnautojas tinkamai paaiškina ir pritaiko
Biblijos tekstą, pats Dievas gyvu balsu kalba
savo bendruomenei. Todėl pamokslavimas nėra tiesiog kalbėjimas apie Kristų, bet
paties Kristaus pristatymas klausytojams
veikiant Šventajai Dvasiai. Toks požiūris
visiškai atitinka Naujojo Testamento liudijimą – apaštalas Paulius taip vertina savo
pamokslavimą tesalonikiečiams: Todėl ir mes
be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę
Dievo žodį, kurį girdėjote iš mūsų, priėmėte
jį ne kaip žmonių žodį, bet, kas jis iš tikro
yra, – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse,
tikinčiuosiuose (1 Tes 2, 13). Dievas kalba
per Bibliją, ir jei jos žinia ištikimai skelbiama
nuo sakyklos, išgirstame Dievo balsą.
Biblinis pamokslavimas visada turi
remtis Raštu ir perteikti pamokslaujamos ištraukos prasmę klausytojams. Tai
reiškia, kad pamokslininkas turi kruopščiai
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išsiaiškinti, ką Šventoji Dvasia kalba
bažnyčiai per konkrečią Biblijos ištrauką,
gebėti ją paaiškinti, iliustruoti ir pritaikyti.
Jonas Kalvinas tai palygino su karaliaus pasiuntiniu, perskaitančiu jo
įsakymą žmonėms. Kaip pasiuntinys
turi be iškraipymų perduoti karaliaus
įsakymą žmonėmis, taip pamokslininkas
savo lūpomis turi perduoti Dievo žodį
klausytojams. Kaip pasiuntinys skelbia
savo siuntėjo valią, taip pamokslininkas –
Šventojo Rašto žinią. Tai reiškia, jog jis yra
pavaldus užrašytam Dievo žodžiui, nes tik
Šventasis Raštas („karališkasis įsakymas“)
buvo perduotas Dievo įkvėpimu ir yra normatyvus, pakankamas Dievo apreiškimas.
Todėl pamokslas laikytinas Dievo žodžiu tik
tiek, kiek ištikimai ir tinkamai paaiškina bei
pritaiko užrašytą Biblijos tekstą (Venema, p.
158). Ir nors pamokslininkas turi trūkumų
ir silpnybių, Dievo žodis per jį įsikūnija „čia
ir dabar“ bei pasiekia klausytojus artimu ir
jiems suprantamu būdu. Tai yra Viešpaties
sumanymas ir dovana Bažnyčiai.

Idealas ir tikrovė
Pamokslavimas niekada nebuvo lengvas dalykas, o ypač šiais laikais. Norint
pamokslauti gerai, reikia daug žinoti
ir nuolat mokytis. Pamokslininkas turi
įsigilinti ir į Biblijos tekstą, ir suprasti, ką
tas tekstas reiškė pirmiesiems skaitytojams.
Pavyzdžiui, kaip jie valgydavo, priimdavo
svečius, auklėjo vaikus, laidojo mirusiuosius, tuokdavosi. Pravartu žinoti ir tai, kaip
tekstą suprato praėjusių amžių ir šių dienų
komentatoriai. Nevalia palikti nuošalyje
ir šios dienos aktualijų, būtina turėti psi-

chologijos, filosofijos, socialinių ir etikos
žinių bagažą. Pamokslininkas turi ne tik
daug žinoti (būti ekspertas), tačiau ir gebėti
išmintingai naudotis tomis žiniomis, per
daug neapkrauti jomis klausytojų. Pasiekti
žmonių protus ir širdis nelengva, ypač kai
juos bombarduoja vaizdiniai ir garsiniai
efektai filmuose, žaidimuose, reklamose.
Kaip turint tik mikrofoną rankose (ir tą ne
visada gerai veikiantį) konkuruoti su tobuliausiomis šių dienų technologijomis? Ar
įmanoma tai padaryti su senu ir burzgiančiu
skaidrių projektoriumi?
Be to, internete tikintieji gali paklausyti
„ką nors geresnio“ – tai dar viena medijų
revoliucijos pasekmė. Ten visada rasi ir
geriau atrodančių, ir sklandžiau kalbančių
pamokslininkų. Reikalavimų sąrašas vietinių
bažnyčių kunigams ir pastoriams tik ilgėja:
turi būti „vizijos žmogus“, nuolankus, galvojantis apie ateinančią kartą ir aktyvus visuomenininkas, turi būti „komandos žmogus“
ir visada rodantis pavyzdį, bendraujantis
su kitomis bažnyčiomis ir besirūpinantis
savo bendruomenės žmonėmis, skiriantis
dėmesio savo šeimai ir kitoms, sunkumus
patiriančioms šeimoms, maldingas ir visada
laiku atsakantis į el. pašto žinutes (Edwards,
p. 3–10). Kaip visa tai aprėpti? Kaip be viso
šito dar būti ir geru pamokslininku? Kur
rasti laiko? Kaip suderinti pamokslavimo
idealą su iššūkių kupina tikrove?
Pamokslavimo profesorius Kentas Edwardsas teigia, jog pamokslaujant klausimas
„kodėl?“ yra žymiai svarbesnis už klausimą
„kaip?“. Mat, jei nesuvokiame priežasties,
kokia prasmė tai daryti? Kiek ši motyvacija
tvirta ir gili? Kas įkvepia tam skirti bran-

giausią savo laiką, gebėjimus ir pastangas?
Žinomas evangelikų teologas Johnas Stottas
savo knygoje apie pamokslavimą pastebi:
„Kaip mes galime būti paakinti pamokslauti
ir išmokti tai daryti veiksmingai? Svarbiausia
paslaptis susijusi ne su tam tikros technikos
įvaldymu, bet su įsitikinimais. Kitaip tariant,
teologija yra žymiai svarbesnė už metodologiją“ (Stott, p. 92). Ši įžvalga sugrąžina prie
įsitikinimų apie Dievą, Jo įvaizdžio, arba
paveikslo, supratimo. Mūsų įsitikinimai
apie Dievą skatins ir motyvuos šiai tarnystei
arba ją nuvertins ir pakreips kita kryptimi.
Pavyzdžiui, jei įsigali filosofinis, nutolusio
ir nebylaus Dievo įvaizdis, pamoksluose
bus daug kalbama apie idėjas, principus,
akcentuojama mąstymo ir pasirinkimų
svarba. Tai panašės į paskaitas universitete arba motyvacines kalbas būsimiems
prekybos agentams. Motyvacija – mūsų
pačių sėkmė, centre – žmogus ir jo darbai,
tik jis pats yra savo laimės kalvis. Tačiau jei
mes kalbame apie biblinį pamokslavimą, jo
centre yra iš meilės šį pasaulį sukūręs ir už
mus pasiaukojęs Biblijos Dievas – Tėvas,
Sūnus ir Šventoji Dvasia. Jis ne tik viską
sukūrė, bet ir yra arti kiekvieno – kalbina,
kviečia, rūpinasi, atsako. Todėl ir biblinio
pamokslavimo tikslas – Viešpaties šviesa, Jo
artumas ir bendrystė. Mes atspindime tai,
į ką žvelgiame, kuo žavimės. Dievo meilė,
grožis ir išmintis yra svarbiausias motyvas
Jį šlovinti ir apie tai kalbėti. Dievą, kurį iš
tiesų pažįstame ir tikime, įkūnys ir giliausios
mūsų gyvenimo, tarnystės ir pamokslavimo
nuostatos. Ką apie Jį žinome?
Bus daugiau

AŠ ESU VYNMEDIS, O JŪS
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vangelijos šviesa –
vienybės priežastis
ir rezultatas
Gal nebus pernelyg drąsu tvirtinti, kad
2017 m. Lietuvos evangelikams, taigi ir „Tikėjimo žodžio“ bendrijos tikintiesiems, – malonės
metai. Valstybiniu lygiu minima Reformacijos
500 metų sukaktis padėjo didesnėms ir mažesnėms bendrijos bažnyčioms ryžtis įvairiems
projektams ir drąsiai kalbėti visuomenei tiek
tokiuose renginiuose kaip Vilniaus knygų
mugė ir Kultūros naktis, tiek ir per mažuose
miesteliuose rengiamas paskaitas, diskusijas.
Po truputį bręsta socialinių iniciatyvų vaisiai – Panevėžyje duris atvėrė vaikų dienos
centras „Vilties arka“, plečiasi socialinės tarnystės Akmenės regione, Kuršėnuose, gimsta
Jonavoje. Naujosios Akmenės evangelikų
darbą pagerbė Lietuvos Prezidentė. Bendrijos
bažnyčiose jau buvo ir konferencijų, ir švenčių,
ir svečių, ir išvykų... Visgi šiame palaiminimų
margumyne ypač ryškiai išsiskiria vienas
renginys. Ir ne tik dalyvių gausa, puikiais Žodžio tarnų pamokslais ar įvairia programa
(šių dalykų taip pat negalima nepaminėti),
bet atveriančia, parklupdančia, ištyrinančia,
gydančia ir galiausiai sujungiančia Evangelijos
šviesa. Tai – rugpjūčio 18–20 d. Vilniuje vykusi
Vienybės šventė.
Šventė prasidėjo penktadienį vykusiomis
jaunimo pamaldomis, o šeštadienis gausiai
susirinkusiems tikintiesiems iš visos Lietuvos
tapo tikru maldos, pamokslaujamo Žodžio ir
šlovinimo maratonu. Ypač svarbi šios šventės
ypatybė – dėmesys kiekvienai „Tikėjimo žodžio“ bendrijos bažnyčiai. Prieš pamokslą po
du kuriam nors Bendrijos regionui (Kauno,
Aukštaitijos ir Šiaulių) atstovaujantys pastoriai pristatydavo regiono bendruomenes, jų
džiaugsmus ir rūpesčius, kuriuos maldoje
į Viešpaties akivaizdą atnešdavo mažomis
grupelėmis pasiskirstę tikintieji. Pirmiausia
dėmesio sulaukė Kauno regionas. Elektrėnų
evangelinės bažnyčios pastorius Gintautas
Gruzdys ir Kauno regiono vadovas, Jonavos
krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius
Giedrius Ažukas įvardijo devynias regiono
bendruomenes (Kauno, Alytaus, Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Kėdainių, Marijampo-

lės, Raseinių ir Prienų). Remdamasis Šventojo
Rašto žodžiais (Jn 10, 10; Mt 9; 37) pastorius
Giedrius prašė melstis už iniciatyvą Jonavoje
steigti reabilitacijos namus priklausomybių
turintiems asmenims, stiprinti gailestingumo
tarnavimą nepasiturintiems. Taip pat pastoriai prašė melstis, kad Kauno ir Marijampolės
bendruomenės įsigytų nuosavas patalpas bei
atgimimo pasilpusiai Prienų bendruomenei.

Mes esame Kristaus kūnas
Pirmasis Vienybės šventėje Žodžiu
dalijosi Krikščionių lyderių forumo viceprezidentas akademinėms programoms ir
strategijai bei ilgametis Lietuvos ir mūsų
bendrijos bičiulis Darylas McCarthy‘is.
Kalbėdamas apie vienybę, svečias priminė
Šventojo Rašto tiesą, kad visi mes esame
Kristaus kūno nariai (1 Kor 12, 12). Ši, rodos,
paprasta tiesa savyje slepia kelias pamokas:
• Kristaus kūnas – Bažnyčia – yra vienas, tad jame neturi būti vietos tautiniams,
socialiniams ar kitokiems susiskaldymams.
Visgi Kristaus kūno nariu netapsi lanky-

damas bažnyčią, būdamas geru žmogumi
ar pasikrikštydamas vandenyje. Visi Kūno
nariai pakrikštyti viena Dvasia, tad vienintelis būdas į jį įsijungti – asmeniškai patikėti
Jėzumi, kaip savo Gelbėtoju.
• Bažnyčia – Kristaus kūnas – sudaryta iš skirtingų dalių. Kaip žmogaus kūne yra
500 raumenų, 206 kaulai, 37 mlrd. skirtingų
ląstelių, taip ir Kristaus kūnas – Bažnyčia –
turi daug skirtingų narių, ir nė vienas iš jų
nėra nesvarbus (1 Kor 12, 15). Kūnas privalo
turėti skirtingas dalis, kitaip jis bus tarsi iš
baisiausių košmarų nužengęs monstras.
Dievas nori, kad kiekvienas iš mūsų būtume
savimi, tačiau tuo pat metu pripažintume ir
gerbtume skirtybes. Susimąstykime, ką daro
mūsų bažnyčia, kad pripažintų ir vertintų
kiekvienos kūno dalies vaidmenį. Vienas iš
svarbių Reformacijos principų yra visuotinė
kunigystė – ar atsimename tai?
• Visos dalys būtinos viena kitai ir nė
viena dalis nėra svarbi pati savaime – kūnas
funkcionuoja tik tuomet, kai jo nariai rūpinasi vieni kitais. Silpnesniems nariams reikia
didesnės globos. Pamačius skrandį, kepenis
ir pan. gali pasidaryti bloga, nes jie atrodo
bjauriai, tačiau tie kūno nariai svarbesni
negu matomi – akys, nosis ir pan. Kaip
kaukolė saugo smegenis, krūtinės ląsta –
širdį, taip Dievas nori, kad Bažnyčia saugotų
silpniausius kūno narius. Vaikai, našlės,
skurstantys, neįgalieji reikalauja ypatingo
rūpesčio ir apsaugos. Ar bažnyčia suteikia
tokiems žmonėms saugų prieglobstį? Ar
pakankamai pažįstame savo brolius, kad
atpažintume jų poreikius? Ar mokame patys
paprašyti pagalbos? Ar priimame naujus
žmones ištiestomis rankomis?
Tad ką turėtume daryti? Atraskime
savo vietą Kristaus kūne ir įvykdykime savo
pašaukimą. Eikime prie kitų ir tieskite jiems
rankas, išreikšdami meilę. Nes Kristus neturi
kitų rankų – tik mūsų rankas.
  

Po pertraukėlės Aukštaitijos regiono
bendruomenes ir jų poreikius pristatė šio regiono vadovas, Ignalinos bažnyčios pastorius
Darius Aškinis ir Zarasų „Tikėjimo žodžio“
bažnyčios pastorius Ugnius Meškas. Aukštaitijos regionas ypatingas tuo, kad apima
ir gausiausią Lietuvoje Vilniaus bažnyčią, ir
dvylika mažesnių bendruomenių (Panevėžio,
Utenos, Ignalinos, Visagino, Zarasų, Rokiškio, Anykščių, Ukmergės, Vievio, Kupiškio,
Švenčionėlių ir Didžiasalio bendruomenes).
Regioną pristatę pastoriai ragino melstis už
tarpusavio santykių kokybę, ypač tarp bažnyčių ganytojų, ir siekti bendrystės augimo
vienybėje. Po maldos paralelę su žmogaus
kūnu (pagal Ez 37 sk.) pratęsė skulptorius iš
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Ignalinos Jonas Grunda, kuris padovanojo
savo kūrinį – medžio skulptūrą.

Malonė įgalina gyventi Dievui
Pastorių tarybos pirmininkas, Panevėžio
evangelinės bažnyčios pastorius Ramūnas
Jukna džiaugėsi ilgai laukta švente, į kurią
susibūrę skirtingų bendruomenių tikintieji
drąsina vieni kitus tikėti. Susirinkusiesiems
jis kalbėjo apie Laiške efeziečiams (Ef 2, 1–10)
apibūdintą Dievo malonės jėgą ir tris esmines su ja susijusias tiesas: 1) visi nuo Dievo
atskirti žmonės yra dvasiškai mirę; 2) Dievas
yra apstus malonės – per malonę Jis gelbsti ir
prikelia iš numirusiųjų; 3) kai esame prikelti
su Kristumi, esame prikelti gyventi dėl Jo.
• Dvasinė mirtis reiškia tai, jog žmogaus
dvasinė būklė dėl nuodėmės yra visiškai beviltiška, tai „liga – mirčiai“. Šiandien visuomenėje
vyrauja humanistinis požiūris, kad žmogus iš
prigimties yra geras, tačiau Evangelija kalba
kitaip. Nuodėmė nėra negalavimas ar yda,
kurią galima nesunkiai ištaisyti. Dvasinės
mirties problemą sukėlė ne auklėjimas, ne
išsilavinimas, ne socialinė politika, ne valdžia.
Dvasiškai miręs žmogus yra aklas Dievui,
Jo apreiškimui per Žodį, pasaulį ir istoriją.
Tačiau Evangelijos žinia tuo nesibaigia (Ef
5, 14) – ji ragina išgirsti ir pabusti. Kaip? Tai
stebuklas. Kas yra tie, kurie mirę ar miega?
Paklauskime savęs, ar tai ne aš?
• Išgelbėjimas malone patvirtina
mums, kad Dievas neužmerkia akių mūsų
dvasinei mirčiai. Dievo prisilietimas atgimdo mus dvasiškai. Malonė yra naujas
gyvenimas, pakeista širdis, dovanos. Mums
nereikia už tai mokėti, o ir negalėtume, nes
esame dvasiškai bankrutavę. Malonė sako,
kad jos požiūriu visi esame lygūs: nė vienas
negali pasakyti, kad jam nereikia Dievo
malonės, arba kad yra jos nevertas.
• Kristus priima mus, nereikalaudamas
sumokėti, bet tai nereiškia, kad malonė
neturi kainos. Jeigu valgome pietus nemokamai, nereiškia, kad niekas už juos nemokėjo.
Savo krauju už mus sumokėjo Kristus. Kaip
mes elgiamės su malone? Malonė nėra lyg
nupiginta prekė per išpardavimą. Nepamirškime jos kainos ir ugnies, kurią ji atneša. Ar
malonė šiandien mane atnaujina, keičia mano
gyvenimo būdą, vertybes, pasirinkimus?
Kaip tai veikia šeimos, bažnyčios gyvenimą?
Atminkime, kad malonės veikiama bažnyčia
nuolat reformuojasi ir atsinaujina.
• Mes išgelbėti ne dėl darbų, bet darbams. Nors neturime daryti jokių darbų,
kad pelnytume Dievo malonę ir išgelbėjimą,
bet būdami atgimdyti ir perkeisti Dievo
Dvasios tampame sukurti geriems darbams.
Dievas įdeda mums norus ir svajones. Die-

vas turi tikslą kiekvienam iš mūsų. Iki pasaulio sukūrimo Jis jau žinojo mūsų pašaukimą
ir tai, ką yra mums numatęs. Dievas nori
naudoti kiekvieną iš mūsų – tiesiog ateik ir
veik – atiduok Jam savo gyvenimą. Be to,
tikslą ir uždavinį turi ne tik atskiras tikintysis, bet ir kiekviena tikėjimo bendruomenė,
ir mes, kaip bendrija. Yra daugybė dalykų,
kuriuos Dievas nori daryti šitoje kartoje –
tad neužmerkime akių, pastebėję skausmą
ar neviltį, kurių apsčiai yra aplinkui.
Kaip gyventi malone? Apaštalų žinia persmelkta maldos ir atgailos. Malda ir atgaila
pastebima visuose istorijos epizoduose, kurie
keitė žmonių ir bažnyčių gyvenimą. Nebijokime atgailos skausmo – jis atneša gyvenimą.
  

Šiaulių regiono bendruomenes ir jų
poreikius pristatė šio regiono vadovas, Radviliškio „Tiesos žodžio“ bažnyčios pastorius
Nerijus Verdingas ir Kuršėnų evangelinės
bažnyčios pastorius Romas Tuominis. Pastoriai džiaugėsi, kad Šiaulių regione, kurį sudaro
Šiaulių, Radviliškio, Naujosios Akmenės,
Kuršėnų, Pasvalio ir Gargždų bažnyčios bei
Akmenės, Papilės, Ventos bendruomenės,
vystomos socialinės tarnystės (veikia reabilitacijos centrai „Prieglobstis“, „Eterna Vita“),
vyksta ekumeninė veikla, yra stiprios šlovintojų komandos. Pastoriai ragino melstis, kad
regiono bažnyčios nestokotų darbininkų
pagal Dievo širdį, kad bažnyčios išnaudotų
galimybes pasiekti žūstančias sielas bei kiekvieno tikinčiojo atsinaujinimo.

Kas mus vienija?
„Tikėjimo žodžio“ bendrijos vadovas,
Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius pamokslą pradėjo 133 psalmės žodžiais
ir klausimu: Kas mus vienija? Ar turėtume
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norėti ir siekti vienybės? Kodėl mums sunku
vienytis? Atsakymas paprastas – gyvenimo
šaltinis ir vienybės pagrindas yra didinga
Kristaus Evangelijos žinia. Jeigu Evangelija
nesukrečia, neįkvepia ir neišgąsdina – nematome jos esmės, nes Evangelijoje atsiveria
Dievo širdis ir Jo gailestingumo didybė.
Susidūrę su Evangelija, susiduriame su Asmeniu, kuris laisva valia aukoja už mus savo
gyvybę. Mus, žmones, toks pasiaukojimas
gąsdina – sunku net įsivaizduoti, kas gali
norėti atiduoti save už tokius niekingus
padarus kaip mes. Tačiau deramai suprasta
žinia atneša pasitikėjimą ir saugumą Dieve.
Vienybė gali būti dvejopa: tikrosios Evangelijos ir kitos evangelijos pagrindu. Pastaroji
yra Babelės vienybė, kurios tikslas susikurti
sau vardą, reputaciją. Kartais tokia tampa
ekumeninė veikla – kažkas daroma, siekiant
pasirodyti žmonėms. Tuo tarpu tikroji vienybė ateina iš dangaus, ir kai ji ateina, tampa
neįmanoma jos paslėpti – visi ją pamato. Tad
kaip nuspręsti, su kuo vienytis ir bendrauti?
Į šį klausimą atsako apaštalas Paulius, Laiške
galatams brėždamas labai aštrią ribą: Jei kas
skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, –
tebūnie prakeiktas! (Gal 1, 9). Jeigu Evangelija
„atskiedžiama“ ar į ją ko nors primaišoma,
tokia žinia praranda savo gelbstinčią jėgą.
Švari Evangelijos žinia – tai žinia apie
Kristaus kryžių. Tikėjimas Kristaus auka ir
prisikėlimu kiekvieną žmogų daro visiškai
priimtiną Dievui. Prie to nieko nebereikia
pridėti (Gal 6, 12). Kristaus kryžius yra vertingiausias ir brangiausias dalykas, tačiau jo
vertę mato tik maldoje apšviesta širdis. Tad
žiūrėkime į Evangeliją, trokškime pasigailėjimo, remkimės ja, ir būsime viena su tais,
kurie laikosi panašios nuostatos. Tačiau dėl
tariamos žmogiškos vienybės neveidmainiau-

Nukelta į 8 p.
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vangelijos šviesa – vienybės
priežastis ir rezultatas
Atkelta iš 7 p.

kime ir neužsimerkime, jeigu kas nors šalia
mūsų remiasi į iškreiptą evangeliją, kurioje
nėra kryžiaus. Būkime išmintingi vertindami,
kiek galime priimti,s o kur turėtume įspėti.
Nes mūsų vienybė priklauso nuo to, kaip
aiškiai matome Evangelijos šviesą.

