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eskizai (2 dalis)

Dievas kalba
Šiandien populiaru sakyti, jog
esama daug religijų ir skirtingų įsitikinimų apie Dievą, tačiau niekas
nežino, koks Dievas yra iš tikrųjų.
Tai kartais mėginama iliustruoti
dramblio ir aklųjų metafora: kiekvienas tikėjimas apie „dramblį“ (Dievą) kalba iš savo perspektyvos, bet

suvokia jį tik iš dalies. Vieni apčiuopia
straublį, kiti nutveria koją, laiko už
ausies, tačiau viso dramblio nemato
niekas. Šios žaismingos analogijos
pritaikymas Dievo pažinimo klausimu yra problemiškas ir prieštaringas,
nes tokiu atveju pasakotojas tampa
vieninteliu „reginčiuoju“, tarsi turėtų
pranašesnę poziciją už kitus – tariamai „žino“, kaip yra iš tikrųjų. Tačiau

Dievo atžvilgiu mes visi esame vienodai akli – niekas iš tiesų nepažįsta Dievo. Na, nebent tas „kažkas“
prakalbėtų... (DeYoung, p. 68–69)
Biblijoje sakoma, jog Dievo niekas niekada nėra matęs (žr. Jn 1, 18).
Tačiau Jis nepaliko savęs nepaliudyto, duodamas dovanų žmonėms
(žr. Apd 14, 17), o Jo neregimosios
ypatybės suvokiamos iš kūrinių,
nors žmogus ir linkęs tai užsispyrusiai neigti (žr. Rom 1, 20). Dievas
įvairiais būdais praeityje kalbėjo per
pranašus, tačiau galiausiai prakalbo
mums per Sūnų (žr. Hbr 1, 1–2).
Taigi „dramblys“ kalba – Dievas
apsireiškia ir bendrauja su pažinimo naktyje paklydusiu žmogumi.
Nukelta į 2 p.
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Atsinaujinimas

Š

iais metais protestantiškas
pasaulis švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų. Lietuvos Seimas 2017 metus
paskelbė Reformacijos metais. Tai
didelis padrąsinimas tikintiesiems,
žinia, kad ir valdžioje yra drąsių
politikų, nebijančių eiti prieš srovę.
Praėjo 500 metų nuo tos dienos,
kai Martynas Liuteris, buvęs katalikas, augustinų vienuolis ir kunigas,
prikalė 95 tezes prie Vitenbergo
pilies bažnyčios durų. Būtent šis
jo veiksmas simboliškai ir laikomas Reformacijos pradžia. Nors
Evangelijos atsinaujinimo žinią,
tikėdamiesi permainų katalikų bažnyčioje, kur kas anksčiau nešė žinomi reformatoriai – čekas J. Husas,
anglas D. Viklifas ir kt., – jie nebuvo
išgirsti, atvirkščiai, juos persekiojo
ir siekė nužudyti. Yra sakoma, kad
J. Viklifas uždegė žiburį, J. Husas –
žvakę, o M. Liuteris – fakelą,
Nukelta į 4 p.
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Atkelta iš 1 p.

Tai svarbi biblinio Dievo paveikslo detalė.
Visatos Kūrėjas yra kalbantis ir bendraujantis asmuo: Biblija yra Jo žodis, apreiškimas.
Tačiau teigti, kad Dievas kalbėjo ir veikė vien
tik praeityje, būtų neteisinga, nes Biblija nėra
istorijos vadovėlis, o įkvėptas Dievo žodis
visiems žmonėms. Pasak Augustino, kai
skaitome Bibliją, į mus prabyla pats Dievas.
Jėzaus požiūris į Šventąjį Raštą labai
pamokantis. Jis pats kalbėjo Rašto kalba,
rėmėsi jo liudijimu, pabrėžė jo autoritetą ir
citavo jį pagundymo metu. Kristus niekada nekritikavo, neatmetė nė menkiausios
teksto detalės ir tikėjo viso Rašto įkvėpimu,
istoriškai patikimais laikė chronologinius
sąrašus, stebuklus ir autorystę. Jis pabrėžė
įstatymo dvasią, bet nemenkino nė vienos jo
raidės, pripažino, kad Biblijos autoriai, nors
ir žmonės, tačiau deramai liudija dievišką
jos autorystę. Raštas Jam buvo svarbus,
pakankamas, aiškus ir galutinis Dievo žodis. Jėzus tikėjo, kad Biblija yra teisinga,
ugdanti, svarbi, be klaidų, liudijanti apie
Jį, įsikūnijusį amžinąjį Dievo žodį (žr. Jn 1,
1–3. 14). Jėzus atėjo išpildyti Raštų, todėl Jo
mokymas patvirtino ir išpildė tai, kas juose
parašyta. Kai skaitome Bibliją, klausome
Dievo. Pavyzdžiui, pradėjęs nuo gerai žinomos ištraukos, kurioje rašoma, jog Kūrėjas
iš pradžių sukūrė juos, vyrą ir moterį, Jėzus
prideda „ir pasakė“, kad žmogus paliks tėvą
ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir
du taps vienu kūnu (žr. Mt 19, 4–5), nors
cituojamas tekstas iš Pradžios 2, 24 iš tiesų
nėra priskiriamas kokiam nors kalbėtojui –
tai tiesiog Biblijos pasakojimo dalis. Tačiau
Jėzui Pradžios 2, 24 nėra tik Biblijos eilutė,
bet teiginys To, kuris iš pradžių sukūrė juos