Transformacija.
Atsinaujinimas. Vienybė.
Šiaulių „Tiesos žodžio“ bažnyčios pastorės Anželikos Krikštaponienės pamokslas,
kurio esmę galima nusakyti trimis žodžiais:
„Transformacija. Atsinaujinimas. Vienybė“ –
tarsi apibendrino visą dieną skambėjusią
vienybės žinią.
Transformacija, arba kaita, – tai nuolatinis ir būtinas gyvenimo procesas. Fizinis žmogus nuolat keičiasi – pabuvęs vaiku, suauga,
pereina į brandą ir senatvę. Keičiasi ir dvasinis
amžius (1 Kor 13 sk.), o su juo ir žmogaus
vidus. Keičiasi bendruomenės, bažnyčios – jų
pavadinimai ir tapatybė. Tačiau svarbu atminti,
kad transformacija gali būti pozityvi, kai mumyse ryškėja Kristus, ir negatyvi, kuri veda į
sustabarėjimą. Nepamirškime, kad esminė
mūsų transformacija – panašėjimas į Kristų,
ir guoskimės, kad Dievas pajėgus atnaujinti
net ir sąstingio apimtus savo žmones.
Taigi atsinaujinimas – tai siekis gilinti
asmeninį Kristaus pažinimą. Klauskime
savęs, kiek pažįstame Kristų. Kiek gyvos
mumyse Evangelijos tiesos? Nėra nelaimingesnio žmogaus už tą, kuris nedaro
nors mažiausios pažangos. Pažanga būtina
pamaldume, pažinime, tarnystėje. Kristaus
žodžiai, kuriais Jis kviečia į tarnystę, visada
yra šiandien. Šiandien reikia imti ant savęs
Viešpaties jungą ir mokytis iš Jo. Paklauskime savęs, ką tai reiškia mums.
Vienybę įvairovėje pradedame matyti ir
vertinti keisdamiesi, bręsdami, atsinaujindami. Gimę kūdikiai labai panašūs, o augant individualumas ir skirtumai vis labiau ryškėja.
Tobuliausias vienybės įvairovėje pavyzdys yra
pati Trejybė. Vienybė įvairovėje atsiskleidžia
ir Kristaus kūne – apie tai skaitome Pirmojo
laiško korintiečiams 12 skyriuje, kuriame
piešiamas vienas kūnas, bet skirtingi nariai.
Tai atspindi istorija – krikščionys visais laikais
turėjo skirtingas dvasios dovanas, tarnavimus, jėgos pasireiškimus. Neįmanoma, kad
vienoje konfesijoje sutilptų visas apreiškimas.

Pirmasis Vienybės šventėje Žodžiu dalijosi
Krikščionių lyderių forumo viceprezidentas
akademinėms programoms ir strategijai
bei ilgametis Lietuvos ir mūsų bendrijos
bičiulis Darylas McCarthy‘is
Todėl svarbus vaidmuo tenka ekumenizmui,
kuris leidžia bažnyčioms dalytis Dievo meile.
Dievas kuria įvairovę ir jungia. Mes Jame ir
Jis mumyse yra vienybės šaltinis.

Reformacija nesibaigė!
Sekmadienio žodis, kurį nuo sakyklos
vėl skelbė Darylas McCarthy‘is, tarsi tiesė
tiltą tarp prieš 500 metų skambėjusios Reformacijos žinios ir šių dienų. Pasak pamokslininko, Reformacija – nepaprasta istorija
apie tai, kaip Dievas naudojo paprastus
vyrus ir moteris pakeisti pasaulį. Bažnyčia
šiandien kitokia dėl Reformacijos. Pasaulis
yra kitoks. Mes esame evangelikai būtent
dėl Reformacijos. Tai – stebuklas.
Svarbiausia Reformacijos žinia teisusis
gyvens tikėjimu (Rom 1, 16–17) pakeitė ne
tik vokiečių vienuolio Martyno Liuterio
gyvenimą, bet ir visuomenę, ir keičia ją iki
šiol. Kokiose srityse Reformacijos įtaka
pasireiškė labiausiai?
• Reformacija pakeitė požiūrį į išgelbėjimo supratimą – žmonės naujai suvokė
Evangelijos tiesą, kad išgelbėjimas gaunamas
ne darbais, o tikėjimu.
• Reformacija pakeitė požiūrį į Bibliją –
katalikų bažnyčia buvo paslėpusi Bibliją po
bažnyčios mokymu, o Liuteris, Kalvinas ir

kiti reformatoriai grąžino suvokimą, kad
Biblija yra įkvėptas Dievo žodis.
• Reformacija pakeitė požiūrį į Bažnyčią –
ne Bažnyčia dalija malones, o Dievas per
Jėzų Kristų. Bažnyčia – tai ne institucija, o
Dievo žmonių surinkimas.
• Reformacija pakeitė pamaldų tvarką –
pamokslavimas tapo svarbesnis už Eucharistiją. Pamokslininkai ėmė pamokslauti, o visi
bendruomenės nariai – giedoti gimtąja kalba.
• Reformacija atvėrė naują požiūrį į evangelizaciją. To meto katalikų bažnyčia „evangelizavo“ prievarta, ginklu. Reformatoriai tvirtino,
jog Biblija ragina įtikinti, o ne priversti tikėti.
• Reformacija padėjo susiformuoti daugeliui nacionalinių kalbų, nes reformatoriai
siekė, kad užrašytas ir pamokslaujamas
žodis taptų prieinamas kiekvienam žmogui.
• Reformacija iš esmės pakeitė švietimą.
Ji pati gimė universitete, beveik visi ankstyvieji reformatoriai buvo mokslo žmonės, kurie pradėjo steigti naujas švietimo
įstaigas. Tikėdami, kad kiekvienas vyras
ir moteris privalo sugebėti skaityti Bibliją,
reformatoriai įvedė visuotinį privalomą
išsilavinimą (iki Reformacijos išsilavinimą iš esmės gaudavo tik berniukai, kurie
ruošdavosi tapti kunigais).
• Reformacija pakeitė požiūrį į tai, kas
šventa ir pasaulietiška. Viduramžių katalikų
bažnyčia padalijo pasaulį į tariamai „šventus“ (susijusius su Bažnyčia) ir „nešventus“
dalykus (visa kita). Reformatoriai sakė, kad
Kristus viešpatauja visam gyvenimui. Kristui tarnaujame ne tik tuomet, kai skaitome
Bibliją, bet ir dirbdami sode, darbovietėje.
Tai pakeitė požiūrį į darbą ir pašaukimą.
• Reformacija pakeitė požiūrį į pinigus.
Pranciškus Asyžietis mokė, kad pinigai ir
darbas yra nuodėmingi, o skurdas gali padėti įgyti išgelbėjimą. Liuteris prieštaravo
teigdamas, kad Biblija įsako dirbti ir uždirbti
pinigų, kad galėtume rūpintis savo šeima
ir padėti kitiems.
• Reformacija pakeitė požiūrį į žmogų ir
žmogaus teises – buvo suvokta, kad kiekvienas asmuo sukurtas Dievo, todėl kiekvienas
vertas pagarbos. Atėjo daugiau religijos laisvės. Tai buvo demokratijos pradžia, sukurti
teisinės valstybės principai. Tai atsispindėjo
ir LDK – Andrius Volanas rašė, kad esame
įstatymo vergai, jog galėtume būti laisvi.
• Reformacija paspartino ekonominį
vystymąsi, privačią nuosavybę, žmonės
gavo galimybę gauti įvarius darbus, užsiimti
verslu ir amatais.
• Dėl Reformacijos santuoka ir šeima
kultūroje tapo svarbiausiu dalyku, ir tai pagerino moterų padėtį.
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• Reformacija paskatino mokslinius tyrimus – katalikai draudė Koperniko darbus,
o protestantai finansavo tolesnį jų vystymą.
Reformacija pakeitė ne tik Bažnyčią,
bet ir pasaulį. Tai, ką Dievas padarė tuo
metu, Jis gali padaryti ir šiandien, nes mes
tarnaujame tam pačiam Dievui. Pritaikykime Evangeliją visam gyvenimui ir visai
kultūrai. Tarnaukime Kristui ten, kur esame:
politikoje, kariuomenėje, teisėsaugoje. Būkime „viso etato krikščionimis“ – į darbą
žvelkime kaip į tarnystę Kristui.
Kalbėkime kitiems apie Jėzų. Reformacijos 500 metų sukaktis – puiki proga liudyti
apie Jį. Te visi išgirsta tą paprastą ir esminę
žinią, jog norint būti išgelbėtam pakanka
paprašyti atleisti nuodėmes. Be to, Reformacijos minėjimas yra puiki galimybė veikti
kartu su kitomis evangelinėmis bažnyčiomis.
Iš naujo patvirtinkime savo – Jėzaus
sekėjų ir evangelikų – tapatybę. Neužsimerkime prieš klaidingą mokymą. Tiesa
yra svarbi. Dievo žodis, kuris yra mūsų
autoritetas, vis dar svarbus. Vien tik Kristus
vis dar svarbus. Nuteisinimas tikėjimu, bet
ne darbais, yra svarbus. Atminkite, esame
ne prieš katalikus, bet už tiesą.
Galiausiai sutelkime dėmesį į Kristų. Robertas Morisonas buvo pirmasis protestantų
misionierius Kinijoje. 1807 m. jis plaukė į šią
šalį amerikiečių laivu. Kapitonas su pašaipa
jo paklausė: „Ar jūs tikrai tikitės padaryti
įspūdį Didžiajai kinų imperijai?“ „Ne pone,
bet aš tikiuosi, kad Dievas padarys.“ Šiandien
mes galime atsakyti tą patį. Mes negalime
padaryti įspūdžio pasauliui ir visuomenei,
bet Jis jau yra tai padaręs. Dievas pakeitė
pasaulį per eilinius vyrus ir moteris, tokius
kaip mes, kurie ieškojo tiesos ir ją skelbė.
Šiandien yra mūsų valanda. Likime ištikimi
Kristui ir šaukimės Jo, užtardami savo tautą
ir bažnyčias. Ir Jis padarys, ką yra sumanęs.
  

Vienybės šventė baigėsi... galbūt pagimdydama daug naujų pradžių: aiškiau suvoktą
malonės jėgą ir Evangelijos šviesą; įsisąmonintą
priklausomybę Kristaus kūnui – ne tik teorinę,
bet ir praktinę, kurią patvirtino daugybės svetingų brolių ir seserų tarnystė; suvokimą, kad
mes, „Tikėjimo žodžio“ bendrija, nors būdami
skirtingi, esame to paties Dievo darbo dalis.
Skirtybės nėra pagrindas didžiuotis, žeminti
ar atstumti kitus, bet priemonė vieniems kitus
praturtinti. Ir Visagalis Dievas, kuris vakar,
šiandien ir per amžius yra tas pats, padarys, ką
yra sumanęs mums, mūsų bendruomenėms
ir mūsų šaliai. Jam vienam garbė!
Visus šventėje skambėjusius pamokslus
galite rasti svetainėje evangelija.lt
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aujai kadencijai išrinkta
„Tikėjimo žodžio“
bendrijos vadovybė
„Tikėjimo žodžio“ bendrijoje jau tampa
tradicija aukščiausią bendrijos valdymo
organo – Sinodo – susirinkimą kviesti du
kartus per metus: metams prasidedant ir
vasarą. Šiais metais antrąjį kartą Sinodas
susirinko rugpjūčio 15 d. Kauno bažnyčios
„Tikėjimo žodis“ raštinėje. Susirinkime
dalyvavo 26 bendrijos bažnyčių pastoriai
ir vyresnieji, pirmininkavo Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios antrasis pastorius
Andrius Bernotas.
Sinode buvo priimta daug naujų sprendimų – vyko rinkimai į įvairias Bendrijos
vadovų pareigas. Pasibaigus trejų metų
kadencijai slaptu balsavimu buvo renkami
Bendrijos vadovas ir Pastorių tarybos pirmininkas, taip pat Sinodas turėjo pritarti
regionų išsirinktiems vadovams ir regionams atstovaujantiems Pastorių tarybos
nariams. Į Bendrijos vadovo pareigas buvo
pasiūlytas vienintelis kandidatas – dabartinis
Bendrijos vadovas, Kauno „Tikėjimo žodžio“
bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.
Pastorius Gabrielius pasidžiaugė jau pasiekta
branda ir paminėjo tris svarbiausias Bendrijos būsimo vystymosi kryptis: toliau siekti
didesnio atvirumo Bendrijos viduje, augti
skaičiumi, steigiant arba priimant naujas
bažnyčias, ir plėtoti ryšius su patyrusiais
Evangelijos tarnais iš užsienio. Sinodo nariai vienbalsiai išrinko Gabrielių Lukošių
eiti „Tikėjimo žodžio“ bendrijos vadovo
pareigas dar vieną kadenciją.
Į Pastorių tarybos pirmininkus buvo pasiūlyti trys kandidatai: esamas tarybos vadovas,
Panevėžio evangelinės bažnyčios pastorius
Ramūnas Jukna, Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius Gintautas Gruzdys ir Raseinių
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorė Jurgita
Kučinskienė. Visi kandidatai pabrėžė, kad
svarbu stiprinti Bendrijos vienybę ir išorinius
jos ryšius. Suskaičiavus balsus, kvalifikuota
balsų dauguma (2/3 balsavusiųjų pritarus, kaip
nustatyta Bendrijos nuostatuose) Pastorių
tarybos pirmininku ateinantiems trejiems
metams išrinktas Ramūnas Jukna.

Regionai pristatė Sinodui išsirinktus
vadovus. Aukštaitijos regiono vadovu antrajai kadencijai išrinktas Ignalinos bažnyčios
pastorius Darius Aškinis, Kauno regiono
vadovu – Jonavos krikščionių evangelikų
bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas, Šiaulių regiono vadovu – Radviliškio bažnyčios
pastorius Nerijus Verdingas. Sinodas taip
pat nustatė mažesnį Pastorių tarybos narių
skaičių – nuo šiol Pastorių tarybą sudarys
aštuoni nariai: po du narius iš kiekvieno regiono (vadovas ir vienas atstovas), Bendrijos
vadovas ir Pastorių tarybos pirmininkas.
Sinodas pritarė regionų siūlymams į Pastorių
tarybą išrinkti Vilniaus bažnyčios pastorių
Darių Širvį, Raseinių bažnyčios pastorę
Jurgitą Kučinskienę ir Kuršėnų evangelinės
bažnyčios pastorių Romą Tuominį.
Baigiantis Sinodui buvo aptarti keli
organizacinio pobūdžio klausimai. Sinodas
patenkino Gargždų bažnyčios pastoriaus
Valentino Ivanovo prašymą dėl sveikatos
būklės ir kitų sudėtingų aplinkybių vienerius
metus atsitraukti nuo tarnystės ir sutiko, kad
bendruomenę tuo metu ganytų vyresnysis
Vytautas Sajauskas ir Vilija Ivanovienė. Taip
pat Sinodas nusprendė esamą Finansų grupę, kurią šiuo metu sudaro Darius Šulskis
ir Rima Bocisienė, pertvarkyti į Revizijos
komisiją ir pavesti jai stebėti, kaip naudojami Bendrijos finansai.
Kitas „Tikėjimo žodžio“ bendrijos Sinodas vyks 2018 m. sausio 13 d.
Kviečiame melstis, kad mąstydami bei
toliau svarstydami visai Bendrijai aktualius
klausimus būtume jautrūs Šventosios Dvasios vėjui, o galiausia priimti sprendimai
statydintų bažnyčias, padėtų sėti žmonių
širdyse Evangelijos sėklas ir brandinti mokinystės vaisius. Sveikiname Bendrijos vadovą,
Pastorių tarybos pirmininką ir kitus brolius
bei seserį, kuriuos Sinodas ir – tikime –
Dievo Dvasia paskyrė prižiūrėtojais, kad
ganytų Dievo bažnyčią, kurią Jis įsigijo savo
krauju (Apd 20, 28).
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ėčio garažas:
pasikrauk ir finišuok

Jau antrus metus iš eilės šalia
Jurgežerių įsikuria„Tėčio garažas“, į
kurį liepos 28–31 d. pasiremontuoti
ir pasiruošti gyvenimo lenktynėms
suvažiavo per aštuoniasdešimt
jaunuolių. Garaže taip pat nuolat
darbavosi sielovadininkų ir
organizatorių, pasiruošusių bet
kada padėti, komanda. Iš tiesų
sąskrydis, trunkantis vos kelias
dienas – kaip lenktynėse įrengti
boksai, kuriuose akimirksniu
sutvarkomi automobiliai, o
jaunuoliai idealiai atspindi
skuodžiančius lenktynininkus –
įsisukame į mokyklų,
universitetų, draugų ratus, tačiau
kartais pasitaiko pavojingų
padangų atplaišų ar sudėtingų
posūkių ir lenkimų, tad norint
tęsti savąsias lenktynes būtina
pasiremontuoti ar bent jau
pripildyti kuro baką. Šiuo kuru tapo
Biblijos studijos kasryt, kurių metu
gilinomės į Laišką galatams ir tikrąją
Evangelijos esmę – Kristaus auką
kiekvienam dovanai; seminarai
ir pokalbiai bei bendri žaidimai,
kurie vienijo besisukančius garaže.
Be to, kad Tėtis apdovanojo mus
nuostabiu oru, Jis ir sujungia mus
nepaprasta bendryste ir draugyste,
kuri išlieka ir išvažiavus iš boksų į
savas gyvenimo trasas.
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Dalijamės mintimis, kurios sukosi jaunuolių, savaitgalį praleidusių „Tėčio
garaže“, galvose:
Emilija: Šlovė Viešpačiui – būtent tai
išgyvenau stovyklos metu. Visos keturios
dienos, gyvenant bendrystėje su jaunimu,
studijuojant Laišką galatams Biblijos grupelėse, šlovinant Dievą giesmėmis, klausantis
seminarų, mane atgaivino, įžiebė mano širdy
kibirkštį dar labiau atsiduoti Viešpačiui ir
atvėrė akis pamatyti, kaip Jis myli kiekvieną
savo kūrinį be išimčių, parodydamas, kaip
aš turėčiau siekti tokios meilės savo artimui.
O juk artimas – tai kiekvienas šalia manęs
esantis asmuo.

Nida: Sąskrydis man buvo panašus į
fiziką: nebūtinai viską supranti, bet žinai,
kad veikia. Nors miego, maisto ar patogumų
buvo ne per daugiausia, po sąskrydžio grįžau
kupina jėgų ir motyvacijos. Be to, pastebėjau,
kad su kai kuriais žmonėmis pradėjome
kurti planus keleriems metams į priekį, lyg
ŽINOTUME, kad mus sieja ryšys, galimai
truksiantis visą gyvenimą.
Džiugas: Sąskrydyje viską sukūrė žmonės. Džiaugsmas, diskusijos, kiekvieno meilė
Dievui buvo didelis palaiminimas ir padrąsinimas man. Ačiū.
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Betė: Džiaugiuosi, jog jau 3 metus šiame sąskrydyje randu tai, ko pasiilgstu per
visus metus. Jo metu turėjau laiko ne tik
pabendrauti su senais draugais ar susipažinti
su naujais žmonėmis, bet ir pabūti viena
su Dievu, kam dažnai nerandame laiko
triukšmingoje kasdienybėje.
Dovilė: Šį kartą atrodė, kad į sąskrydį
suskrido pačių įvairiausių idėjų turintys jaunuoliai, keturioms dienoms nusprendę tapti
bendraminčiais. Iš esmės mus visus vienijo
mūsų Kūrėjo pažinimas, studijuojant Laišką
galatams ir bendraujant vieniems su kitais.

Džiaugiamės visais dalyvavusiais ir
talkinusiais„Tėčio garaže“ ir tikimės
pasimatyti vietinėse bažnyčiose
bei, žinoma, kitais metais garaže!
Mortos Širvytės nuotraukos

12
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eptynios paslaptys
apie paauglius

Iš tiesų noriu jus paraginti užmiršti
įsitikinimą, kad paaugliai yra paniurusios,
piktos būtybės, kurios tranko durimis ir
nepakenčia savo tėvų. Kai kurie taip daro,
tačiau didžioji dauguma – ne.
Paaugliai yra nuostabūs. Jie linksmi,
sumanūs, trokštantys patikti ir amžinai
išalkę. Jie kilnios širdies, ištroškę meilės
bei pripažinimo. Jie krečia išdaigas ir turi
geriausią humoro jausmą.
Štai keletas mums pasitarnavusių paauglių auklėjimo „taisyklių“.

Mylėkite juos be galo, be krašto
Mylėkite juos besąlygiškai, netgi tai, kas
juose erzina. Mylėkite ne tik už jų darbus,
bet ir už intencijas. Žodžiais ir veiksmais
parodykite, kaip jais žavitės. Kas dieną. Mylėkite jų susiglamžiusius marškinėlius ir akį
rėžiančiomis spalvomis išpurkštus plaukus. Mylėkite jų nedailią rašyseną ir spuoguotus skruostus. Mylėkite jų išsiblaškymą
ir ištįsusias galūnes. Visos šios iš pažiūros
nereikšmingos detalės – tai įstabaus, stebuklingo proceso ženklai. Iš visų šių netobulumų vieną dieną išaugs atsakingas, rimtas
suaugęs žmogus. Mylintis vyras ir tėvas.
Arba nuostabi žmona ir mama. Būti tokio
įstabaus augimo liudininku – tikra dovana.
Tai, kad auginate paauglius, priimkite
kaip privilegiją, ne naštą. Jie nuovokesni, nei
jums atrodo – kaip mat perpras, ką jiems
jaučiate. Taigi tiesiog juos mylėkite.

Mažų vaikų mamos manęs kartais teiraujasi, kaip
išauklėti šaunius paauglius. Į šį klausimą pirmiausia
atsakau, kad neturiu žalio supratimo. Mano vaikai
yra tokie, kokie yra, nepaisant to, jog aš jų motina.
(Jaunoms mamoms toks atsakymas pasirodo nelabai pravartus.)

balsu, teigiančiu, kad užsispyrimu ir sunkiu
darbu jie gali pasiekti viską. Noriu jiems nuolat
sakyti: „Taip, tu gali.“ Noriu, kad jie kasdien
išeitų iš mano namų jausdamiesi nenugalimi.

Dažnai sakykite „ne“
Privalote sakyti „ne“ tose situacijose, kuomet jūsų vaikui gresia pavojus. Neleiskite jų į
vakarėlius, kur jie jaustų bendraamžių spaudimą vartoti svaigalus. Neleiskite jiems iki trečios
valandos nakties pasilikti su priešingos lyties
jaunuoliu. Būkite tėvai. Nustatykite taisykles
dėl vaikų saugumo – tiek fizinio, tiek moralinio. Galbūt šios taisyklės jums atrodo savaime
suprantamos, tačiau dažnai taip anaiptol nėra.

pabandykite įlipti į jų roges. Pirmiausia sužinokite, kaip praėjo jų diena. Gal jie jaučiasi
palūžę, ir jiems tereikia minutės ramybės,
kad jums viską papasakotų. Bent akimirką
užsimerkite prieš netvarką ir apglėbkite tą
didelį, prakaituotą vaiką. Pasikalbėkite su juo
apie jo pasaulį. Išsiaiškinkite, ką jis padarė,
nori padaryti, apie ką svajoja. Tada, ir tik
tada paprašykite susitvarkyti.
Manęs klausia, nejaugi aš visiškai ignoruoju tai, kaip atrodo mano berniukų kambariai. Ne. Tačiau aš pasirenku tinkamą
laiką kovai. Kartą per septynias ar dešimt
dienų jiems pasakau, kad būtina susitvarkyti
kambarius. Ir jie su džiaugsmu tą daro, nes

Klausykitės ir rodykite dėmesį
Kai grįždami iš mokyklos jie žengia pro
namų duris, turite keletą brangių minučių
sužinoti, kokia jiems buvo ši diena. Pasitikite
juos su džiugesiu. Padėkite į šalį telefoną.
Nešvaistykite šių minučių ruošdami valgį ar
kalbėdami telefonu. Žiūrėkite jiems į akis ir
klausykitės, ką sako. Jų pergalės tegul tampa
jūsų pergalėmis. Būkite empatiški. Mokinio
kasdienybė gali būti išties nelengva. Nedalykite patarimų, kol jų neprašo. Nepamokslaukite.
Tiesiog klausykitės. Tai leis jiems pasijusti
svarbiais ir vertingais. Mums visiems to reikia.

Dažniau sakykite „taip“ nei „ne“
Pasaulis jiems dažnai sako „ne“. Ir vėliau
gyvenime jie nuolatos girdės: „Tu nepakankamai geras“, „Tau nepavyks.“ Jei ne kažkas
kitas, tai bent aš noriu kuo ilgiau būti tuo

Maitinkite juos. Gausiai
Ir ne vien juos, bet ir jų draugus. Paauglių organizmas auga ir vystosi stulbinamu
greičiu, ir tam jiems reikia kuro – dažniausiai
su dideliu kiekiu cukraus ir angliavandenių
ar panašiai. Jeigu jų draugai žinos, kad jūsų
sandėliukas pridėtas visokių gėrybių, jie maldaus jūsų vaiko leisti laiką jūsų namuose. Tai
leis ne tik susitikti ir pažinti vaikų draugus,
bet ir viena akimi stebėti savo paauglius.

Nesijaudinkite dėl mažmožių
Gyvenant su paaugliais labai lengva
pamanyti, kad kuprinė svetainės vidury numetama iš tingumo. Arba kad nešvarūs drabužiai kambaryje rodo atsakomybės stoką.
Tačiau prieš žiodamiesi jiems visa tai iškloti,

aš nevaikštau iš paskos ir neniurzgu. Jie žino,
kad jei kažko paprašau, tai būtina padaryti.

Atsitraukite ir grožėkitės
stebuklu
Jeigu leisite, šios nuostabios būtybės jums
atvers savo širdis ir jus mylės karščiau, nei galite
įsivaizduoti. Tai puikūs, gabūs, stiprūs žmonės,
trykštantys džiaugsmu ir laime. Jie linksmi
ir sumanūs. Jie mąslūs ir jautrūs. Jie trokšta,
kad juos dievintume. Jiems reikia, kad juos
dievintume. Jie myli visa širdimi ir nekantrauja
užmegzti ryšį su kito jausmų pasauliu.
Pagal upworthy.com skelbtą Christie
Halverson tekstą parengė Dangė Vitkienė
Bernardinai.lt
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tradus tiesą, gimsta
eilėraščiai Dievo šlovei
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Dažnai mes gyvename, nė nesusimąstydami apie Dievą. Statome namus, perkame
mašinas, kartais pasipešame dėl žemių ar
dar ko, bet išeidami iš čia mes nieko neišsinešime... Liks tik tai, kas mūsų širdyse... Ką
mes būsime susikūrę... Deja, kol kas atrodo,
kad žmonės daugiau gręžiasi į Dievą ištikti
negandų. Kiek pažįstu krikščionių, tik 1 ar
2 proc. jų atsivertė būdami sveiki, be jokių
supurtymų. Kartais žmonės galvoja, kad
Dievas juos baudžia... Ne, Dievas nebaudžia.
Dievas duoda mums pamokas, kurias mes
turime išmokti.
Kaip jūs pats pradėjote ieškoti Viešpaties?

Prieš kurį laiką viename socialiniame tinkle akį patraukė keli eilėraščiai. Jų autorius – kaunietis, tolimųjų reisų vairuotojas, Nerijus Drūlia,
su žmona Jūrate turintis du vaikus: 21 m. dukrą ir 18 m. sūnų. Siūlome
ir Jums susipažinti su pačiu Nerijumi ir jo eilėraščiais.
Nerijau, neseniai pasirodė jūsų poezijos knygelė. Ar tai pirmoji jūsų knyga?
Iš širdies į širdį – pirmoji mano poezijos
knygelė, nors eilėraščių esu sukūręs daugiau.
Jaunystėje buvau muzikantas, esu
sukūręs dainų, bet kad mano kūryba pakryps tokia linkme – tikrai negalvojau...
Net minties tokios nebuvo... Jei kas prieš
dešimtmetį būtų pasakęs, kad aš rašysiu
eiles Dievo šlovei, būčiau labai nustebęs.
Krikščioniška tematika rašyti eiles pradėjau
gal prieš dvejus trejus metus. Gyvenimą
Dievui patikėjau prieš aštuonerius metus.
Esu sukūręs ir keletą giesmių, tik kol kas
neturiu galimybių įrašyti...
Kas jums yra kūryba?
Rašau tuomet, kai ateina įkvėpimas.
Kartais net naktį pabundu ir negaliu užmigti – žodžiai tiesiog liejasi. Kartais pasiimu
popieriaus lapą ir iškart užrašau kokius 6
ar net 7 posmus. Tada tik padedu galvą ant
pagalvės ir tuoj pat užmiegu. Rytą pabudęs

pasiimu tą lapą – matau, kad raštas tikrai
mano, bet mintys, atrodo, lyg padiktuotos
būtų... Kartais būna, kad pasiimu skaityti
Šventąjį Raštą ir naujai sužimba kokia nors
eilutė – tada tiesiog praplečiu tą suprastą
mintį.
Kartą, būdamas komandiruotėje, iš
ryto pabudau, padėkojau Dievui už ramią
naktį, kad niekas nieko mano automobiliui nepadarė, kad gerai išsimiegojau, ir
mano galvoje nuskambėjo žodžiai: „Būk
palaimintas, Dievo kary.“ Taip gimė ir
visas eilėraštis.
Kartą vienam pastoriui pasakiau, kad
labai norėčiau minioms išsakyti tai, kas yra
mano viduj, ką aš suvokiu. Tada jis atsakė:
„Kalbėjimas žmonėms, evangelizacija yra
didelė auka ir atsakomybė prieš Dievą. Tavo
eilės – ir yra tavo tarnystė.“
Noriu, kad kuo daugiau žmonių susimąstytų apie savo gyvenimą, apie Dievą ir
atsiverstų... Mano gyvenimą Dievas visiškai
pakeitė.

Ilgas buvo mano kelias, duobėtas. Dievo
ieškoti pradėjau dėl sveikatos problemų.
Praradau klausą, gimė vaikas su negalia,
todėl žmona negalėjo dirbti, viskas pradėjo
griūti... Buvo daug ašarų, daug ieškojimų...
Buvau net nusprendęs pasitraukti iš gyvenimo... Tarsi įjungiau susinaikinimo mygtuką.
Niekas nesisekė, nieko nenorėjau... Rašiau ir
eiles ta tema: „Atleiskit man už viską, bet aš
čia neišsilaikau... Man per sunku...“ Tas eiles
mano žmona ir aptiko. Nežinau, kokia jėga
ji prirėmė mane prie sienos ir pasakė: „Jeigu
tu tai padarysi, neatleisiu...“ Tad privalėjau
susiimti, privalėjau ką nors daryti...
Žmona pradėjo ieškoti pagalbos... Kartą
su žmonos broliene nuvykome į vienos
bažnyčios Kaune susirinkimą... Visą susirinkimą prasėdėjau piktas... Tuo metu dar
gyvenau tylos pasaulyje, nieko negirdėjau... Ir prie manęs tokio susiraukusio po
susirinkimo priėjo žmonės, apkabino tarsi
brangiausią žmogų... Kai grįžom namo,
nesupratau, kas su manimi vyksta... Norėjau
vėl ten sugrįžti... Vėliau kitame krikščionių
susibūrime studijavome Šventąjį Raštą –
turbūt tada pirmą kartą pamačiau Bibliją.
Mane tai „užkabino“. Man daug kas atsivėrė... Džiaugiuosi, kad pažinau Tiesą.
Labai džiaugiuosi dėl jaunesnės kartos –
pažiūrėkit, kiek jaunų žmonių šlovina Dievą... Jie dvasiškai stipresni. Džiaugiuosi ir
savo vaikais – jie jau užaugo. Abu skaito
Bibliją, Dievas jiems yra aukščiau visko.
Pažįstu ne vieną jauną žmogų, iš kurio tikėjimo neišplėši.
Dėkoju už pokalbį. Sveikatos, stiprybės ir Viešpaties aplankymo. Te jūsų
eilės žadina žmones ir įkvepia juos ieškoti
Tiesos.
Kalbino Žaneta Lazauskaitė
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NERIJUS DRŪLIA

Iš širdies į širdį
Leisk, Viešpatie, prieiti prie Tavęs,
Leisk padėkoti Tau už viską, ką turiu.
Dėkoju Tau, kad naktį užžiebi žvaigždes,
O dieną šildai saulės spinduliu švelniu.
Dėkoju Tau už vyturio giesmes
Nubundant žemei po žiemos šalnų.
Už vandenynų grožį, jų gelmes,
Gražias pakrantes, skalaujamas bangų.
Už ryto aušrą, skęstančią rūkuos,
Ir raudoniu dažytą vakaro padangę.
Už nuostabius žiedus, pražystančius laukuos,
Gaivius lietaus lašus, barbenančius į langą.
Dėkoju Tau už viską, ką davei,
Ir net už tai, ką paėmei neklausęs.
Už duotą išmintį, kad neprapulčiau nuodėmėj,
Dėkoju Tau, o Viešpatie, brangiausias.
  

Gyvenk tikėjimu, meile ir viltim.
Su šypsena veide, alsuodamas ramybe.
Užmigsi ir nubusi su plakančia širdim –
Tau davė Dievas gyvenimą, gyvybę.
Apsidairyk, koks mums pasaulis duotas nuostabus!
Tad vertinkim, kas nuo pradžių mums Tėvo duota.
Juk šis pasaulis vienas toks, ir kito jau nebus –
Išsaugok medį, gėlę, žolę, rytmetį rasotą.
Išsaugokim bent tai, kas liko dar aplink.
Negriaukim, neardykim duoto gėrio.
Kas išbarstyta, prieik ir atidžiai surink
Ir puoselėk, kas duota tau Kūrėjo.

  

Ar tu jauti tą neapsakomą ramybę,
Tą mielą jaudulį, kad esam mylimi?
Kasdien mus lydinčią Viešpaties galybę
Ir Dievo rūpestį manim ir tavimi?
Ar tu jauti Jo meilę begalinę,
Kad ypatingas Jam tikrai esi?
Ir tai, kad iš tamsos, iš snaudulio nubudę
Mes esam dangiškojo Tėvo paliesti?
Nebus pilnatvės, laimės ir ramybės –
Tik rutina kasdieniam bėgime.
Jei neprašysi iš Dangaus stiprybės,
Jei neturėsi Jėzaus širdyje...
Dar ne vėlu, tu dar turi šią galimybę –
Juk ypatingas Dievui tu esi!
Visi mes buvome mažiau, daugiau suklydę,
Bet tik per Jėzų Kristų mes tapome laisvi.
  

Man gerai, nes esu prie Tavęs.
Tavo meilėj gulu ir keliuosi.
Tavo meilė paguos, palydės
Ir sunkumus padės man ištverti.
Mano Viešpatie, laimink mane,
Išmintim mano širdį pripildyk.
Tegul skamba džiaugsmo giesmė,
Kurios niekam neleisi nutildyt.
Tegul džiaugias širdis kiekviena
Tavo meilėj atradus paguodą.
Ir dalinkimės duona šventa –
Iš aukštybių mums Tėvo ji duota.
Mano Dieve, dėkoju labai
Už tikėjimą, viltį ir meilę.
Ir už viską, ką man Tu davei,
Ir už jausmą, vadinamą laime.
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Kiek man duota, Tu vienas žinai.
Ir žinai, kiek dar kelio man liko.
Mano maldos – tik Tau amžinai,
Nes žinau, nebėra Tėvo kito.
Ir stebiu aš delnų vageles –
Ar tikrai ten kažkas užkoduota?
Kur takeliai likimo dar ves,
Kiek dar žingsnių bus jais nužingsniuota?
Ganyk, Jėzau, savas aveles
Ir per karštį ar žvarbą vėjuotą.
Ir paklydusią, silpną parvesk.
Tavo meilė pagydys žaizdotą.
Bėgs vėl laikas lėta srovele.
Kaskart lūpos kalbės širdies kalbą.
Žodžiai liesis, aš šauksiu Tave –
Išklausyk mano virpančią maldą.
  

Lyg vieversys į aukštą dangų
Kils žodžiai nuolankios maldos.
Lai nebebus jokių žabangų
Ir jokios piktojo klastos.
Maldoj prašysi užtarimo,
Prašysi apsaugos pilnos.
Prašysi širdžiai pažinimo,
O dvasioj – išminties taurios.
Maldos žodžiu užpildyk ertmę,
Jei dvasios alkis tavyje pabus.
Išliek nuoširdžią, stiprią versmę,
Atvėręs Viešpačiui jausmus.
Ir tegul laikas lyg sustoja –
Tik tu ir Viešpats bus šalia.
O sieloj aidas vis kartoja –
Tik Dievo meilė tobula!
Tad šlovink, aukštink Jėzaus vardą –
Kilniausią iš visų vardų!
Ir lai Jo meilėj džiaugsmą randa
Žmogus kiekvienas iš tiesų.

  

Ar tu melsiesi tyliai, ar garsiai –
Lai tie žodžiai tau eis iš širdies.
Pasimelski ir lauk labai kantriai,
Dievas klausė – ateis, tau padės.
Visą rūpestį Jam atiduoki,
Visas negandas Jis pasiims.
Pamatyk tu pasaulį kitokį,
Mylėk Dievą, širdis tau nurims.
Žino Jis tavo žingsnį kiekvieną,
Žino žodį, nors dar nesakei.
Suskaičiavo Jis plauką kiekvieną,
Nors tada dar negimęs buvai.
Pasimelsk, padėkok Jam už viską –
Už plakimą širdies, jos dūžius.
Laimink žmones – palaima sugrįžta,
Ji nušviečia Aukščiausio kelius.
  

Duok man duonos skalsios, kasdienės.
Išminties duok šiame kelyje.
Veržias džiaugsmas giliai iš krūtinės –
Aš laimingas atradęs Tave.
Išsiilgstu dialogo mūsų –
Aš kalbu, Tu prisėdi šalia.
Nepalik, neišeik, kas bebūtų,
Vesk už rankos ir saugok mane.
Rodos, viskas aplinkui užmiega,
Kai kalbuos maldoj su Tavim.
O per kūną palaima nubėga –
Tai taip gera pajusti širdim.
Atradai, Tau negaila to laiko.
Ateini vis pabūt su manim.
Aš džiaugiuosi džiaugsmu mažo vaiko
Su tikėjimu, meile, viltim.
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Kiek dar dvejosi,
Kiek dar klaidžiosi po tamsą apgraibom?
Kiek dar tuščiai savas jėgas eikvosi?
Tavęs juk laukia Dievas rankom ištiestom.
Aš netylėsiu, kad ir kuo man kas grasintų,
Aš šauksiu, kad išgirstumei ir tu.
Nenoriu, broli, kad tave tamsa klaidintų –
Prašau, ateik, tau žiburį degu.
O Dievas laukia
Ir nepavargs Jis laukti.
Bet nebandyki Jo kantrybės, mielas drauge.
Ar laikas bus tada, kai skaudžiai klupsi nepaklausęs?
Ar laikas bus, kai visas būsi žaizdose?
Todėl prašau, nelauk, išeik į šviesą
Ir šauki Dievui: „Viešpatie, aš čia!“
Ir to, kas ne iš Jo, tegul nelieka tavy nieko,
Tegul išlieka tik Jo meilė tavyje.
Tada kartu mes džiaugsimės, giedosim,
Nes Jėzaus meilė bus tarp mūsų, mumyse.
Ir šitą džiaugsmą mes kitiems padovanosim.
  

Ieškoki Viešpaties, ieškok, kol Jis arti.
Nedelsk, nes nežinai, kiek liko dar dienų.
Tu nežinai, bet vis eini, skubi
Per pilkumą pasaulio negandų visų.
Gali kalbėti – pašlovink Jį žodžiu.
Turi rankas – pakelk džiaugsme į dangų.
Jei eit gali – eime drauge, ir aš pas Jį einu,
Pas mūsų Viešpatį, vienintelį ir brangų.
Atverk save, ir džiaugsmas bus širdy.
Ir Šventą Dvasią pasikvietęs įsileisk.
Su Ja tu nepaklysi tam šviesos kely,
Jei kas nors įžeidė ar skaudintas esi –
Palaimink ir atleisk.

  

Tu man atleisk, kur kažkada suklydau.
Ėjau tada painiu keliu klaidos.
Nesupratau tada, kad Tavo meilė gydo,
Nepažinau Tavos širdies geros ir nuolankios.
Išniro sąnariai nežmoniškuos skausmuos –
Atrodė, kad nykstu, lyg pats save žaločiau.
Bet dar ėjau tolyn, netekęs ir klausos,
Ir klausimais savas mintis sukausčiau.
Atsakymus gavau aš iš Tavęs
Ir stiprų norą gyvenimą pakeisti.
Aš eisiu su džiaugsmu, Dvasia kur ves –
Tu man atleidai ir pats savęs dabar galiu neteisti.
  

Brangiausias Atpirkėjau, atleisk, kuo nusidėjau,
Atleisk ir neprimink senų klaidų...
Tavęs aš nepažinęs į nebūtį skubėjau
Ir daug tamsoj praleidau valandų...
Išgirski mano raudą,
Sutvarstyki, kur skauda,
Ir atgailą Tu mano išklausyk...
Be Tavęs sielai šalta,
Akis keliu į skliautą –
Atleisk ir mano širdį nuramink...
Tu man šventa paguoda
Tikėjimu, kur duota.
Tu – amžinybės Viešpats man esi.
Ateik į mano širdį, gyvenimą banguotą,
Nes be Tavęs kelionė ši sunki...

P. S. Jei norėtumėte įsigyti Nerijaus Drūlios poezijos knygelę„Iš širdies į
širdį“, galite kreiptis telefonu 8 678 06872 (Jūratė Drūlienė)
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Atskleisdami tiesą, prisistatome kiekvieno žmogaus
sąžinei Dievo akivaizdoje (2 Kor 4, 2).
Iš konteksto žinome, jog šie Pauliaus žodžiai atitinka jo pamokslavimo būdą ir jo darbų tikslus. Sąžinė yra moralinė proto
arba intelekto funkcija. Tai ta prigimtinių mūsų savybių sritis, kuri
susijusi su moralės klausimais – moralės principais ir religija. Ši
sritis duoda mums moralės įstatymą bei įsipareigojimus; iš jos
kyla supratimas, kas yra gerai ir kas blogai, kada kažkas yra vertas
pagyrimo, o kada – priekaištų. Ji apima visas intelekto intuicijas,
susijusias su moraliniais klausimais (taip dažnai apibūdinamos
emocinės būsenos, kurios yra susijusios ar kurias sukelia sąžinės
veiksmas, nors visgi terminas „sąžinė“ apibūdina intelektą, o
emocijos į apibrėžimą nėra įtraukiamos).
Kiekvienas žmogus turi sąžinę. Tai pabrėžiama ir anksčiau
pateiktoje citatoje. Kaipgi kitaip Paulius būtų galėjęs apibūdinti
save, kaip prisistatantį tiesoje kiekvieno žmogaus sąžinei, jei tie
žmonės nebūtų jos turėję, t.y. jei kai kurie žmonės visiškai būtų
be sąžinės? Tai, kad kiekvienas žmogus turi sąžinę, yra neginčytinas ir labai svarbus faktas. Kiekvienas žmogus žino, kad jis turi
sąžinę ir nėra kito dalyko, kurį jis galėtų suvokti dar aiškiau ar su
dar didesniu įsitikinimu. Jei žmogus neturėtų sąžinės, jis neturėtų
jokio supratimo, kas yra gerai, o kas blogai, kada nuopelnai verti
pagyrimo, o kada – bausmės, kas yra dorybė, o kas – yda. Jokia gyva
būtybė negalėtų suformuluoti tokių idėjų savo galvoje, jei neturėtų
sąžinės. Nėra tokios kalbos, kuri pajėgtų perteikti šias mintis, jei
žmogus neturėtų sąžinės, kuri padėtų jas suvokti ir įvertinti.
Visi žmonės turi supratimą apie Dievą, pareigas, teisingumą ir
atpildą už vienokius ar kitokius veiksmus. Tai yra visuose žmonėse
ir negali būti išstumta iš žmogaus sąmonės. Tai ir skiria žmogų
nuo gyvūnų. Akivaizdu, kad ir gyvūnai turi intelekto užuomazgų,
tačiau, ar jie ką daro vedini intuicijos ar kokiais kitais būdais, nustatyti neįmanoma. Pavyzdžiui, mes negalime išsiaiškinti, ar bitė,
konstruodama korio akis pagal pačius tobuliausius matematikos
principus, suvokia šiuos tobuliausius metodus, tai daro intuityviai
ar kaip nors kitaip. Kad ir kaip ten būtų šiuo klausimu, tačiau
nei bitė, nei joks kitas gyvūnas neturi moralės įstatymo ir jokio
supratimo apie dorovingą charakterį, apie tai, kas yra gerai, o kas
blogai, kada tam tikri veiksmai verti pagyrimo, o kada – bausmės.
Tai akivaizdūs žmogaus ir gyvūno skirtumai. Taigi, jei koks žmogus
pradėtų tvirtinti, kad jis neturi sąžinės, jis tuo pačiu teigtų, jog
yra gyvulys, nes pats savo noru paneigia šį ryškų skirtumą tarp
žmogaus ir gyvulio.
Metafizikai nesutaria, ar gyvuliai turi jausmus ir valią, ar ne,
tačiau jie sutinka, kad gyvuliai neturi sąžinės ir moralinės atsakomybės. Taigi tie žmonės, kurie nepripažįsta šių skirtumų ir tvirtina
priešingai, susilygina su gyvūnais.

Biblija ir žmogaus sąžinė sutaria ir vienodai vertina moralinius sprendimus ir mokymą. Šis faktas neginčijamai įrodo, jog ir
Biblijos, ir žmogaus sąžinės kūrėjas yra tas pats.
Žvelgdamas į citatą iš laiško Korintiečiams, klausiu savęs, ką
Paulius turėjo omenyje, sakydamas, kad atskleisdamas tiesą jis prisistato kiekvieno žmogaus sąžinei? Akivaizdu, jog, atskleisdamas
žmonėms didžią Evangelijos tiesą ir įstatymą, Paulius taip kreipėsi į kiekvieno žmogaus sąžinę ir su tokiu nusistatymu, kuriam
turėjo būti pritarta. Tiesa prisistatė kaip tiesa; turimos pareigos –
kaip neabejotinos. Šią tiesą supratęs žmogus negali abejoti jos akivaizdumu – nė vienas, supratęs savo moralines pareigas, negali jų užginčyti.
Tai yra taip svarbu, jog verta labiau pasigilinti. Noriu pabrėžti, jog sąžinė pateikia tokias pačias pareigas ir tokius pačius
įsipareigojimus kaip ir Dievo duotas įstatymas. Sąžinė duoda tą
patį meilės įstatymą kaip ir Dievo įstatymas – labiausiai mylėti
Dievą ir taip pat, bešališkai, mylėti artimą. Sąžinė visada liudija,
kad kiekvienas žmogus privalo mylėti savo artimą kaip save patį,
ir niekada šiuo klausimu nenuvilia. Dar nėra buvę išsivysčiusio,
sveikos nuovokos žmogaus, kurio sąžinė nebūtų nurodžiusi jam
šio įsipareigojimo.
Sąžinė taip pat reikalauja, kad šis įstatymas būtų taikomas visiems žmonėms, apimtų visas žmonių veiklos sritis ir kad žmonės
jo laikytųsi. Tiesą sakant, sąžinė ir protas aiškiai parodo, kad tai
vienintelis įmanomas moralę turinčių kūrinių, žmonių, įstatymas
ar įsipareigojimų apibrėžimas. Būtent to moko ir Biblija. Ir sąžinės,
ir Biblijos mokymas šiuo svarbiu klausimu sutampa.

„

Kai mūsų protas suvokia tikrąjį Dievo ir tikrąjį
žmogaus charakterį, jis tuoj pat pripažįsta
būtinybę žmogui turėti tokią moralę, kaip
Dievo, kad galėtų džiaugtis Jo artumu.

“

Sąžinė ir Biblija sutaria ir dar vienu klausimu. Sąžinė tvirtina,
kad joks žmogus negali – nebent iš malonės – visa širdimi mylėti
nei Dievo, nei savo artimo. Žmogaus sąžinė liudija, jog žmogus
yra visiškai moraliai ydingas. Tą patį teigia ir Biblija. Sąžinė teigia,
jog tik paklusnumas Dievo meilės įstatymui yra tikra vertybė. Tai
teigia ir Biblija. Sąžinė prislegia nusidėjėlį kaltės jausmu ir nuteisia
jį, – tą patį padaro ir Biblija. Ir kiekvienu atveju, tiek sąžinė, tiek
Biblija vadovaujasi ta pačia taisykle. Galite paimti bet kokį principą, esantį įstatyme bei Evangelijoje, kruopščiai jį išnagrinėti,
apsvarstyti visus Jėzaus Kristaus, apaštalų bei pranašų mokymus,
ir jūs atrasite, kad kiekvienam iš jų sąžinė sako „amen“.
Kokia nepaprasta tiesa! Turime knygą, kurioje nesuskaitoma
daugybė nurodymų, ir juos visus vienija du svarbūs principai:
didžiausia meilė Dievui bei artimui. Ir kiekvienu šių nuostabių
dėsnių taikymo atveju, kad ir kiek daug jų būtų, sąžinė visuomet
patvirtina Bibliją. Tai nuostabus dalykas. Nėra jokios kitos knygos,
kurios moralinius principus be išimties patvirtintų bei paremtų
žmogaus sąžinė. Ši knyga, kurią patvirtina žmogaus sąžinė, tiesiog
privalo būti Dievo įkvėpta. Didžiausias absurdas būtų neigti dievišką įkvėpimą. Knygą, kuri tobulai dera su sąžine, turėjo parašyti
Tas, kas sukūrė ir sąžinę.
Nukelta į 18 p.
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supratimas, kad būtų negarbinga, užgaulu
ir didelis pažeminimas Dievui, jei Jis atleistų
nuodėmes be jokio išpirkimo. Panašu, kad
jie suvokė didžią tiesą, jog prieš atleisdamas
nuodėmes, Dievas turi pareikalauti tam
tikro įrodymo, kuris patvirtintų įstatymą
ir paliudytų, jog žmogus pripažįsta Dievą

sakyti, bet tik tol, kol prabus ir septyniais
griausmais nugriaudės jų sąžinės balsas.
Tuomet jie raudos: „Aš žuvęs. Kaip aš galiu gyventi, jei niekas nėra atpirkęs mano
nuodėmių?“
Dar nėra buvę, kad pažadintas ir savo
nuodėmes išvydęs nusidėjėlis nepultų į
neviltį, kol suvokia, jog kaltė išpirkta. Galėčiau pateikti daugybę tokių pavyzdžių.
Savo akimis mačiau, jog, kai žmonių, ilgai
neigusių kaltės išpirkimo poreikį, sąžinė
pagaliau pabusdavo, jie neišvengiamai suvokdavo, kad Dievas negali atleisti, nebent
kaip nors būtų apginta Jo įžeista didybė.
Iš tiesų, jei kalbėtume apie Dievo jausmus, tai Jis gali būti visiškai pasiruošęs at-

kaip įstatymų Davėją. Kaip kitaip, jei ne
dėl šių visuotinų sąžinės pripažinimų, būtų
galima paaiškinti faktą, kad visa žmonija
jautė poreikį turėti Tarpininką tarp Dievo ir
žmogaus? Šis poreikis buvo toks visuotinai
neišvengiamas, kad kai žmonėms gyvenant
abejonėse ar tamsoje pabudo jų sąžinė, jie
iš paskutinių jėgų įsikabino į Kristų, kaip
Tarpininką. Jei sąžinė miega, nusidėjėlis gali
gyventi per daug nesirūpindamas, tačiau kai
sąžinė nubunda, pakyla tarsi stiprus žmogus ir pradeda reikšti tvirtus pareiškimus,
tuomet joks nusidėjėlis negali atsilaikyti.
Gerai yra žinoma, kad žmonės, kurie
laiko Kristų mokytoju ar pranašu, bet netiki
Juo kaip Dievu, apkaltinti dėl nuodėmių,
negali rasti nusiraminimo savo religinėje
sistemoje. Kol jų sąžinė nėra pažadinta tinkamai funkcionuoti ir kol jie skendi didelėje
tamsoje, jie gali sakyti: „Žmogaus prigimtis
yra pakankamai gera, ir aš nematau poreikio
siekti kaltės atpirkimo. Priimu Kristų kaip
gerą žmogų, puikų mokytoją ir nuostabų
pavyzdį, tačiau dėl kokios priežasties turėčiau ieškoti kaltės išpirkimo?“ Taip jie gali

leisti, nes Jis nėra nei kerštingas, nei nepermaldaujamas, tačiau Dievas yra moralus
valdytojas ir turi išlaikyti tvirtą, moralų
charakterį. Jo sukurtos visatos gerovė priklauso nuo tinkamo valdymo, ir Jis privalo
rūpintis, kokį įspūdį sukuria nuodėmingų
žmonių galvose.
Šioje šviesoje mes galime suprasti žmonių visad jaustą poreikį turėti Tarpininką
tarp švento Dievo ir savęs. Katalikai tarp
savęs ir Dievo įterpia šventuosius ir mergelę Mariją, tikėdamiesi, jog šie turi tam
tikrą priėjimą prie Dievo, kurio jie, būdami
nusikaltę, neturi. Taigi, sąžinė pripažįsta
visuotinį atpirkimo poreikį.
Biblijoje visur pabrėžiama, kad Kristaus
atpirkimo pakanka. Nuostabu, jog žmogaus
sąžinė taip pat nedvejodama tam pritaria.
Galite stipriai sužadinti sąžinę, ji gali karštai liepsnoti, tačiau kai tik apreiškiamas
Kristaus atpirkimas, ir protas suvokia, kas
tai yra ir kokį ryšį tai turi su įstatymais ir
valdžia, sąžinė staiga nurimsta, pasmerkimo
pojūtis pranyksta, užtikrintumas dėl to,
jog Kristaus atpirkimo pakanka, atstato

Atkelta iš 17 p.

Kai Kristus mokė, žmonės apie Jį kalbėjo: „Joks žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip
šis.“ Taip nuostabiai tiesa mokėjo prisistatyti kiekvieno žmogaus sąžinei. Jėzus
kalbėjo kaip turintis valdžią, o ne kaip
Rašto žinovas, kiekvienas žodis rasdavo
atgarsį žmogaus sąžinėje – grįždavo tarsi
į namus. Klausytojai pripažindavo kiekvieną pareigas atskleisdavusį pamokymą ir
patys įsitikindavo, kad tai – teisinga. Tuo
pasižymėjo ir išsiskyrė visas Jo mokymas.
Biblija ir sąžinė sutaria ir dėl įsakymo
atgailauti. Tai – kiekvieno žmogaus pareiga,
pagrindžiama suvokimu, kad Dievas yra
teisus, o nusidėjėlis klysta. Todėl nusidėjėlis
privalo nuolankiai atsigręžti į Dievą, o ne
Dievas turi gręžtis į nusidėjusį, nuo teisingo
kelio nuklydusį žmogų.
Panašiai sąžinė ir Biblija mano ir apie tikėjimą bei šventumą. Biblija patvirtina visus
nuostabius evangelijų pamokymus, o sąžinė
neabejodama atsako tuo pačiu. Kalbant
apie visišką šventumą, mūsų moralė labai
aiškiai leidžia suprasti, kad nepanašėdami
į Dievą, mes negalėsime patirti džiaugsmo
Jame. Kai mūsų protas suvokia tikrąjį Dievo
ir tikrąjį žmogaus charakterį, jis tuoj pat
pripažįsta būtinybę žmogui turėti tokią
moralę, kaip Dievo, kad galėtų džiaugtis Jo
artumu. Asmenys, turintys įgimtą moralę,
niekada negalės bendraudami tarpusavyje
būti laimingi, jei jų dvasios nebus tinkamai
paruoštos.
Sąžinė patvirtina, jog žmogui būti
nusidėjėliu yra blogai. Biblija taip pat tai
patvirtina. Neįmanoma, jog nusidėjėlis
tikėtų, kad jo nuodėmė yra teisinga Dievo
akyse ir Jam maloni. Tai atitinka ir Biblijos
doktrinas.
Sąžinė pripažįsta atpirkimo būtinybę.
Žmonija visuomet jautė šią būtinybę ir parodydavo šį poreikį daugeliu būdų. Visais
amžiais žmonės aukodavo įvairias aukas,
norėdami tinkamai atsilyginti Dievui, kad
būtų atleistos jų nuodėmės. Žmonės tikėjo,
kad Dievas turi reikalauti tam tikrų aukų,
kurios pagerbtų Jo įsakymus, ir taip būtų
atstatyta įžeista Dievo didybė. Žmonės
puikiai suprato, kad nusidėjėlis pažeisdavo įstatymą, todėl jų galvose susiformavo
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ramybę įsiaudrinusioje sieloje. Sąžinė kaip
ir Biblija be išlygų priima šį atpirkimą kaip
pakankamą.
Niekas kitas, tik šis atpirkimas gali patenkinti sąžinę. Ne geri darbai, nesvarbu,
kiek daug jų būtų padaryta ir kiek pastangų
jie būtų pareikalavę, ne vargas, ne pačių
susikurti kentėjimai ar, nesvarbu, kokio
dydžio, aukos. Jei nusidėjėlis pabandytų
Kristaus atpirkimo auką pakeisti begale
maldų ir pasninkų, jis pamatys, kad visa
tai neduoda jokios naudos. Kuo labiau jis
stengsis, tuo didesnį nepasitenkinimą jaus.
Sąžinė to nepriims. Kaip ir Biblija. Nuostabu,
kad vėl pasitvirtina faktas, jog nesvarbu,
kokį klausimą nagrinėtumėme, atrandame
tą pačią tiesą – sąžinė ir Biblija turi tą patį
liudijimą, laikosi tos pačios pozicijos.
Tačiau kaipgi tai vyksta? Iš kur kyla ši
visuotinė harmonija? Tiems, kurie atmeta
įkvėpimą, ateinantį per Dievo žodį, čia iškyla
problema. O tie, kurie pripažįsta įkvėpimą,
visus nuopelnus priskiria tam pačiam Biblijos ir sąžinės Autoriui. Nėra nieko keisto
teorijoje, jog Dievo balsas Biblijoje ir Dievo
balsas žmogaus viduje perduoda tą pačią
žinią: jie patvirtina arba paneigia tuos pačius
dalykus visiškai sutardami.
Ir žmogaus sąžinė, ir Biblija moko, kad
išteisinimas įgyjamas tikėjimu. Nemanau,
kad žmogaus sąžinė būtų galėjusi atskleisti
mums Kristaus mirtį, tačiau tai atskleidė
Biblija, o sąžinė pripažįsta, kad tai tinkama,
to pakanka, ir priima tą auką kaip išteisinimo prieš Dievą pagrindą. Ji pripažįsta,
kad nusidėjėlis gali tapti priimtinas Dievui, jei pripažins Kristaus kančią ir auką.
Tikėjimas Kristumi turi nuostabią jėgą

sunaikinti nuodėmės skausmą, patraukti
pasmerkimo jausmą ir suteikti suvokimą,
kad esame priimtini Dievui. Tai matome
vykstant kiekvieną dieną. Kai jūsų protas
randa ramybę Jėzuje Kristuje, jūs negalite
priversti jo bijoti bausmės. Negalite sukurti
prakeikimo pojūčio, kai jūsų širdis gyvai
tiki Kristaus krauju. Jūs niekaip negalėsite
primesti to savo sielai.
Tikėjimas atneša ramybę ir viltį, nepaisant visų jūsų pastangų tai išstumti. Kai
siela iš tiesų priima Kristų, ramybė būtinai ateis. Tiesa ta, jog Evangelijos sąlygos
nuodėmių atleidimui gauti atitinka sąžinės
reikalavimus. Sąžinė patvirtina, jog Dievas
yra teisus, kad Jis išteisina Jėzumi tikintį,
atgailaujantį žmogų, ir dėl to yra patenkinta. Sąžinė įvertina, ar Dievo moralinis
elgesys yra tinkamas, ar ne, kaip įvertina
ir žmogaus elgesį. Taigi, patvirtindama,
jog Dievas priima nuodėmės atpirkimą,
kurį atliko Kristus, ir yra tuo patenkintas,
ji vykdo savo darbą.
Sąžinė patvirtina, jog nėra kito įmanomo būdo išteisinti nusidėjėlį, kaip tik per
tikėjimą Kristumi. Galite bandyti išrasti
kokį nors kitą modelį, tačiau nesugebėsite.
Galite bandyti atrasti proto ramybę, remdamiesi kitais dalykais, tačiau visa tai neduos
naudos. Kartą vienam Romos katalikui
pasakiau: „Kai ėjai prie klausyklos, tikėjaisi
būti priimtas ir rasti ramybę, tiesa?“ „Taip“, –
ištarė jis. „Ar radai tokią ramybę, kuri visiškai tave patenkintų?“ – vėl paklausiau.
„Ne visai. Negaliu tvirtai teigti, jog buvau
priimtas“, – atsakė jis.
Nėra buvę tokio religingo žmogaus,
kuris atlikęs visas religines apeigas, bet po
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to atsivertęs į tikėjimą tik Kristumi ir patyręs
gilią Evangelijos ramybę, nebūtų pastebėjęs,
kaip skiriasi religingas gyvenimas ir gyvas
tikėjimas Kristumi. Pastaruoju atveju žmogaus sąžinė visiškai priima jo tikėjimą ir
suteikia gilią, užtikrintą ramybę, o pirmuoju
atveju nevyksta nieko panašaus.
Biblija ir sąžinė sutaria ir dėl nesibaigiančios bausmės doktrinos. Sąžinė negalėtų mokyti kitaip. Ar ateis toks laikas,
kai sąžinė galės pasakyti: „Jis pakankamai
prisikentėjo. Dievo įstatymas įvykdytas,
bausmė už nuodėmę atlikta, ir jis daugiau
nenusipelno kentėti“? Tie, kas ką nors
nutuokia apie sąžinės sprendimus šiuo
klausimu, gerai supranta, kad užtarnautiems nuopelnams už nuodėmę nėra jokių
ribų. Nesimato bausmės, kurios nusipelnė
nuodėmė, pabaigos. Pagalvokime, jog jei
žmogus kartą nusidėjo, Dievo akyse jis
yra nusidėjėlis, ir faktas, jog jis padarė
nuodėmę, niekada neišnyks. Jei tu buvai vagis, šis faktas liks nepajudinamas,
ir įstatymo akyse tu visuomet būsi vagis.
Tu pats negali nieko padaryti, kad būtų
kitaip, ir tavo kentėjimai neturės jokios
reikšmės pažeistam įstatymui. Sąžinė vis
kaltins tave dėl nuodėmės, ir kaltės jausmas
pasidarys nebepakeliamas. Žmogus pats
niekada nepasieks taško, kai sąžinė ištars:
„Kentėjimų pakanka. Nusidėjėlis daugiau
nebeturi kentėti.“ Biblija moko to paties.
Visgi, tiek sąžinė, tiek Biblija sutaria,
jog Dievas gali atleisti nusidėjėliui, jei jis
patiki Kristumi ir Jo auka, bet negali suteikti
atleidimo jokiu kitu pagrindu.
Iš www.gospeltruth.net
vertė Eglė Rimkienė
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HENRI SANSON

P

agyvenusių žmonių
dvasinis pašaukimas

Kiekvienam amžiui –
savas dvasingumas!
Norėdami kalbėti apie pagyvenusių
žmonių dvasinę teologiją, pasijuntame
gana varganai. Kristus patyrė mirtį, tačiau
nesulaukė senatvės. Biblijoje tik prabėgom
užsimenama apie kelis laimės kupinus senolius, kuriems pažadėtas džiaugsmas gilioje
senatvėje matyti savo palikuonis. Biblijoje
senatvei skirta vos viena kita pastraipa,
nedaug garbaus amžiaus sulaukusių ir
evangelijose: pasakojimuose apie Jėzaus
vaikystę – Zacharijas ir Elžbieta, Simeonas
ir pranašė Ona, kančios istorijoje – senieji
tautos žmonės. Ir Bažnyčios istorijoje aprašant šventųjų gyvenimą retai stabtelima
ties garbingu amžiumi! <...>

Senatvė kaip išbandymas
Senatvė yra išbandymas: pamažu apleidžia gyvybingosios jėgos, pamažu artėjame
į mirtį, po kurios, kaip suvokia mūsų protas,
nelabai aišku, kas bus.
Pirmiausia, sulaukus garbaus amžiaus,
išbandymą patiria fizinis kūnas. Be abejo, nors šalia labiau pasiligojusių visada
yra nesiskundžiančių sveikata, vis dėl to ir
vieni, ir kiti su amžiumi vis labiau pradeda
justi kūno naštą. Nesvarbu, sveikiesiems
ar ligoniams, atėjus senatvei, judėti darosi
vis sunkiau ir sunkiau. Tampame trapesni,
greičiau pavargstame. Kaltiname ligų padarinius. Ligų, kurių, sunkesnių ar lengvesnių,
neišvengiamai patyrėme.
Sykiu galime prabilti ir apie proto įgalumą. Čia taip pat esti silpnesnių ir tokių, kurių
protas veikia kaip veikęs, net guviau. Tačiau
ir vieni, ir kiti patiria įvairiausių trūkumų:
klausos – ji nebe tokia aštri; regėjimo –
vis sunkiau prisitaikyti; vikrumas – mums
sunkiau spausdinti rašomąja mašinėle arba
dirbti kompiuteriu; atminties – nebelabai
atsimename vardus ir pavadinimus; rašymo – tai darome ne taip žvaliai. Taigi, visi
pasidarome arba nerūpestingesni, arba,
priešingai, – apdairesni... Troškimų, tarp jų

ir seksualinių, pasikeitimas – tai ženklas, kad
senka jėgos, pamažu nykstame ir silpstame.
Ne šiaip sau visuomenė tam tikro amžiaus sulaukusius žmones išleidžia į užtarnautą poilsį. Armija atleidžia juos nuo
visų karo prievolių, įmonės ir kompanijos
nebenori išlaikyti tų, kurie anksčiau pasiekdavo įvairių laimėjimų. Taigi pensija žymi
aktyvaus gyvenimo pabaigą, o tai – esminė
socialinio statuso kaita.
Laiko panaudojimas senatvėje – taip pat
nemenkas išbandymas. Esama pagyvenusių
žmonių, kuriems netrūksta užsiėmimų, arba
tų, kurie visokiomis aplinkybėmis sugeba
jų prisigalvoti. Tačiau yra tokių, kurie, iš
neturėjimo ką veikti, neišmano, kaip užmušti
laiką. Vis dėl to ir vieni, ir kiti daugiau ar
mažiau skausmingai jaučiasi dykaduoniaujantys. Kažkada juk buvome atsakingi už ką
nors, svarbūs, o dabar likome tik stebėtojai.
Darosi sunku įveikti šį išbandymą – rasti
kuo užsiimti. Kai kurių žmonių jaučiamas
nuobodulys gali būti toks pat kaip ir bedarbio:
užsiėmimas, darbas nebereikalauja pastangų,
reikia prisitaikyti prie to, kad nebegauni
pajamų, taigi iškyla pavojus tapti visai nebereikalingam, nebenaudingam.
Blogiausia nutinka pajutus vidinę – jausmų – tuštumą. Laimei, daugelis pagyvenusių žmonių dar gali džiaugtis artimųjų –
vaikų, tėvų ar draugų – gaubiama šiluma,
tačiau kiti yra palikti likimo valiai, jie niekam
nebeįdomūs ir kenčia nuo vienatvės. Vieni ir
kiti pasijunta nebepatrauklūs kaip asmenys,
jie tik užuojautos, bet ne dėmesio objektai.
Su amžiumi mus palieka ir daiktai, ir
žmonės. Kartais mes patys juos paliekame.
Visi šie išbandymai byloja, kad, bėgant
metams, pereiname į naują ir paskutinį
savo buvimo etapą. Dėl daugelio dalykų
iškyla klausimas: dėl ateities planų, žemiškų
vilčių, gyvybingumo, kartais net dėl pačios
vilties. Jauste jaučiame, kad senatvė atgena
egzistencijos rudenį. Gyvenimiškosios vilties stiprybė senka, gyvybę žaižaruojantis
polėkis blėsta.

Senatvė iš dalies susijusi su mirtimi,
ne, ji dar nėra mirtis, tačiau artinasi jos
link. Dažnai gyvenimo saulėlydžiui tenka
kentėjimų, skausmo, išsiskyrimų, nerimo,
nusivylimų dalia, šitaip leisdama juslies
dalele užčiuopti pabaigos prieskonį. Išbandymas kartais atrodo toks sunkus, jog norisi
kuo greičiau baigti šį egzistavimą.
O jei pradeda kamuoti dar sudėtingesnis
klausimas apie gyvenimą anapus: Dievas
ar niekas?!
Senatvė neišvengiamai kreipia mirties
link. Taigi išbandymas dvigubas: laimingų
arba varginančių bei sekinančių dienų išgyvenimas. Kai kurie, atrodo, per daug nemąsto apie mirtį, bet kai pradedi tai suvokti,
pajunti nenumaldomai artėjančią pabaigą.
Be jokių išlygų atsidūrę šitokio išbandymo
akivaizdoje, kiekvienas reaguoja savaip. Kai
kurie tai išgyvena jausdamiesi labai nelaimingi,
nes mirtis jiems reiškia visa ko pabaigą, o kiti
tai priima palaimingai, galbūt nešokinėdami
iš džiaugsmo, tačiau giedros širdies – pabaiga
jiems atveria kelią į anapus, gal ir ne visai aiškų,
tačiau jokiu būdu ne galutinę pabaigą.
Daugelį stebina tai, kad ir į jų gyvenimą
pasibeldė senatvė, vedanti į mirtį. Tačiau tai
jie priima nuolankiai, kaip neišvengiamybę,
patirdami šio garbaus amžiaus malonių.
Būtent dėl mirties, kad ji esanti galutinis taškas, pabaiga, senatvėje užklumpa
baimės jausmas. Daugmaž suvokiame, ką
paliekame, tačiau nelabai žinome, kad tikintiesiems, agnostikams ir ateistams šis
„anapus“ nebepriklauso laikui ir erdvei,
taigi tampa nebeįsivaizduojamas, o kartu
ir protu nesuvokiamas.
Žmonės, kurie gana abejingai ir vidujai
laisvi nugyvena paskutines gyvenimo dienas,
atiduoda save esaties nežinomybei ir pačiai
mirčiai. Realistai stengiasi matyti ir suprasti
daiktus tokius, kokie jie yra... Kiti atsidavę
laukia: laukia to, ko nežino, – laukia mirties.
Sunku nustatyti skirtingų žmonių tipus
pagal jų senatvės išgyvenimus. Anksčiau
išvardytos reakcijos būdingos įvairiems
žmonėms, tačiau kiekvienas iš jų turi savo
supratimą, tad ir niuansai neišvengiami.
Šios glaustos išbandymų ir reakcijų
apžvalgos tikslas – rasti kelią, kur toliau
nubrėžti gaires, vedančias į pagyvenusių
žmonių dvasinį pašaukimą.

Šventumo dorybės
Krikščioniui šventumas yra tik Kristuje,
Kristaus dvasioje. Taip, tiesa, Kristus nepažino senatvės, tačiau patyrė išbandymus, kurie
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jį vedė į mirtį. Bet kokiu atveju čia nekalbama
apie tai, kad reikia Kristų pamėgdžioti, reikia,
kad Jis jus įkvėptų. Nereikia atkurti Kristaus
veiksmų, gestų ar žodžių, idant taptum šventas, bet, atsižvelgiant į aplinkybes, kurios
yra tokios pačios kaip ir mūsų, susituokti
su Jo Dvasia. Šia prasme senatvė pasidarytų
„kristiška“, kupina Kristaus. Gyventi Kristumi – tai atsiverti šventumo dorybėms, kurios
buvo ir tebėra Jo.

Priėmimas
Jėzus, grasinamas mirtimi dėl atliekamos misijos, turėjo aiškią viziją. Jam padėjo Izaijo pranašystė, bylojanti apie Teisųjį
Kankinį. Taip, Raštų pranašystės išsipildė.
Taigi, palikdamas Nazaretą ir pradėdamas
viešą gyvenimą, Jis puikiai nujautė, kokių
pavojų iškils Jam pasirodžius. Niekada nuo
jų nebėgo. Grasinamas mirtimi, Jėzus jau
žinojo apie nekaltų vaikelių žudynes. Jis
niekuomet nesislėpė savo mirties akivaizdoje. O apaštalai buvo taip įtikėję, kad iki
paskutinės minutės, paskutinio žingsnio
Jeruzalėje sakė: „Einame ir mirštame su Juo.“
Senatvėje, dar ir nesulaukus jos, išmintinga suvokti, kad visi esame mirtingi.
Taigi reikia drąsos pažvelgti mirčiai į veidą:
priešingu atveju, silpstant žmogaus jėgoms,
ji pati apie save praneš. Nebūtina visą laiką
apie tai galvoti, tačiau reikia suprasti, kad
mirtis yra gyvenimo dalis. Šio klausimo
aiškumas darosi vis sudėtingesnis mūsų
technikos amžiuje, kai siekiame išvengti
minties apie mirtį. Dažnai išgirstame tokius
žodžius: „Jis mus paliko“ (tai tiesa, tačiau
nutylimas kitas šio slėpinio aspektas). Platonas teisingai sakė, kad egzistencija mus
marina: tarsi rusename ant silpnos ugnies,
nes tai ne taip skauda. Vis dėlto turime tai
žinoti, nes vis tiek išauš toji valanda, nors ir
nežinome, nei kur, nei kada, nei kaip. Vidinė
laisvė negali būti pasiekiama, jei nemirštame sau. Nesame iš tiesų mirę pasauliui ir
jo dariniams, numariname baimę mirti.
Įžvalgumas – tai matyti pranašiškus
ženklus, padėsiančius numirti patiems sau.
Matyti ženklus ne tik tada, kai jaučiamės
silpni ir nuvargę, bet ir tada, kai esame atidūs
bei geri kitiems, maloniai nusiteikę.

Kantrybė
Senatvė, prieš pasibaigdama mirtimi, labai
dažnai pereina kančių kelius. Kristus nepatyrė
senatvės kentėjimų, tačiau išgyveno egzistencinius. Jis moko mus atlaikyti tuos ir anuos.
Fiziniai skausmai – tai agonija ir kančia
ant kryžiaus, vadinamoji Pasija: krikščionių

kartų kartos jas šventė ir meditavo. Jėzų
kankino ir moralinės kančios: kitų nesupratimas, neištikimybė, persekiojimas, išsižadėjimas, nedėkingumas, išdavystė. Tačiau
Jis neapleisdamas vykdė savąją teisingumo
misiją nuodėmės pasaulyje. Visą savo gyvenimą į kitus žvelgė kaip Dievo Sūnus,
niekada niekam nejausdamas neapykantos,
nė vieno nepasmerkdamas. Kad ir kaip
gundomas kančios, niekada nenusidėjo.
Pati kančia nėra atpirkėja. Atpirkimas –
tai „kristiška“, Kristaus kupina kantrybė
ištverti skausmą.
Pakelti senatvės nepatogumus be pykčio, ištverti jėgų silpnumą nekaltinant kito
nei dangaus, išgyventi tai nepiktžodžiaujant, susitaikyti su tuo, kad kūnas nyksta,
nerėkiant, jog tai neteisybė... Visur kur būti
atviriems su kitais, atviriems jų problemoms
ir neužsidaryti savyje. Mokėti užjausti, būti
šalia – kaip moterims prie Kristaus kryžiaus. Mokėti priimti pagalbą, mokėti būti
dėkingiems, mokėti atleisti.
Būdami kantrūs, pajaučiame Kristaus sielą
savyje! Kančioje Kristus apreiškia savo dvasią.

„

Išmokęs susitaikyti su
mirtimi, kantriai pakeldamas
kančias, būdamas artumoje
su savimi ir Dievu, – visa
tai, ką teikia saulėlydžio
laikotarpis, išgyvensi Dievo
džiaugsme ir ramybėje.

“

Artimumas
Taip, būti atskirtam nuo pasaulio išties
sunku, tačiau esti vienatvių, kurios praturtina. Kristus išgyveno ir atsiskyrimą, ir vienatvės turtingumą. Prisiminkime Getsemanės
sodą, o ypač Golgotos kančią. Tačiau sykiu
Jis patyrė artimumą su Tėvu, būdamas ir su
mokiniais, ir vienas.
Nei svečių apsilankymas, nei skirtas
mums dėmesys, nei gauti laiškai – niekas
neatstos buvimo patiems su savimi.
Senatvėje vienatvė gali tapti malonės
laiku. Tada puiki proga darsyk peržvelgti
praeitį ir viską sudėlioti į vietas. Stoja išganingo apsivalymo metas: pamažu atsisakome, prarandame tai, prie ko daugiau
ar mažiau buvome prisirišę. Tai galimybė
sutvarkyti reikalus, atiduoti visa, ko jau
nebereikia, kad po mirties būtų lengviau

21

kitiems užimti mūsų vietą. Vienatvė kviečia
būti artumoje su savimi, su kitu, su Dievu.
Kartu senatvė yra ir intymumo laikas –
su pagundomis, nusivylimais, baime, liūdesiu, abejonėmis. Visa tai išgyveno ir Kristus.
Savaip, kitu būdu.
Jis patyrė iš tiesų gilią vienatvę. Jo jausmų pasaulis ne tik Dievo, bet ir šios žemės
daiktų bei žmonių atžvilgiu niekada nebuvo
apmiręs. Jėzus visa širdimi, visu protu, visa
siela, visomis jėgomis mylėjo Dievą, daiktus ir
žmones. Negalime sakyti, kad mylėjo ne tokia
stipria dvasine meile. Mylėjo netgi labiau.

Dabarties džiaugsmas
Senatvė yra tai, ką tu išgyveni dabar. Tai
taip pat Dievo dovana. Išmokęs susitaikyti
su mirtimi, kantriai pakeldamas kančias,
būdamas artumoje su savimi ir Dievu, –
visa tai, ką teikia saulėlydžio laikotarpis,
išgyvensi Dievo džiaugsme ir ramybėje.
Iš Evangelijos senolių žinome, kaip jie
mokėjo džiaugtis tuo, ką išgyveno čia ir
dabar. Zacharijas ir Elžbieta – jiedu buvo
teisuoliai, besidžiaugiantys vaisingu senatvės laiku. Pamatęs Jėzų, senolis Simeonas
užgiedojo atsisveikinimo giesmę, o pranašė
Ona balsu šlovino Viešpatį. Jėzus išaukštino
šią senyvą moterį, kuri aukojo šventyklai ne
iš pertekliaus, bet iš skurdo. Kristus šventė
Didįjį antradienį Betanėje, Didįjį ketvirtadienį valgė Paskutinę vakarienę. Jis nepatyrė ramybės nei džiaugsmo, kurie aplanko
senatvėje, tačiau išgyveno dvasia kiekvieną
savo esaties akimirką. Tam, kuris priima
Kristų, dabartis esti visada kupina Dievo.
Dabarties džiaugsmas, džiaugtis dabartimi? Kasdien atlikti tai, ką reikia atlikti. Pasišalinti tada, kai atėjo tam valanda.
Susitvarkyti taip, kad nepersidirbtum ir
pareigų nebūtų per daug. Palankiai žvelgti
į jaunus ir senesnius. Stengtis kam nors
padaryti paslaugą, nereikalauti per brangiai
kainuojančios slaugos. Melstis. Pagal savo
protą ir galimybes dirbantis tai, ką turi dirbti, niekada nebus sumišęs, nerimastingas:
jis vykdys Dievo valią, o Dievas bus su juo.
Ištardamas žodžius: „Mano Dieve,
mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“, Jėzus
atidavė savo gyvenimą į Tėvo rankas. Taigi
saulėlydžio laikas yra tas metas, kai vis labiau
ir labiau savo gyvastį atiduodame į Dievo
rankas. Būtent šiomis akimirkomis, tada,
kai patiki save Dievui, džiaugsmas yra pats
gryniausias – tai susitikimo džiaugsmas.
Ištrauka iš knygos „Pagyvenusių žmonių
dvasingumo kelias“
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A

pie sportą, krikščionišką
švietimą ir vertybes

Kviečiame susipažinti su Jurga ir Valdu Statulevičiais, maloniai sutikusiais pasidalinti savo išgyvenimais siekiant sporto ir profesinių aukštumų. Jurga Statulevičienė – kūno kultūros mokytoja, gimnastikos
trenerė, buvusi meninės gimnastikos sportininkė, Valdas Statulevičius – buvęs sportininkas, dabartinis Vilniaus krikščionių gimnazijos
direktorius. Sutuoktiniai pasakoja, kokius iššūkius teko nugalėti, žengiant pasirinktu gyvenimo keliu.

Na, nesu girdėjusi, kad buvau kažkam pavyzdys... (juokiasi). Mes, visos sportuojančios,
buvome labai draugiškos. Na, o ką pasiekiau...
Buvau Lietuvos rinktinės, Tarybų Sąjungos
rinktinės grupinių pratimų narė, Lietuvos
čempionė, prizininkė, tarptautinių turnyrų
nugalėtoja ir prizininkė, buvau atrinkta į Tarybų Sąjungos suaugusiųjų grupinių pratimų
rinktinę ir ruošėmės pasaulio čempionatui,
bet, pasikeitus politinei situacijai – Lietuvai
paskelbus nepriklausomybę, – mes pasirinkome likti Lietuvoje. Turiu sporto meistrės
vardą, esu daugelio turnyrų nugalėtoja... Turiu daugiau nei 100 medalių ir dar daugiau
diplomų... Mano tėtis juos kolekcionuoja.
Gimnastės sportinę karjerą baigia anksti... Aš profesionalios sportininkės karjerą
baigiau 19-os metų, nes turėjau problemų su
nugara. Žinoma, buvo labai gaila, nes buvo
įdėta labai daug darbo. Bet iškart pradėjau
dirbti trenere, tad meninės gimnastikos
sferoje sukausi daugelį metų.

Kaip vystėsi tavo sporto karjera?

Kokį charakterį reikia turėti žmogui,
kad pasiektum tokių aukštumų? Kas tave
motyvavo, kas ragino siekti tikslo? Ko
palinkėtum jaunuoliui, kuris daug laiko
praleidžia prie kompiuterio?
Manau, kad mano atveju tikrai didelį
indėlį turėjo trenerė. Na, o pergalių norėjosi,
nes buvo įdėta tikrai daug darbo... Jei ne
trenerė, tikrai būtų buvę lengviau viską mesti
ir pasukti kitu keliu – eiti su bendraamžiais
į kiną ar kur kitur. Aš į pirmą pasimatymą
nuėjau tik būdama 18 metų.
Trenerė davė man paskaityti knygą apie
neribotas žmogaus galimybes. Ji liepė man ją
perskaityti, kad pradėčiau savimi tikėti. Žmogus gali labai daug. Jis taip sukurtas, jis panašus
į savo Kūrėją. Ir dabar vaikams, kuriuos mokau
ir treniruoju, dažnai sakau: „Tu gali viską. Jeigu
tik nori, tu gali tikrai daug.“ Žinoma, sėdėdamas nieko nepadarysi, bet jei sieksi, jei šalia
bus žmogus, kuris tau padės, kuris žino tavo
galimybes ir tavimi tiki, tada tikrai pasieksi.

Sportuodavau daug, treniruotės būdavo
ilgos. Ypač vasarą, kai išvažiuodavome į
sporto stovyklas, – treniruotės salėje vykdavo 6–8 valandas. Vėliau, besimokydama
8 klasėje, perėjau į Respublikinę Olimpinio
rezervo sporto mokyklą-internatą (dabar
Ozo g. Vilniuje), kur vykdavo po dvi treniruotes per dieną, o stovyklų metu ir po
tris treniruotes kasdien. Tai buvo normalus
sportinis gyvenimas – darbas.
Kai patekau į Tarybų Sąjungos rinktinę,
pusę metų nebūdavau namie. Mokytis ir
atsiskaityti reikėdavo kitaip.

Būti tuometinėje Tarybų Sąjungos
rinktinėje – didelis iššūkis...
Taip, jeigu patekdavai į Tarybų Sąjungos
rinktinę, reikšdavo, kad tikrai gali pelnyti
Pasaulio arba Europos čempionato medalį.
Tuo metu į Tarybų Sąjungos rinktinę sportininkes atrinkdavo iš visų 15 respublikų. Po
kelių savaičių atrankos, atliekant grupinius
pratimus, likome tik 8. Tai iš tiesų labai sudėtingas procesas ir didelis darbas – nuolatinės
treniruotės, griežta tvarka, disciplina. Išlikdavo tik stipriausieji. Net sirgdama eidavau
į treniruotes. Ypatingas dėmesys buvo ski-

Vilniaus Krikščionių gimnazijos direktorius Valdas Statulevičius su žmona Jurga,
dukra Agne ir sūnumi Ainiumi
Jurga, jūsų namuose matyti daug įvairių medalių, apdovanojimų... Papasakok
apie tuos laikus, kai tavo gyvenimas virte
virė sporto arenoje.
8-erių metų buvau pakviesta į meninės
gimnastikos grupę. Buvau labai lanksti, bet
fiziškai silpna. Turėjau nuostabias treneres,
kurios manimi tikėjo, tad šiame sporte dalyvavau 12 metų. Tai buvo tėčio noras. Tėtis
buvo griežtas ir kategoriškas, jis labai norėjo,
kad aš sportuočiau, nors man labiau patiko
skaityti knygas ir leisti laiką namuose... Esu
dėkinga tėčiui už jo ryžtą, padėjusį man daug
pasiekti. Tuo metu treneriai vaikščiodavo po
mokyklas ir rinkdavo vaikus į įvairias sporto
šakas. Mane vienintelę iš klasės atrinko į
sportinę gimnastiką, bet, kadangi buvau
labai silpna, pervedė į meninę gimnastiką.
Taip ir prasidėjo mano vadinamoji karjera.

Esu girdėjusi, kad tu buvai pavyzdys
kitoms merginoms. Tad ką tu pasiekei?

Pirmaisiais metais treniruotės vykdavo
keturis kartus per savaitę. Manimi patikėjo
trenerė Aldona Giriūnienė. Iki šiol su ja
šauniai bendraujame.
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riamas ir gimnasčių svoriui: juk turėdavome
atrodyti lieknos, grakščios... Buvo pasakyta:
sustorėji, važiuoji namo – tavęs rinktinei
nereikia... Bet valgyti juk norisi...
Išties nelengva profesionalaus sportininko kasdienybė... Valdai, tu taip pat
buvai sportininkas. Ar su Jurga mokėtės
vienoje mokykloje?
Aš irgi maždaug nuo 10 metų pradėjau
sportuoti. Tuo metu visus mokinius vesdavo
į baseiną, aš išmokau plaukti ir toliau lankiau
plaukimo treniruotes. Su Jurga susitikome,
kai mokiausi gal 8 klasėje, kai atidarė Respublikinę Olimpinio rezervo sporto mokyklą.
Tik aš buvau kitokio lygio sportininkas.
O Jurga mūsų klasėje buvo žvaigždė. Mes
žinojome, kad Tarybų Sąjungos rinktinė –
pats aukščiausias lygis, apie kurį gali tik
pasvajoti. Jei ten pakliuvai – esi tarp tos
sporto šakos pasaulio elito atstovų.
Tik tuo metu, kai susipažinome su Jurga,
mes dar nedraugavome... Vėliau Jurga išėjo
į kitą klasę, kur daugiau mergaičių, ir mes
susitikome tik po trejų metų, jau besimokydami Pedagoginiame institute. Abu įstojome
į Kūno kultūros specialybę.
Panašiu laiku jūs ir įtikėjote Kristų?
Valdas: Taip, 1991 gruodžio 5 d. apsilankėme viename Sporto rūmuose vykusiame
susirinkime, kur ir įtikėjome. Nors aš jau prieš
tai lankiausi keliuose bažnyčios susirinkimuose.
Ar tiesa, kad atėję į bažnyčią pradėjote
tarnauti vaikams?
Taip, tuo metu, kai atėjome į bažnyčią,
kiekvieną susirinkimą nuo sakyklos skambėdavo raginimas kur nors tarnauti. Ieškojome
širdy atgarsio, kur tarnauti, nes tarnauti norėjome. Na, kadangi mokėmės Pedagoginiame
institute, ruošėmės dirbti su vaikais, tad visai
natūraliai ir bažnyčioje pradėjome tarnauti
vaikams. Tuo metu kaip tik pradėjo veikti
Sekmadieninė mokykla ir reikėjo mokytojų.
Vėliau, 1993 m., susituokėte. Gimė
dukrytė...
Valdas: Taip, tai – mūsų stebuklas. Mes
sunkiai susilaukėme vaiko. Lankėmės pas gydytojus... Jurgai pasakė, kad neturės vaikų...
Tad beveik jau buvome su tuo susitaikę...
Jurga: Tie dveji laukimo metai buvo
ilgas laikotarpis – kiekviena diena pilna
laukimo skausmo. Bet galiausiai sužinojau,
kad laukiuosi. Nėštumas buvo sudėtingas –
aš visą laiką turėjau gulėti...
Dukrytė Agnė gimė anksčiau laiko – silpnutė, mažutė... Buvo labai daug nerimo ir streso... Vaikelis pirmas, nesupranti, kas vyksta...
Labai džiaugiamės, kad bažnyčioje turėjome
puikių gydytojų, kurios guosdavo, drąsindavo,

stiprindavo... Žinoma, mes ir patys daug dirbome su kūdikėliu: Valdas masažuodavo, aš
mankštindavau... Mes su Agne vaikščiodavome
po stadioną – padėdavau jai įsikibti į vežimėlį
ir vaikščiodavome ratais. Daug sportavome,
nes buvo mažas raumenukų tonusas.
Agnė – mūsų stebuklas... Pasirodo, jai
ir kraujas gimdymo metu buvo išsiliejęs
į smegenis... Tai sužinojome tik po trijų
mėnesių... Jos gyvybė kabojo ant plauko,

Jurga Narščiūtė, 1988m. Lietuvos TSR
čempionatas
bet Viešpats stebuklingai viską sutvarkė...
Tai – milžiniškas stebuklas.
Kai paaugo Agnė, nusprendėte leisti
ją į Krikščionių mokyklą?
Jurga: Apsispręsti, į kokią mokyklą vesti
dukrą, buvo nelengva. Tuo metu turėjome
finansinių sunkumų, be to, Krikščionių mokykla tuomet buvo įsikūrusi užmiestyje,
Skaidiškėse, tad – toli... Tai irgi stabdė...
Bet leisti Agnę į Krikščionių mokyklą buvo
Valdo sprendimas – ir šiandien esu už tai
dėkinga. Jis visuomet tikėjo šia mokykla.
Nors mus palaimino pinigais, kad galėtume įnešti pirmąjį įnašą, aš vis dar žiūrėjau
skeptiškai... Šiandien visgi matau gerus
tuomet padaryto pasirinkimo vaisius –
vaikai skleidžiasi, keičiasi...
Valdas: Man net nekilo kitų minčių. Mes
patys – pedagogai, tuo metu jau dirbome
pedagoginį darbą (Jurga nuo pirmo kurso
dirbo su gimnastėmis, o aš pradėjau dirbti baigęs magistrantūrą). Buvau jau matęs
įvairių – tiek valstybinių, tiek privačių –
mokyklų. Bet mąsčiau taip: jei Dievo valia,
kad žmogus lankytų bažnyčią – čia augtų
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ir bręstų, ir jei bažnyčia įsteigia mokyklą
(ne dėl to, kad neturi, ką veikti, bet Dievo
paraginta), vadinasi, tokia yra Dievo valia.
Man tai atrodė labai logiška: jei bažnyčia
įkūrė mokyklą, ir tai vienintelė krikščioniška
mokykla, tai ten ir turi mokytis mūsų vaikai.
Tada taip ir dėlioji savo prioritetus – tu darysi
viską, kad ten mokytųsi tavo vaikai.
Nors tuo metu mūsų šeimos finansinė
situacija tikrai buvo sunki... Maži atlyginimai,
gyvenome savarankiškai nedideliame bute...
Tai buvo išbandymas ir tikėjimo žingsnis:
tu tiki, kad reikia, pasirenki, o tada Viešpats
suteikia malonę.
Iš tiesų buvo nelengva. Kiekvieną rytą
kelionė į mokyklą trukdavo valandą, po to
vidury dienos reikėdavo išbėgti iš darbo, kad
galėtum vaiką pasiimti... Žinoma, draugiškai
kooperuodavomės su kitų vaikų tėveliais: vieną dieną vienas veždavome kelių šeimų vaikus,
kitą dieną – kitas. Ir taip išgyvenome. Niekada
nesigailėjau. Ir Agnė tuos dvejus metus, kai
važinėdavome į Skaidiškes, atsimena labai
gražiai: „Pameni, kaip ilgai važiuodavome,
kalbėdavomės, kaip buvo linksma...“ Tai buvo
vaikui skirtas laikas – kai vidury dienos tu
valandą laiko bendrauji su vaiku. O kur dar
mokyklos atmosfera, mokymo kokybė ir kt.
Pamenu, kai jūsų sūnus Ainis lankė
priešmokyklinio ugdymo klasę, mes, tėveliai, sužinojome, kad tave, Valdai, paskyrė
krikščioniškos mokyklos direktoriumi.
Ar tai buvo netikėta? Kaip sureagavai į
šį pasiūlymą?
Tuomet jau dirbau pedagoginį darbą.
Mano gyvenime taip yra: aš niekada neieškojau
darbo, darbas visuomet mane susiranda. Gal aš
taip ir Dievo vedimą suvokiu... Dievas kalba su
kiekvienu žmogumi jam suprantama kalba. Aš
melsdavausi, prašydamas Dievo vedimo ir Jo
valios išsipildymo, ir tuomet sulaukdavau kokio
nors pasiūlymo. Taip visi darbai atsirasdavo.
Kelerius metus dirbau Globos namuose
direktoriaus pavaduotoju, bet iš ten išėjau. Su
Jurga nusprendėme, kad reiktų pasirūpinti
savo būstu, paėmėme paskolą – ėmiau statyti
namą. Tada tuometinė mokyklos direktorė
Jūratė Bernotienė paprašė, kad bent kelias
valandas padirbėčiau Krikščionių mokykloje kūno kultūros mokytoju, nes trūko
mokytojo. Vėliau mokyklos vadovė, išeidama
gimdymo atostogų, man pasiūlė vadovauti
mokyklai. Tai buvo netikėta, bet aš jau turėjau tiek pedagoginės, tiek vadovavimo
patirties... Aš esu penktas direktorius šioje
mokykloje, ir dirbu jau aštuonerius metus.
Jurga: Priimti sprendimą buvo sunku.
Tuo metu Lietuvoje buvo didžiulė krizė, o
Valdas turėjo neblogą darbą statybose. Atrodė,
Nukelta į 24 p.
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pie sportą, krikščionišką
švietimą ir vertybes
Atkelta iš 23 p.

kad finansiškai tas darbas patikimesnis. Aš
pamenu tuos kelis vakarus, kai labai daug su
Valdu kalbėjomės, taip pat prašėme Viešpaties
mus nukreipti, nes buvo baisoka. Laukė ir
nauja patirtis, ir mažiau finansų... Reikėjo ir
paskolą mokėti, ir du vaikus auginti. Aš tuo
metu mokytojavau specialiojoje mokykloje,
atlyginimas taip pat buvo nedidelis. Tad apsispręsti buvo nelengva.
Valdas: Taip, reikėjo žengti tikėjimo
žingsnį. Bet viskas vyko nuosekliai. Mąsčiau taip: jei Jūratė Bernotienė mato, kad aš
galiu būti direktoriumi, tuometinis pastorius
taip pat tam pritarė, vadinasi, reikia ryžtis.
Nors dirbau šioje mokykloje kūno kultūros
mokytoju, buvau tėvelių tarybos narys, kitoje
įstaigoje dirbau vadovaujamą darbą, bet laukė
visiškai naujas laukas, kitokia darbo specifika...
Na, bet pasiryžom tokiam nuotykiui (šypsosi).
Kaip suprantu, pirmieji metai buvo
nelengvi...
Valdas: Ne tik pirmieji... Nelengvi buvo
keleri metai. Viskas susidėjo: Lietuvoje buvo
krizė, sudėtinga situacija buvo ir mokykloje...
Praėjusiais metais mūsų mokykloje mokėsi
172 mokiniai, o tuo metu buvo tik apie 100
vaikų. Tad klasės nedidelės, ir finansiškai
buvo labai sunku. Ir bažnyčią, kaip mokyklos
steigėją, slėgė didelė našta.
Kadangi turi pedagoginės patirties, gal
gali pasakyti kuo skiriasi ši mokykla iš kitų?
Valdas: Kol kas evangelinių krikščioniškų mokyklų yra tik dvi: mūsų ir Vaivorykštės
tako Klaipėdoje (turi filialą ir Vilniuje). Mes
unikalūs dėl daugelio dalykų. Vilniaus krikščionių gimnazija – viena iš pačių mažiausių
mokyklų. Čia mokosi 172 vaikai ir dirba 45
darbuotojai (30 mokytojų bei personalas).
Tad nežinau, ar Lietuvoje dar kur nors yra
geresnis mokinių ir darbuotojų skaičiaus
santykis (kalbu grynai apie aritmetinį santykį, kai vienam mokytojui tenka maždaug
5 ar 6 mokiniai). O juk kiekvienas tėvas nori
savo vaikui kuo daugiau dėmesio.
Asmeninis santykis su vaiku yra labai
svarbus, to labai reikia. Na o mūsų mokykloje,
kai yra toks mokinių ir mokytojų skaičiaus
santykis, beveik neįmanoma, kad vaikas liktų
nepastebėtas. Mūsų mokykla privati ir unikali
tuo, kad apie 20 proc. vaikų pas mus yra iš

socialiai remtinų šeimų. Tad mes laužome
visuomenėje gajų stereotipą, kad privati mokykla yra skirta tik turtingų šeimų vaikams.
Kiek mums žinoma, mūsų mokykla – pati
pigiausia privati mokykla Lietuvoje. Mes itin
skatiname daugiavaikes šeimas vesti pas mus
savo vaikus, nes jų situacija dar sunkesnė.
Darome tokioms šeimoms nuolaidas. Mūsų
mokykloje mokosi vaikų ir iš globos namų,
yra įvaikintų vaikų, vaikų su negalia. Mes nesikratome ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų.
Taip pat suteikiame galimybę pamėginti pas
mus mokytis ir kitur nepritapusiems vaikams,
ir iš kitų mokyklų pašalintiems mokiniams.
Žinau, kad į šią mokyklą pereina mokytis ir patyčias kitur patyrę vaikai...
Valdas: Taip, dažnai tokie vaikai ateina
jau į vyresnes klases. Jei vaikas turi kokių
nors problemų, dažnai tėvai galvoja, kad laikui bėgant tos problemos kaip nors išsispręs,
vaikas išaugs... Dažnai mąstoma, kad mamos
geriausiai žino, ko reikia vaikui, bet aš galiu šį
mitą paneigti, pateikdamas dešimtis kitokių
pavyzdžių. Yra buvę atvejų, kai mamos klydo,
neleisdamos vaikų į mūsų mokyklą, bet po
kelerių metų kreipėsi prašydamos padėti,
nes su vaiku jau labai blogai...
Taip, pas mus mokosi vaikų, kurie atėjo į
vyresnes klases būdami visiškai sugniuždyti...
Ir mes labai džiaugiamės matydami, kad tie
vaikai čia gyja, atgyja, taisosi emocinė jų būklė, vaikai džiaugiasi, kad yra kitų priimami...
Na, tai daugiau išoriniai bruožai ir
skirtumai, išskiriantys mus iš kitų... O jei
kalbėtume, kodėl mūsų mokykla yra krikščioniška, tai, manyčiau, tėvams pakankamai
sudėtinga perteikti vaikams tai, kas jiems
yra vertinga ir brangu – savo pasaulėžiūrą.
Mes esame vienintelė evangelinė mokykla,
kurioje atvirai kalbama, kad čia formuojamos
krikščioniškos vertybės. Kiekviena mokykla
formuoja kokias nors vertybes, nėra mokyklų, neformuojančių jokios pasaulėžiūros.
Nėra vadovėlių ir metodų, kaip suformuoti
krikščionišką pasaulėžiūrą, tad šiame procese svarbiausias yra mokytojas – kokią
jis pasaulėžiūrą turi, tokią jis ir formuoja
vaike. Jis daro vaikui labai didelę įtaką, nes
perteikia jam savo pažiūras.
Kartais paskambina koks tėvelis ir sako:
„Pas jus turbūt visi vaikai labai geri... mano

vaikas ne toks...“ Bet visi vaikai yra vaikai. Ši
krikščioniška mokykla gyvuoja dėl mokytojų
ir tėvelių. Mes sutariame dėl pasaulėžiūros.
Mes sakome, kad esame krikščionys, tikime
Kristumi ir norime vaikams perteikti Biblija
pagrįstą pasaulėžiūrą, norime vaikams sudėti
krikščioniškus pamatus. Tad mūsų mokyklą
renkasi tėveliai, kurie nori to paties. Mes
bandome perteikti vaikui krikščioniškas vertybes, norime, kad jis nesijaustų pasidalijęs.
Nes, tarkime, jei tėvai yra tikintys, o vaiką
veda į pasaulietinę mokyklą, tai vaikas, matydamas vienas vertybes namuose, o kitas –
mokykloje, ima dvejoti: „Tai kur tiesa?“
Pamenu, kaip prieš kelerius metus atėjo
vaikas iš musulmoniškos šeimos. Aš klausiau
tėvų, kodėl jūs renkatės šią mokyklą, juk mes
aiškiai sakome, kad ugdome krikščionišką
pasaulėžiūrą? Jie buvo girdėję gerų atsiliepimų apie mūsų mokyklą, kaip apie labai
draugišką, saugią, vaikui palankią mokyklą,
bet pats vaikas išgyveno vidinį konfliktą. Po
metų vaikas pats suformulavo tokią tiesą:
„Aš noriu tikėti Kristumi. Bet jei pasirenku
Kristų, tai konfliktuosiu su savo šeima. O jei,
sekdamas šeimos pavyzdžiu, aš renkuosi kitą
tikėjimą, ką aš tada veikiu krikščioniškoje
mokykloje?“ Vaikas suvokia, kad turi rinktis.
Aš manau, kad krikščionys tėvai privalo
leisti vaiką į krikščionišką mokyklą.
Kas tau, Valdai, yra krikščioniškas
švietimas?
Maždaug prieš 6-erius metus dalyvavau
tarptautinėje konferencijoje Singapūre, kurią
organizavo pasaulinis krikščioniškas judėjimas
„Langas 4/14“. Ten susirinko 70-ies šalių atstovai. Dalyvavo ir mokslininkai, atlikę didelį
tyrimą (deja, Lietuva į tą tyrimą nepateko), kurie nustatė, kad 80 proc. žmonių krikščionybę
pasirenka ir savo gyvenimą Kristui atiduoda
maždaug iki 20 metų. 80 proc. jaunuolių teigia,
kad jie tai pasirinko dėl bendraamžių įtakos.
Vadinasi, vaikams nepaprastai svarbu turėti
krikščioniškai mąstančių bendraamžių, drauge
su jais leisti laiką. Tad mums, krikščionims,
leisti vaikus į mokyklą, kur puoselėjamos
krikščioniškos vertybės, kur jie susitinka su
panašiai mąstančiais bendraamžiais, yra gyvybiškai svarbu. Žmogaus amžius iki 20 metų
yra labai svarbus, nes vėlesniame amžiuje įtiki
tik 20 proc. žmonių.
Nuo 2001 metų mūsų mokykla yra Tarptautinės krikščioniškų mokyklų asociacijos
narė. Dabar esame priskirti Europos regionui,
lankomės įvairiose konferencijose, ieškome
kontaktų, su kuo galėtume draugauti. Susipažinome su tokiomis šalimis kaip Olandija,
Vengrija, Vokietija, kur labai daug krikščioniškų mokyklų. Ten suvokiama tokių mokyklų
svarba. Krikščioniška mokykla turėtų būti
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prioritetas. Klysta tėvai, manantys, kad namas,
geresni drabužiai ar kelionė į užsienį vaikui
svarbiau už krikščionišką mokyklą.

Tokia nuomonė tikrai nesusilauktų
populiarumo visuomenėje...
Jurga: Mes taip ir gyvenome: taupydami
tam, kad galėtume leisti vaiką į krikščionišką
mokyklą. Kartais aš net pykdavau, sakydavau,
kad mes su Valdu augome Sovietų Sąjungos
laikais, mokėmės įprastose mokyklose, bet
įtikėjome Kristų, ir viskas buvo gerai. Aš
būdavau ta, kuri dvejodavau dėl šios mokyklos... Gerai, kad tos abejonės vyro širdy
nesudygo... Todėl dabar man labai gera jo
klausyti, nes jo tikėjimas neša vaisius, visą
mūsų šeimą veda pirmyn. Ir tikrai galiu
paliudyti, kad jis ir gyvena tuo, ką kalba.
Prieš kurį laiką buvo atvažiavęs vienos
krikščioniškos mokyklos Ukrainoje direktorius, kurio mintys paliko man gilų įspūdį.
Jis paklausė, kokį jaunuolį norėtum sutikti
tamsią naktį skersgatvyje? Ko mes norime
iš mūsų jaunimo? Pamėginkime susidėlioti
vertybes... Ar norėtum, kad tas naktį skersgatvyje sutiktas jaunuolis būtų sportiškas?
Labai protingas? Sumanus?
Jis šį pavyzdį pateikė ir seminare mokytojams Ukrainoje. Ten taip pat didžioji dalis
mokytojų yra moterys, tad jos tylėjo nuleidusios galvas, o viena mokytoja atsidususi
tarė: „Kad tik jis būtų geras...“ Kokia mokykla
akcentuoja šias dorybes: kad žmogus būtų
doras, sąžiningas, dievotas?..
Valdas: Daugėja tėvelių, kurie nieko
bendra neturi su bažnyčia, bet nori leisti
vaikus į mūsų mokyklą. Dabar jau ir mūsų
mokykloje yra eilės – užrašome vaikus jau
2021 metams. Jau nebesutalpiname visų
norinčiųjų... Yra kelios laisvos vietos į vyresnes klases. Mūsų abiturientų pasiekimai
yra labai aukšti, akreditavimo komisija mus
labai aukštai įvertino – pagal egzaminų rezultatus mes patenkame į geriausių Lietuvos
mokyklų 50-tuką. Bet ne tai svarbiausia.
Mes dirbame pagal tą pačią programą kaip
ir visos mokyklos (vaikai laikys tuos pačius
abitūros egzaminus, todėl turime juos tam
ruošti), tačiau stengiamės atrasti erdvės ir
vietos vaikų charakteriui ugdyti. Kadangi
mūsų klasės nedidelės, pastebime kiekvieną
vaiką, – mums labai svarbu, kad jis būtų
sąžiningas, darbštus, atsakingas...
Štai čia ir yra paslaptis – tėvai dažnai
vertina vaikus kitaip nei suaugusius žmones. Kai darbdavys renkasi darbuotoją, jis
žiūri į kompetenciją (ką esi baigęs, kokią
specialybę įgijęs). Tačiau tarp vadovaujančių žmonių, verslininkų ir įmonių vadovų
yra toks posakis: „Paprastai žmogų į darbą

priima pagal kompetenciją, o atleidžia pagal
vertybes.“ Taigi svarbiausia, kad teisingai
būtų suformuotos vaiko vertybės. Nes baisiausia, jei vaikas bus išsilavinęs, bet neturės
vertybių arba jos bus netikusios. Jeigu vaikas
puikiai moka lietuvių kalbą, matematiką,
informatiką, anglų kalbą, bet yra nedoras,
dėl to kenčia visa visuomenė. Tad būtent į
dorybes ir reikėtų daugiau atkreipti dėmesį,
daugiau apie tai galvoti ir kalbėti...
Siekiame, kad mūsų mokyklos mokytojai būtų tikintys žmonės, kad jie būtų aktyvūs
bažnyčių nariai, kad patys spinduliuotų tas
vertybes ir perteiktų jas vaikams. Tai mums
labai svarbu.

Jurga ir Valdas Statulevičiai kartu jau
24-erius metus
Krikščionių gimnazija palaiko ryšius
su „Atgajos“ mokykla, skirta neįgaliems
vaikams. Ar tai taip pat vertybių puoselėjimas? Kaip užsimezgė jūsų ryšys?
Jurga: Pirmasis „Atgajos“ mokykloje pradėjo dirbti Valdas. Vėliau ten dirbti auklėtoja
buvau pakviesta ir aš – tuo labai apsidžiaugiau.
Po kelerių metų tapau koreguojamosios kūno
kultūros mokytoja. Tai buvo mano svajonės
išsipildymas. Ten dirbau 17 metų. Toje mokykloje visi vaikai buvo su intelekto negalia, o
kai kurie dar turėjo ir fizinių negalių. Tiesiog
mačiau prasmę jiems patarnauti...
Valdas: „Atgajos“ mokykloje mes su
Jurga dirbome 4 metus, paskui aš išėjau į
SOS vaikų kaimą, o Jurga pasiliko. Jau tuomet Krikščionių mokyklos mokiniai vežė
dovanėles neįgaliems „Atgajos“ mokyklos
mokiniams. Tuos ryšius puoselėjame ir toliau. Tai vienas iš krikščioniško ugdymo
praktinių elementų. Mes stengiamės mūsų
mokykloje skirti kiek galima daugiau dėmesio krikščionybės praktikoje apraiškoms, tad
turime kelis socialinius partnerius, su kuriais
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ir stengiamės draugauti. Daugiausia draugaujame su „Atgajos“ specialiąja mokykla (jau
apie 10 metų lankome juos ne tik per šventes,
stengiamės ir šiaip pabendrauti), taip pat
su Fabijoniškių socialinių paslaugų centru
(lankome Alzheimeriu sergančius senelius),
kelis kartus darėme bendrus renginius su
Silpnaregių ir aklųjų centru... Stengiamės,
kad mūsų mokyklos vaikai pamatytų, jog
visuomenėje yra ir silpnųjų, kad suprastų,
jog krikščionys yra pašaukti jiems patarnauti.
Valdai, kokią matai Krikščionių gimnazijos ateitį?
Valdas: Ateity persipynusios ir svajonės,
ir realūs dalykai... Labai džiaugiuosi Dievo
darbu ir tuo, kad galiu jame dalyvauti. Žinoma, stengiuosi neapleisti, bet puoselėti man
patikėtas dovanas, ir labai džiaugiuosi matydamas, kad Dievas tikrai laimina mokyklą.
Mes tikrai augame – užaugome ir tapome
gimnazija. Visus metus, kiek čia dirbu, auga
ir mokinių skaičius, ir jau artėjame prie ribos,
kai netilpsime į jokią klasę...
Daugėja ir mokytojų. Yra mokytojų,
kurie čia dirba seniai, yra naujai atėjusiųjų ir
labai gražiai įsiliejusių į kolektyvą. Žinoma,
visuomet yra iššūkių. Yra dvyliktokų, kuriuos
reikia ruošti egzaminams, yra pradinukų,
yra neįgalių vaikų, kuriuos mes priimame
ir stengiamės integruoti. Pedagoginė-psichologinė tarnyba dažnai rekomenduoja
mūsų mokyklą kaip geriausią integracijos
pavyzdį, tad daug tėvelių, turinčių vaikų
su specialiaisiais poreikiais, nori, kad jų
vaikai čia mokytųsi, bet mes negalime visų
jų priimti, nes nesame specialioji mokykla.
Kai kurios mano svajonės jau išsipildė.
Viena iš jų, kad padaugėjo mokinių, be to,
jau turime tokių specialistų, apie kuriuos
anksčiau tik svajodavome: turime specialųjį
pedagogą, kapelioną, kuris rūpinasi dvasiniu
ugdymu. Taigi mes augame ir svajojame
dar augti – norime priimti daugiau vaikų.
Nesvajoju apie tūkstantinę mokyklą, nes
tuomet prarastume savo tapatumą, bet labai
norėčiau praplėsti klases, kad kiekvienoje
galėtų mokytis bent po 16 vaikų. Taip pat
norėtume susirasti užsienio partnerių, – netrukus pradėsime draugauti ir su užsienio
krikščioniškomis mokyklomis. 2018 metų
rugsėjį švęsime mokyklos 25-etį – mūsų
mokykla viena pirmųjų privačių mokyklų
Lietuvoje, bet užsienyje kai kurios mokyklos
gyvuoja jau 50 ar net 100 metų.
Ačiū už nuostabų pokalbį ir linkiu, kad
evangelinė Krikščionių gimnazija dar daugelį
metų laimintų ir ugdytų tikinčius vaikus.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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ROSANA EISMANTĖ

Dienos vidurys
Būčiau tikra melagė, jei sakyčiau,
kokia esu laiminga, žvelgdama į savo
vystančią odą, kad negaliu atsigrožėti raukšlėmis ant veido. Ne, man tai
nepatinka, man taip negali būti. Širdyje aš gi jauna, o tie 40 metų skamba
kaip didžiausias absurdas. Tarytum –
„Sveika, įžengusi į penkiasdešimtmečių
karalystę!“
Kas yra tas didysis gyvenimo vidurys?
Vieni jį piešia tamsiausiomis spalvomis
ir šį amžiaus tarpsnį vadina gyvenimo
vidurio krize. Laikas žemėje senka, dienų
iki mirties mažėja, žmogus apmąsto savo
tikslus, troškimus ir padėtį kartų sekoje.
Kiti gyvenimo vidurį piešia kaip dienos
vidurį – su visu jo šurmuliu ir gyvybingumu. Pasak Jungo (1933) – tai laikas,
kurį galime skirti „savasties nušvitimui“.
Tai naujų trokštamų vaidmenų paieška,
galimybės. Scena tavo! Vidurdienis tavo!
Išpildyk didžiausius savo troškimus, įgyvendink svajones!
Manau, teisūs ir niūrių, ir šviesių spalvų
tapytojai. Negali iš jaunystės su džiaugsmu įšokti į vidutinį amžių. Drauge su keturiasdešimtmečio fanfaromis, palinkėjimais ir tortais staiga netampi brandus
ir sąmoningas. Gėlė nesprogsta staiga,
ji pražysta ir skleidžiasi palengva, iš lėto
tekant saulei. Nors ir jaučiuosi jauna, su
polėkiu, energinga ir kūrybinga, nebesu
gležnas pumpurėlis. Mano tėvelis dažnai manęs klausdavo: „Rosana, Rosana,
kada tu suaugsi?“ O aš tyliai mąstydavau –
niekada. Manyje šėlsta vėtros ir uraganai,
vis dar maištauju ir laužau visuomenės nustatytas taisykles. Taškausi balose su medžiaginiais bateliais po šilto vasaros lietaus.
Man smagu išdykauti, nors gal ir nepridera
TOKIO amžiaus moteriai. Norėčiau kaip
ir mano močiutė su anūkais ristis kūliais
nuo kalno. Patinka man muzika, patinka
šokti ir, jei tik vyksta šventė, šoku iš širdies
iki paryčių. Nežinau, kaip Jums (tikriausiai
esate be galo dora), bet man norisi „nutrūkti“
nuo vidutinio amžiaus moters grandinės ir
pasielgti vėjavaikiškai. Žiūrėti gerus filmus

iki paryčių ir visiškai neatsakingai pramigti.
Valgyti traškučius drauge su vaikais ir žiūrėti
penktadienio filmą geriant kokakolą.
Mano spintoje nerasite juodos klasikinės suknutės, o tuo labiau kostiumėlio.
Nekenčiu pilkų ir kūno spalvos pėdkelnių,
nepatinka kelnės. Mano spinta žydi gėlėtomis suknelėmis. Sergu žydėjimo liga.
Kodėl moterys, sulaukusios tam tikro
amžiaus, stilistų nuomone, turi trumpai
kirptis plaukus? Mūsų gi neapninka utėlės.
Kam nukirpti moteriškumą ir vaikščioti
tarsi klonams vieno kirpimo ir vienodo
atspalvio dažytais plaukais? Sutinku, kad
juokingai atrodo vidutinio amžiaus moterys, besirengiančios kaip „Olialia pupytės“.
Apie tai sukurtas ne vienas anekdotas. Vyras
giria moterį: „Koks gražus jūsų veidas“, o
ši rimtai jam atsako: „Ačiū, pati jį nusipiešiau.“ Kam pešioti antakius, o paskui juos
ryškiai nupiešti?

Nelengva save matyti vystančią, kaip
buvo nelengva matyti save spuoguotą. Nelengva, kai kūnas pradeda silpti ir pradeda
lįsti liga po ligos. Tada ir supranti žodžių
„sveikatoje ir ligoje“ prasmę. Mes bręstame,
keičiasi mūsų požiūris, vertybės. Artėjant
vakarui, artėjant antrajai gyvenimo pusei,
džiaukimės dienos vidurio grožiu. Žydėkime visomis gėlių spalvomis ir skleiskime

malonų aromatą Kūrėjui, draugams ir prašalaičiams. Taip, tu nebegali glėbesčiuotis ir
bučiuotis su berneliu viduryje miesto, bet
gali su džiaugsmu stebėti jaunų žmonių
pavasarį. Laukai pilni įvairios augmenijos –
ji visa graži, nepaisant to, kad viena gėlė
nuvysta ir byra, kita žydi visu savo grožiu,
trečios dar tik daigeliai kalasi, o ketvirta
gėlė jau sukrovusi pumpurus. Tai tobula.
Tai – harmonija.

„

Artėjant vakarui,
artėjant antrajai
gyvenimo pusei,
džiaukimės dienos
vidurio grožiu.
Žydėkime visomis gėlių
spalvomis ir skleiskime
malonų aromatą
Kūrėjui, draugams ir
prašalaičiams.

“

Tamsios lyg baubas gyvenimo vidurio
spalvos ima šviesėti, kai susitaikai, kad
gyveni dienos viduryje. Tai žydėjimo metas. Ką nori atlikti? Ką nori nuveikti? Gal
auginti pelargonijas senoje kaimo troboje,
gal parašyti ir išleisti knygą, gal išmokti
užsienio kalbą, išmokti siūti, įsivaikinti ar
pagimdyti pagranduką? Gal nori pakeliauti
ir pažinti kitų šalių kultūras, o gal nurimus
ir susitaikius kantriai slaugyti savo seną,
silpną mamą?
Žmogus gimsta į šį pasaulį – vyksta
pirmoji jo krizė, kalasi pirmieji dantys – krizė, pradeda vaikščioti ir griuvinėti – krizė,
eina į mokyklą – krizė. Maištauja, atstumia
tėvų meilę ir vertybes – krizė, sukuria šeimą
– krizė, gimsta vaikai – krizė, oda glemba – krizė. Atrodo, gyvenimas – tarytum
viena didelė krizė. Ar gėlės išgyvena krizes?
Ne, jos tiesiog skleidžia grožį: Žiūrėkite,
kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir
neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas
visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs,
kaip viena iš jų (Mt 6, 28–29).
Džiaukimės savo žydėjimu, ir gyvenimo vidurys tikrai taps savasties nušvitimu!

Nr. 9 (463) 2017 m. rugsėjo 9 d.

Liudijimas

27

ALVYTA HAIST

V

iešpaties yra
Dangūs ir Žemė

Vaikystėje mūsų šeima niekuomet nebuvo pertekusi pinigų,
bet jų užteko kasdieniniams poreikiams patenkinti. Turėjome ir
automobilį. Bene sunkiausiai finansiškai mano šeima vertėsi tuo
metu, kai baigiau vidurinę mokyklą ir pradėjau studijuoti. Pamenu, kad turėjau vienus džinsus ir keturis mano pačios megztus
megztinius. Juokaudavau, kad rytą, rengiantis į paskaitas, buvo
lengva apsispręsti, kokias kelnes mautis, bet užtrukdavau, kol išsirinkdavau megztinį. Niekada negirdėjau savo tėvų skundžiantis
dėl pinigų stygiaus, matyt, todėl ir pati nedejuodavau, kad būdama
studentė jų mažai turėjau.
Baigusi studijas buvau priimta dirbti stambioje statybos įmonėje. Dirbau įmonės ryšių su partneriais užsienyje skyriuje. Kartą
man paskambino pažįstamas ir paklausė, ar nesutikčiau savo
darbe pasiimti atostogas ir išvažiuoti padėti jo kolegai verslininkui
Vokietijoje, kol jo sekretorė, taip pat lietuvė, atostogaus Lietuvoje.
Pagalvojau, jog tai puiki galimybė patobulinti vokiečių kalbos įgūdžius ir neblogai užsidirbti. Gavusi leidimą iš įmonės savininko,
išvykau „darbo atostogų“ į Vokietiją.
Prekybos automobiliais firmos savininkas vokietis buvo malonus žmogus, labai vertino savo darbuotojus. Jau studijų laikais
buvau pažinusi Kristų ir tikėjau Juo, kaip Gelbėtoju ir Viešpačiu.
Ne kartą pasitaikė tinkama proga pasikalbėti apie Kristų ir su
savo bosu vokiečiu. Buvau nustebusi, kad toks darbuotojams
malonus žmogus buvo taip kategoriškai nusistatęs prieš Dievą.
Viena jo mintis įsiminė labiausiai – atsimenu tai ir po daugelio
metų: „Mano dievas yra mano pilvas.“ Supratau, kad jo rūpestis
darbuotojais buvo ne iš meilės žmogui, bet gudri taktika, siekiant
kuo geresnių rezultatų ir didesnio pelno, kad galėtų lepintis valgydamas geriausiuose miesto restoranuose ir pasigirti būdamas
vienas turtingiausių miesto žmonių.
Žinoma, mums, jo darbuotojams, niekuo rūpintis nereikėjo –
atlyginimą visuomet gaudavome laiku ir tiek, kiek buvo sutarta.
Kai artėjo mano grįžimo į Lietuvą laikas, rūpinausi nupirkti lauktuvių namiškiams. Vieną dieną, darbo metu prasitariau bosui, jog
visai užmiršau nupirkti kremo savo močiutei. Nors buvo darbo
dienos vidurys, jis pasiūlė man sėsti ant dviračio ir nulėkti į artimiausią parduotuvę! Dieną buvo labai karšta, tad pajuokavau,
kad per tokį karštį būtų tikra beprotybė važiuoti dviračiu. Kadangi
tuomet dar nevairavau automobilio, bosas pats nuvežė mane į
parduotuvę nupirkti kremo močiutei! Supratau, kad jis nenorėjo,
jog nė menkiausias rūpestis atitrauktų mane nuo darbo. Jis sutiko
sugaišti 10 min., kad žinotų, jog po to darbuotoja galės vėl visu
šimtu procentų atsidėti jo verslui.
Dar po poros metų, tebedirbdama toje pačioje statybos įmonėje, gavau kvietimą dirbti tarptautinėje misijų organizacijoje.
Kai buvau studente, šios organizacijos nariai padėjo man pažinti
Kristų, vėliau, aktyviai dalyvaudama studentiškoje jos veikloje,
augo mano tikėjimas Dievu. Tačiau palikti savo darbo vietą su

solidžiu atlyginimu ir tapti misioniere, kuri turės susirinkti paramą
atlyginimui ir mokesčiams, man buvo milžiniškas iššūkis. Tuo
labiau, kad tuo metu sąvoka rėmėjas visuomenėje buvo beveik
nepažįstama. Nebuvo nei sporto, nei renginių rėmėjų ar jų reklamų. Aš pati nepažinojau nė vieno lietuvio, kuris bet kokiu tikslu,
ypač krikščioniškai veiklai, būtų rinkęs paramą. Tiesa, pažinojau
kelis rėmėjus turinčius misionierius iš JAV, bet tai buvo visai kitos
kultūros patirtis.

Alvyta Haist: "Tik tuomet pradėjau suprasti, kad mano protas,
sveikata, palankiai susiklosčiusios aplinkybės buvo Dievo man
duoti dalykai!"
Tuomet stipriai jaučiau Dievo kvietimą prisijungti prie misijos.
Išsakiau maldoje Dievui savo baimes dėl finansų. Viešpats paklausė
manęs, kas, mano manymu, aprūpino mane, dirbant statybos
įmonėje. Rodos, buvo akivaizdu, kad turėjau gerai apmokamą
darbą, nes buvau įgijusi gerą išsilavinimą, buvau gera darbuotoja.
Ir tik tuomet pradėjau suprasti, kad mano protas, sveikata, palankiai susiklosčiusios aplinkybės buvo Dievo man duoti dalykai!
Aiškiai iškilo ir mano patirties Vokietijoje prisiminimai. Lyginau
savo bosą vokietį su Dievu, „kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė
savo vienintelį Sūnų, kad tikintis Jį nepražūtų, bet turėtų amžiną
gyvenimą“ (Jn 3, 16). Atrodė, kad Dievas man kalba: „Ar Aš, kuris
nepagailėjau savo vienintelio Sūnaus ir kuriam priklauso Dangūs
ir Žemė, būsiu tau prastesnis darbdavys už tą, kuris pilvą laiko
savo dievu, nors ir buvo toks rūpestingas savo darbuotojams?“
Ir vėl, kaip ir baigusi studijas, turėjau pasikliauti Dievu, kad
gausiu tinkamą darbą ir atlyginimą. Taip ir dabar rinkausi palikti
gerą darbo vietą su solidžiu atlyginimu ir pradėti naują etapą savo
gyvenime, kai vėl turėsiu pasikliauti Dievu dėl savo finansinio
aprūpinimo, kviesdama studentus ieškoti Dievo.
Šią vasarą bus dvidešimt metų, kai aš dirbu toje pačioje misijoje. Per visus tuos metus Dievas ištikimai rūpinosi manimi, ir
galiu paliudyti, kad Jo žodžiai „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo
karalystės ir Jo teisumo, o visa tai (visa, ko reikia mūsų kūnams)
bus pridėta“ (Mt 6, 33), yra tiesa.
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M

artyno Liuterio mintys
apie švietimą

Įvadas
Mąstydami apie Reformaciją dažnai
siejame ją tik su religinio atsinaujinimo
judėjimu ir pamirštame, kad Reformacija mokyklomis rūpinosi ne mažiau
nei Bažnyčia ar šeima. Visgi suvokdami
išsilavinimo svarbą kreipiant bažnyčią ir
visuomenę krikščioniškojo tikėjimo ištakų
link, Reformacijos šulai daug dėmesio skyrė
jaunosios kartos mokymui.
Vienas iš pirmųjų M. Liuterio, kaip reformatoriaus, darbų buvo pasiūlymas paversti
vienuolynus mokyklomis, o vienas iš paskutiniųjų – mokyklos Eislebene (kur jis ir mirė
1546 m.) įkūrimas. Ne tik M. Liuteris, bet
ir F. Melanchtonas, U. Cvinglis, T. Buceris,
Bulingeris, J. Kalvinas savo raštuose aktyviai
skatino reformuoto švietimo plėtrą. Taigi
neperdėsime sakydami, kad baigiantis XVI a.
Reformacija nulėmė reikšmingus visos švietimo sistemos pokyčius.
Reformuoto švietimo plėtra neprasidėjo
ir nesibaigė su pirmąja reformatorių karta.
Dar gerokai prieš tai, kai M. Liuteris ir jo
amžininkai rašė apie būtinybę reformuoti
švietimą, krikščionys humanistai jau buvo
paskelbę traktatų, prisidėjusių prie švietimo
tobulinimo. Tiesą sakant, vienas iš Renesanso, pasiekusio net Šiaurės Europą, požymių
ir buvo mokslo atgimimas. Reformatoriai
ne tik skaitė humanistų raštus, bet būdami
universitetų absolventai patys stebėjo ten
vykstančius debatus apie skirtingus švietimo
principus ir metodus. Tai vertė juos gerai
apmąstyti švietimo vaidmenį tikinčiojo gyvenime. Nepaisant besitęsiančių ginčų apie
stipriąsias ir silpnąsias Reformacijos indėlio
į krikščioniškąjį švietimą puses, akivaizdu,
jog XVI a. tapo, ko gero, labiausiai suderintų
pastangų, dedamų reformuojant švietimo
sistemą pagal Šventąjį Raštą, pavyzdžiu.
Nors jau pirmosios kartos reformatoriai svariai prisidėjo prie krikščioniško
švietimo plėtros, per visą XVI a. švietimas
ir toliau buvo tobulinamas ir keičiamas,
ypač mokyklų statybos, mokymo planų
sudarymo, vadovėlių leidimo bei filosofijos

krypčių nagrinėjimo srityse. Ankstyvosios
Reformacijos tėvams pelnytai tenka svarbi
vieta švietimo istorijoje, nes jie pirmieji
suformulavo reformatoriško švietimo principus, tikslus ir metodus. Taigi jie sukūrė
tvirtą pamatą, ant kurio savo dalį galėjo
statyti vėlesnių kartų pedagogai.
XVI amžiaus pradžioje tapo aišku, kad
būtina skubi švietimo reforma. Tuo metu
mokyklų sistemos apskritai nebuvo, o išsilavinimas buvo prieinamas tik turtingų pirklių ir miestų pareigūnų vaikams. Jaunimo
mokymą vienuolynuose ir kitose švietimo
įstaigose daugiausia kontroliavo Romos
katalikų bažnyčia. Tačiau šios įstaigos ne
tik turėjo blogą vardą, bet ir vis labiau tapo
nepriimtinos, nes paprasti žmonės piktinosi dvasininkijos ištvirkimu ir korupcija.
Daugelis tėvų tiesiog nustojo leisti savo
vaikus į mokyklas, taigi vienas iš pirmųjų
reformatorių uždavinių buvo įtikinti tėvus,
kad dvasinė vaikų gerovė svarbesnė už patogų gyvenimą.
Martynas Liuteris buvo vienas iš
pirmųjų drauge su tais, kurie suprato būtinybę keisti švietimą, ir su jam įprastu uolumu stengėsi tobulinti švietimo sistemą ir
Vitenberge, ir visoje Vokietijoje. Nepaisant
to, kad jis parašė vos kelis tiesiogiai su švietimu susijusius veikalus, kituose jo darbuose
dažnai pastebime siekį suderinti švietimą su
Reformacijos doktrina, o ypač su „kryžiaus
teologija“. Net ir tie keli traktatai, kuriuos
M. Liuteris išimtinai skyrė švietimui, turėjo
tokią didelę įtaką, kad juos galima laikyti
protestantiškos XVI a. mokyklos sukūrimo
pagrindu. Šie darbai turėjo įtakos ne tik
Vokietijos mokslininkams ir pamokslininkams, jie paragino ir kitus teologus naujai
pažvelgti į švietimo vaidmenį visuomenėje.
Šiame straipsnyje trumpai aptariami du M. Liuterio darbai švietimo tema:
nagrinėjami jų parašymo motyvai, pagrindiniai argumentai, atskleidžiantys švietimo naudą mokykloms, bei pateikiamos
M. Liuterio mintys apie esminius švietimo
principus ir uždavinius.

Mokyklų steigimas ir
išlaikymas (1524 m.)
Pirmasis iš minėtų M. Liuterio darbų –
1524 m. parašytas laiškas visų Vokietijos
miestų savivaldybių tarybų nariams, raginant steigti ir remti krikščioniškas mokyklas. Laiškas buvo parašytas kaip atsakas į
nuosmukį bažnyčios valdomose mokyklose
bei į Vitenberge ir kitose vietose kylančias
prieš išsilavinimą nukreiptas nuotaikas.
Vienas iš šiame laiške išdėstytų argumentų
buvo doktrina apie žemiškosios vyriausybės pareigą užtikrinti visuomenės tvarką
ir gerovę – dėl to laiškas buvo adresuotas
ne tėvams, o miestų savivaldos atstovams.
Miestų savivaldybių nariai turėjo kur kas
daugiau politinių ir finansinių išteklių nei tėvai, kad galėtų statyti mokyklas, taigi būtent
juos buvo svarbu įtikinti, kad jie prisiimtų
moralinę atsakomybę stiprinti Dievo karalystę. Tad M. Liuteris priminė miestų tarybų
nariams, jog panaudodami Dievo jiems
suteiktą valdžią, jie privalo prisidėti prie
dievotos visuomenės kūrimo, bei stengėsi
juos įtikinti, kad tinkamas švietimas būtų
naudingas ir valstybei, ir bažnyčiai.
Tačiau reikėtų pažymėti, kad šiame atvirame laiške M. Liuteris kreipiasi ne tik į miesto
valdžios atstovus, bet ir į piliečius, kuriuos
vadina „mylimais vokiečiais“. Tuo metu, kai
miestų savivaldybėms tenka atsakomybė ugdyti tokią visuomenę, kurioje švietimas galėtų
klestėti, atskiri piliečiai, o ypač tėvai, raginami
dvasiškai auklėti savo vaikus. Tėvų atsakomybę
M. Liuteris grindžia išimtinai Biblija, ir tai
patvirtindamas cituoja kelias Šventojo Rašto
ištraukas. Viena tokių ištraukų – 78 psalmės
5–7 eilutės, kuriomis remdamasis M. Liuteris
teigia, jog Viešpats „įsakė mūsų tėvams, [jog]
jie turi skelbti savo vaikams, [Įstatymą] kad ir
būsimoji karta – ateityje gimsiantieji vaikai –
žinotų ir skelbtų savo vaikams, kad jie pasitikėtų Dievu, nepamirštų Dievo darbų ir
laikytųsi Jo įsakymų.“ M. Liuteris taip pat
primena Dievo įsakymą gerbti savo tėvą ir
motiną, o tėvų atsakomybę pagal šį įsakymą
atskleidžia Pakartoto įstatymo 21, 18–21
eilutėmis, kuriose raginama pas miesto vyresniuosius atvesti nepaklusnius jaunuolius,
kad jie būtų nubausti. Tėvai privalo išmokyti vaikus paklusti aukštesnei valdžiai.
Dievas, sudarydamas su mumis sandorą,
„patikėjo mums [vaikus]… ir iš mūsų bus
griežtai pareikalauta už tai atsakyti“ (1, 353).
M. Liuteris taip pat primena tėvams, jog tam,
kad vaikai būtų ugdomi tikėjime, Mozė vaika-

Reformacijai – 500

Nr. 9 (463) 2017 m. rugsėjo 9 d.

ms pataria: „Klausk savo tėvo, jis tau pasakys,
savo senelių – jie tau papasakos“ (Įst 32, 7),
nes tėvai turi mokyti savo vaikus pažinti tiesą.
Nepaisant to, M. Liuteris visų pirma
kreipiasi į savivaldybių tarybų narius, suprasdamas, kad yra piliečių, kurie ignoruoja
savo, kaip tėvų, pareigas. Kai kurie jų gali
nesuprasti Dievo duotos atsakomybės, o
kiti – tiesiog jos nevykdyti, nes „patys nieko
kito neišmoko, kaip tik rūpintis savo pilvais“ (355). Trečioji tėvų grupė – tie, kurie
nepajėgia ar neturi pakankamai išteklių,
kad pasirūpintų savo vaikų mokymu. „Taigi
būtinybė verčia mus vaikų mokymui pasitelkti savivaldybių mokyklų mokytojus“
(355). Nors šiais laikais tai atrodo savaime
suprantama, M. Liuterio raginimas steigti
bendrojo lavinimo mokyklas tuo metu buvo
visiškai naujas dalykas. Keldamas prielaidą,
kad valstybė bus valdoma krikščionių, M.
Liuteris vyriausybei skiria uždavinį rūpintis
reformuotu švietimu. Nenumatydamas konflikto tarp bažnyčios ir valstybės, kuris įsižiebs
vėliau, M. Liuteris siūlo tokią švietimo sistemą, kuri būtų naudinga visiems visuomenės
nariams – ir berniukams, ir mergaitėms, ir
turtingiems, ir vargšams. Pagal šią siūlomą
sistemą bendrojo lavinimo mokyklos turėjo
priklausyti vieningai švietimo sistemai visoje
šalies teritorijoje ir veikti darnoje su bažnyčia. Atsižvelgdamas į tai, M. Liuteris manė,
kad švietimas gali pasitarnauti religijos ir
visuomenės reformoms.
Įspėjęs tėvus ir miesto valdžią apie jų
atsakomybę mokyti jaunimą, M. Liuteris toliau aprašo mokymo mokyklose privalumus
valstybei ir bažnyčiai. Miestų pareigūnai
raginami remti švietimą, nes „geriausią ir didžiausią klestėjimą, saugumą ir miesto stiprybę visų pirma lemia ne galingos sienos ir
prabangūs pastatai“, tačiau tai, kad jame būtų
daug gabių, išsimokslinusių, išmintingų,
kilnių ir gerai išsilavinusių piliečių“ (356).
Pagarbos verta žemiškoji valdžia turėtų vertinti švietimą kaip svarbią atsakingų piliečių
ugdymo priemonę. Trumpai tariant, miesto
tarybos nariai turi būti teisėtai suinteresuoti
mokyti jaunus žmones, kurie ateityje patys
galėtų tapti miesto vadovais.
Ne tik valstybės valdžia turės naudos
iš reformuoto švietimo, bet ir (netgi ypač)
bažnyčia. Šioje srityje M. Liuteris taip pat
ragino studijuoti senovės tautų gyvenimą
bei senovinius laiškus, nes jis buvo įsitikinęs, kad antikos pažinimas leis tikintiesiems
geriau pažinti istorinį, socialinį ir lingvistinį
Biblijos kontekstą. Nepaisant to, kad tuo

metu išleistas Biblijos vertimas į vokiečių
kalbą padarė ją prieinama visiems žmonėms, Šventasis Raštas originalo kalba taip
pat turi būti studijuojamas su visu stropumu.
„Mano mylimieji vokiečiai, – nuoširdžiai
ir aistringai rašė M. Liuteris, – atmerkime
akis ir dėkokime Dievui už šį neįkainojamą
lobį [Bibliją hebrajų ir graikų kalbomis],
kurį turime tinkamai saugoti, kad velnias
vėl neišlietų savo pykčio ir iš mūsų jo neatimtų“ (358). Evangelija turi būti skelbiama,
doktrinų mokoma, o tikėjimas saugomas tik
Dievo žodžio pagrindu. M. Liuteris teigia,
kad Dievas, kuris trokšta, kad „Jo Biblija
būtų atvira visiems“, nori, kad visi žmonės
pažintų Šventąjį Raštą. Taigi tokiu būdu M.
Liuteris siūlė ir toliau plačiai dėstyti klasikinės
filologijos kursą reformuotose mokyklose,
nes jis buvo įsitikinęs, kad humanitarinių
mokslų (istorijos, kalbų ir pan.) žinios geriau
atskleis Šventojo Rašto kontekstą. Įgiję tokį
išsilavinimą ne tik dvasininkai, teologai, mokytojai ir filologai geriau atliktų savo tarnystę
bažnyčioje, bet ir visi tikintieji, kaip Kristaus
kūno nariai, geriau pažintų Viešpatį ir Jo
darbus šiame pasaulyje.

Apie nenutrūkstamą vaikų
mokymą mokykloje (1530 m.)
Dar vienas M. Liuterio traktatas
švietimo tema vadinamas Pamokslu apie
nenutrūkstamą vaikų mokymą mokykloje
(1530 m.), kuris taip pat buvo paskelbtas
atviro laiško forma. Sužinojęs liūdinančią
informaciją apie tai, jog padėtis bažnyčiose,
šeimose ir mokyklose negerėja, M. Liuteris
suprato, kad jo raginimas pradėti švietimo
srities reformas praktiškai liko neišgirstas. Akivaizdu, kad pakeisti mąstymą ir
elgesį nebus taip paprasta, kaip pradžioje
to tikėjosi M. Liuteris. Daugelis tėvų vis
dar ragino savo vaikus tapti darbininkais,
kad jie tuoj pat pradėtų gauti materialinį
atlygį, ir patys nesistengė investuoti į vaikų dvasinį ugdymą ir dorovines reformas.
M. Liuteris ragino tokius tėvus pirmiausia
ieškoti Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa
kita jiems bus pridėta (Mt 6, 31–33 ). Tačiau
Vitenbergo neramumai, Valstiečių karas ir
plačiai paplitusi klaidinga nuomonė, kad
Reformacija pasisakė prieš švietimą, daugelį
tėvų paskatino nedelsiant nutraukti vaikų
mokymą. Tad šiame traktate M. Liuteris
„nuleidžia kartelę“ ir daugiau dėmesio
skiria išsimokslinusių pamokslininkų bei
mokytojų ruošimui, kurie galėtų padėti
įgyvendinti kuklesnius švietimo sistemos
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patobulinimus. Be to, kitaip nei 1524 m.
laiške, šio traktato esmę sudaro ne naujų
mokyklų steigimas, o deramas jau esamų
mokyklų ir mokymo programų vystymas.
Svarbiausi šio „Pamokslo“ adresatai
buvo visoje šalyje tarnaujantys Reformacijos
pamokslininkai. M. Liuteris pirmiausia
kreipiasi į juos ne todėl, kad painioja bažnyčios ir mokyklos įgaliojimus, o todėl, kad
nori įtikinti dvasininkus, jog išsilavinimas
yra ypač svarbus dvasiniam krikščionio
augimui. 1524 m. laiške aprašyta išsilavinimo svarba religinėms ir pilietinėms
bendruomenėms ir toliau lieka svarbiausiu
argumentu, kodėl vaikai turėtų tęsti mokymąsi. Pradžioje M. Liuteris kalba apie tai,
kad tėvai tėra menkai suinteresuoti savo
vaikų dvasine gerove. „Matau, – rašo M.
Liuteris, – kaip kai kurie tėvai atsiima savo
vaikus iš mokymo įstaigų ir paverčia juos
priemone užsidirbti pinigų pragyvenimui“
(2, 219). Nevertindami Šventojo Rašto vaidmens savo vaikų gyvenime, tėvai neįvertinta
ir išsilavinimo reikšmės tarnaujant Dievo
žodžiu, sakramentais ir „visame tame, apie
ką liudija Dvasia ir išganymas“.
Atrodo, kad tėvai neskatina savo vaikų
geriau pažinti Dievą ir Jo darbus Dievo sukurtame pasaulyje ir istorijoje. Priekaištaudamas savo broliams vokiečiams M. Liuteris
primena tėvams baimę keliančius įspėjimus
apie bausmę „iki trečios ir ketvirtos kartos“
tiems, kurie nemyli Dievo, primindamas,
kad „jūs kalti dėl žalos, kylančios tada, kai
dvasingumas nyksta, ir pasaulyje nelieka nei
Dievo, nei Dievo Žodžio“ (2, 222).
M. Liuterio nuomone, švietimas ypatingai svarbus Evangelijos plitimui, ir visi tėvai
turi rūpintis tuo, kad jų vaikai visų pirma
gyventų skelbdami Dievo Žodį ir kitiems
žmonėms, ir savo gyvenimu. Būtent dėl šios
priežasties jis ragina visus atkreipti dėmesį
į pamokslavimo ir Dievo Žodžio studijų
svarbą bei į būtinybę viso to mokyti.
Kalbėdamas apie švietimo svarbą valstybei, M. Liuteris ypatingai kritikuoja vis
stiprėjantį savo brolių vokiečių materializmą. Siekdami patogaus gyvenimo, turtų
ir materialinės gerovės, tėvai savo vaikams
linki ne dvasinio, o materialinio klestėjimo.
Visame savo laiške M. Liuteris priekaištauja,
kad mokomasi siekiant pelno, nes jis pastebi,
jog daugelis tėvų visą dėmesį skiria šiam,
o ne ateinančiam pasauliui. Net jeigu šis
pasaulis rūpinasi tuo, kas laikina, M. Liuteris mano, dvasinė gerovė yra aukštesnis
tikslas nei turtų kaupimas, nes tai „Dievo
Nukelta į 30 p.
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kurie manė, kad, norint tinkamai suprasti Šventojo Rašto prasmę,
klasikinės kalbos nebūtinos. Atsakydamas jiems M. Liuteris pabrėžė senovės graikų, hebrajų, lotynų kalbų mokėjimo vertingumą.
Kalbėdamas apie senovės istorijos, kultūros, literatūros tyrimus,
M. Liuteris siekė nutildyti tuos, kurie klaidingai norėjo visų šių
mokslų atsisakyti vien todėl, kad jie tiesiogiai nebuvo susiję su
Šventojo Rašto studijomis. Dar buvo ir „spiritistualistai“, kurie

Atkelta iš 29 p.

įsakymas ir puiki Jo dovana, kurią jis įkūrė, įtvirtino ir išsaugojo“
(2, 237). Tikroji pasaulio sferos paskirtis – „žmones iš laukinių
gyvūnų paversti žmonėmis“ (2, 237), tai yra sukurti tvarkingą,
sąžiningą ir taikią visuomenę, kurioje galėtų būti kuriami dvasiniai
turtai. Laikinoji žemiškoji valdžia privalo rūpintis teisingumo,
socialinės gerovės ir piliečių gyvybės apsaugos užtikrinimu, ir ši
valdžia turi būti rankose žmonių, kurie yra tinkamai išsilavinę,
kad galėtų vykdyti šiuos uždavinius. Taigi laikinojo gyvenimo
sritis prisideda prie Dievo karalystės žemėje plėtros tada, kai ji
pajungta Jo Žodžiui, ir stengiamasi gyventi pagal Jo valią. Dėl šios
priežasties „laikinosios valdžios pareiga taip pat slypi tame, kad ji
priverstų savo pavaldinius leisti vaikus į mokyklą…, kad visuomet
būtų pakankamai pamokslininkų, teisininkų, ganytojų, rašytojų,
gydytojų, mokyklų vadovų ir pan.“ (2, 256). Galiausiai ir šiame
laikiname pasaulyje „kiekvienas darbas savitai garbingas Dievo
akyse, ir jam keliami atitinkami reikalavimai bei pareigos“ (2, 246).
Anot M. Liuterio, Šventojo Rašto pažinimas sudaro švietimo
pagrindą ir yra jo tikslas. Humanistiniai metodai gali padėti
šio tikslo pasiekti, tačiau patys negali būti laikomi tikslu. Kitaip
nei Erazmas Roterdamietis, M. Liuteris nemanė, kad švietimas
pats savaime prisideda prie tikinčiojo išganymo ir dievotumo.
M. Liuteris teigė, kad žmogaus valia yra taip smarkiai sugedusi,
jog be Dievo išteisinimo niekas negali tapti dievotu žmogumi,
nekalbant jau apie sielos išganymą. Visi tikintieji yra lygiai nusidėję
Dievo akyse, todėl visi lygiai išgelbstimi Dievo malone per tikėjimą
į Jėzaus Kristaus mirtį, neatsižvelgiant į jų išsilavinimą. Taigi
išsilavinimas be Evangelijos neturi prasmės, o vertingas tik tuomet,
jei į jį žvelgiama per Evangelijos skelbimo prizmę. Vadovaujantis
Šventuoju Raštu galima teigti, kad visi jaunuoliai privalo siekti
išsilavino kaip priemonės, padėsiančios tapti atsakingais vyrais
ir moterimis, kurie deramai tvarkysis bažnyčiose, valstybėse bei
deramai elgsis su kitais žmonėmis ir savo šeimose.

Išvados
Viename straipsnyje neįmanoma išsamiai įvertinti svarbos
tų M. Liuterio pasiūlymų švietimo reformai, kurie buvo išdėstyti
minėtuose jo traktatuose – Laiške savivaldybių nariams ir Pamoksle.
Nereikia nė sakyti, kad juose buvo keliami esminiai klausimai, ypač
kalbant apie M. Liuterio siūlomą laikinojo pasaulio ir dvasinės
sferos atskyrimą, humanistinių metodų ir vertybių pasitelkimą
krikščioniškoje tarnystėje ir nacionalizmą, kurį vėliau pagimdė
išvystyta Vokietijos švietimo sistema. M. Liuteris nenagrinėjo
nei atskirų mokomųjų dalykų, nei praktinių jaunuolių mokymo
metodų. Tačiau galbūt verta trumpai apibendrinti šiose darbuose
iškeltas švietimo priežastis, metodus ir tikslus.
Rašydamas šiuos atvirus laiškus M. Liuteris siekė skatinti reformatorišką požiūrį į švietimą bei tuo pat metu stengėsi atsakyti į
oponentų reiškiamą kritiką. Pavyzdžiui, vieni iš jų buvo valdiečiai,

Vieno iš M. Liuterio veikalų apie švietimą viršelis, 1524
tikėjo tiesiogiai gauną apreiškimus iš Dievo, todėl mažai dėmesio
skyrė žemiškajam gyvenimui. Jiems M. Liuteris kalbėjo apie švietimo vertę, atveriant Dievo žodį šiam pasauliui. Įtaką toliau darė
ir scholastika, kuri išsilavinimą vertė neaktualiu ir nepraktišku.
Reikšdamas savo požiūrį į švietimą, M. Liuteris norėjo parodyti,
kad reformuotas švietimas svarbus ir esamam, ir ateinančiam
pasauliui. Ir, galiausia, tas judėjimas, prieš kurį M. Liuteris ypatingai pasisakė savo Pamoksle, buvo begalinis materializmas, kuris
mokymąsi suvokė tik kaip priemonę įgyti kuo daugiau žemiškųjų
gėrybių, nekreipiant dėmesio į amžinąsias vertybes. Apibendrinant
galima teigti, kad net jei M. Liuterio idėjų iki galo neįvertino XVI a.
pedagogai, jos padėjo pamatą tolesnei švietimo reformai.
Straipsnyje cituoti M. Liuterio darbai:
A. Steinhaeuser M. Liuterio darbų vertimas į anglų kalbą. Vol. 45 (Philadelphia: 1962),
347-378.
C.M. Jacobs in Luther’s M. Liuterio darbų vertimas į anglų kalbą. Vol. 46 (Philadelphia:
1967), 209-258.
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ROMUALDAS BABARSKAS
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ekti Kristumi
Jo sąlygomis

Tarp mus, žmones, vienijančių savybių
galima ypač išskirti vieną – norą patikti
kitiems. Jei ne visiems, tai bent jau tiems,
kurių nuomonė mums rūpi: artimiesiems,
draugams, bendraamžiams, o gal net ir
platesniam žmonių ratui. Greičiausiai iš
čia kyla ir tas sunkiai sutramdomas noras
žengti išvien su tuo, kas šiandien priimtina ir
populiaru, kas nepadarys tavęs „balta varna“.
Tapdami Kristaus sekėjais, nuoširdžiai
Jį mylėdami ir norėdami Juo sekti, neretai
atsiduriame kryžkelėje, kur esame priversti
pasirinkti, kam iš tikrųjų stengsimės patikti.
Dievo žmonės, tokie kaip apaštalas Paulius,
apie savo siekį kalba atvirai: Mes laikome sau
garbe Jam patikti (2 Kor 5, 9). Noras patikti
Dievui skatina išsižadėti ankstesnio gyvenimo būdo, mus pančiojusios nuodėmės ir eiti
Kristaus nutiestu siauru gyvenimo keliu (Mt
7, 13–14; 1 Pt 4, 1–4; Hbr 12, 1–2). Kartais
noras patikti Dievui būna toks stiprus, jog
jis nustelbia ir su nuodėme nesusijusius,
grynai gyvenimiškus pasirinkimus. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie santuoką, Dievo
įsteigtą institutą, Paulius nesusilaiko nuo
asmeninių rekomendacijų Korinto tikintiesiems: Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte
be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. O
susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais,
stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs.
Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti
šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi
pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui
(1 Kor 7, 32–34). Čia atsiskleidžia ir gilus
apaštalo įsitikinimas, jog kad ir ką darytume
– gyventume ar mirtume, – viską darome
dėl Viešpaties, nes priklausome Jam ir tik
Jam (Rom 14, 8). Viešpačiui, kaip mūsų
Autoriui ir Atpirkėjui, priklauso visos teisės
į mus – į mūsų laiką, išteklius, besąlygišką
mūsų ištikimybę.
Viename iš savo laiškų apaštalas Paulius
tarnautojo gyvenimą prilygina šaukimui
į karinę tarnybą: Atliekantis kario tarnybą
neužsiima pragyvenimo reikalais, idant pa-
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krikščionių bažnyčios pastorius
tiktų jį pašaukusiam tarnybon (2 Tim 2, 4).
Šis palyginimas tinka ir visiems tikintiesiems, kurie nuo pat pirmos savo įtikėjimo
akimirkos yra įtraukti į nuožmią dvasinę
kovą (nesvarbu, patinka jiems tai ar ne)
(2 Kor 10, 3–5; Ef 6, 11–12). Atvykdamas
tarnybon, turi susitaikyti su mintimi, kad
gyvensi pagal jau nustatytus reikalavimus.
Kitaip tariant, privalai užmiršti savo ir būti
pasiruošęs vykdyti jų reikalavimus. Tik taip
tarnyba bus užskaityta. Ar ne to moko ir gyvenimo patirtis? Kai stoji kur nors mokytis,
juk nekeli savo sąlygų dėl dėstomų dalykų
reikalavimų, nesakai: „Atliksiu tik šią arba
kitą užduotį, kitų daryti neprivalau. Laikysiu
tik tuos egzaminus, kurie man patinka, ir tik
man patogiu laiku.“ Panašiai ir kai žmogus
ima paskolą, juk nesako: „Mokėsiu tik tiek,
kiek norėsiu, ir tuomet, kai norėsiu.“ Nė
viena iš šių įstaigų – kad ir kas tai būtų: mokykla, bankas ar kita institucija – nesutiks
pasirašyti sutarties mūsų sąlygomis, o jau
pasirašius sutartį, neims keisti tų sąlygų,
mums išreiškus tokį pageidavimą. Sandėris
gali vykti tik abiem pusėm besilaikant nustatytų reikalavimų.
Mūsų sekimas Kristumi įgyja prasmę
tik tuomet, kai paklūstame Jo sąlygoms.
Dar Jėzaus žemiškojo tarnavimo dienomis
buvo žmonių, kurie bandė su Juo derėtis,
bet Kristus tokius bandymus atmetė (žr.
Lk 9, 59–62).
Pratęsdamas savo mintį, toje pačioje
laiško Timotiejui ištraukoje Paulius vartoja
kitą palyginimą, šį kartą iš sporto pasaulio:
Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei
nebus grūmęsis pagal taisykles (2 Tim 2,
5). Čia galioja tokios pat griežtos sąlygos
bei taisyklės, ir jos yra vienodos visiems
rungtynių dalyviams. Niekas nesideri dėl
išlygų ir nesiūlo savo sąlygų. Bandymas tai
padaryti gali baigtis sportininko diskva-
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lifikacija. Žinoma, žmogus gali bandyti
rungtyniauti pats, pagal savo taisykles –
panašiai kaip vaikai, pagal savo taisykles
žaidžiantys savo išgalvotą žaidimą, – tačiau ar jo pastangos bus įvertintos rimtai?
Šiandieninis žmogus gali pasirinkti jam
tinkančią dvasingumo formą (čia galioja
tendencija pasirinkti tai, kas priimtina ar
net „madinga“ kitų akyse), nusistatyti sau
tinkančius dvasingumo parametrus – ką,
kiek ir kada jis garbins, nuo ko susilaikys ir
kokius principus praktikuos. Tačiau rimto
įvertinimo iš Dievo, aukščiausiojo žmonijos
Teisėjo, toks žmogus nesulauks. Tam reikia
nuo pat pradžių sutikti su Jo sąlygomis ir
ištikimai jų laikytis.
Vainikas – tai atlygis, kurį Viešpats
suteiks Paskutiniąją dieną tiems, kurie
vykdė, t. y. gyveno ir tarnavo Kristui pagal
keliamus reikalavimus, kurie nesiderėjo ir
neieškojo priežasčių savo nuodėmingiems
poelgiams pateisinti, kurie nebandė sušvelninti ar „nuleisti“ Viešpaties reikalavimų
iki sau patogaus lygio. Žmogų, kuris atvirai
pareiškė norą Juo sekti, Jėzus įspėja: Lapės
turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o
Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.
Taip entuziastingam pašnekovui Kristus
leido suprasti, jog jam teks prisiderinti prie
Mokytojo sąlygų. Kitiems žmonėms Kristus
aiškiai įvardija reikalavimus: išsižadėti savęs,
imti savo kryžių ir sekti Juo (Lk 9, 23). Šis
šaukimas toks svarbus, kad Viešpats ne
kartą apie tai primena ir savo mokiniams
(Mt 10, 38; 16, 24). Kai kur Kristus plačiau
paaiškina, ką tai gali reikšti, – kartais tai
gali reikšti ir neišvengiamą konfliktą su tais,
kurie tau yra artimiausi ir kuriuos labiausiai
mylėjai (Mt 10, 34–36).
Ankstyvieji krikščionys, ne kartą atsidurdavo situacijose, kuriose būdavo priversti
rinktis tarp paklusnumo bandantiems juos
nuo tikėjimo atkalbėti tėvams ir ištikimybės
Kristui, tarp atsidavimo Kristui ir tikimybės
netekti savo vaikų. Žino tai ir dauguma šiandien persekiojamų krikščionių, gyvenančių
bei tarnaujančių krikščionybei priešiškose
šalyse, kur ištikimybės kaina itin didelė:
kentėjimai, patyčios, laisvės, nuosavybės,
šeimos, dažnai ir gyvybės netekimas. Galime tik svarstyti, ką visa tai reiškia mums,
gyvenantiems visiškai kitomis, t. y. kur kas
palankesnėmis sąlygomis. Aišku viena –
Kristaus reikalavimas mylėti Jį labiau už
viską mums galioja lygiai taip pat. Ar tai
būtų mūsų artimųjų susirūpinimas, jog
pernelyg rimtai žiūrime į savo tikėjimą, ar
mūsų pačių baimė įgyti „religinio fanatiko“
etiketę, ar bandymas šiek tiek sušvelninti
Nukelta į 32 p.
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Kristaus žodžius šiandien vyraujančių populiarių ideologijų elementais – apie visa tai Kristus taip pat įspėja: Jei kas gėdysis manęs
ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąja bei
Tėvo ir šventųjų angelų šlove (Lk 9, 26).
Toks pat aktualus ir Kristaus raginimas išsižadėti savęs. Nuoširdiems krikščionims neturėtų kilti daug klausimų dėl šio mokymo
pritaikomumo šiuolaikiniame savimeilės ir asmenukių amžiuje
(kažkas taikliai pastebėjo, jog žmogus mylėjo save visais laikais,
tačiau tik mūsų laikais atsirado poreikis mokyti apie tai, kad save
reikia mylėti. Toks mokymas prieštarauja ne tik Kristaus žodžiams,
bet ir Šventojo Rašto mokymui, jog žmogus iš prigimties linkęs
save mylėti (žr. Ef 5, 29).
Griežtos sąlygos byloja apie didelę tikslo vertę. Būk ištikimas
iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką! (Apr 2, 10). Kas
tai? Kas, anot Kristaus, priverčia žmogų parduoti viską, ką turi,
kad tik galėtų tai įsigyti (Mt 13, 44–46)? Kas paskatino apaštalą
Paulių ryžtis visko netekti ir viską laikyti sąšlavomis (Fil 3, 8)?
Kas pastūmėjo pirmuosius Kristaus mokinius su džiaugsmu pri-
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imti patyčias ir kentėjimus dėl Jo vardo (Apd 5, 41)? Kas padėjo
Ankstyvosios bažnyčios kankiniams priimti mirtį su šypsena ir
spindinčiais veidais (plg. Apd 6, 15)? Kas šiandien skatina daugelį
persekiojamų krikščionių tvirtai laikytis Kristaus, nesvarbu, su
kokiais išmėginimais jiems tektų susidurti? Galutinį to nuostabaus atlygio vaizdą turėsime tik tą dieną, kai išvysime Jį akis į akį,
bet apie jo šlovingą prigimtį byloja Kristaus žodžiai tiems, kurie
kenčia dėl Jo vardo: Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami
ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir
džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje (Mt 5, 11–12).
Apaštalas Paulius puikiai suprato šią tiesą. Jis, kaip ir kiti Kristaus pasekėjai, stengėsi rungtis pagal taisykles (1 Kor 9, 26–27).
Pauliui, skirtingai nei šiuolaikiniams politikams, nebuvo taikomas
neliečiamumas. Niekur apaštalas nekalba apie savo išskirtinumą,
niekur nevardina savo nuveiktų žygdarbių (nors buvo atlikęs ne
vieną), norėdamas pateisinti apaštališkas privilegijas. Jis, lygiai kaip
ir kiti krikščionys („varžybų dalyviai“), galėjo netekti savo atlygio
arba, paties Pauliaus žodžiais, „pasidaryti atmestinas“. Atmestinas,
jei nuspręstų bėgti atmestinai, jei bandytų sekti Kristumi ne Jo, o
savo paties sąlygomis. Tačiau jis joms pakluso, galbūt prieš akis
turėdamas Tą, kuris pats tapo klusnus iki mirties (Fil 2, 8). Tik
toks sekimas yra prasmingas, tik toks sekimas yra vertingas Dievo
akyse, tik taip sekdami amžių pabaigoje sulauksime Viešpaties
pagyrimo: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne [...] Eikš į savo šeimininko džiaugsmą! (Mt 25, 21).
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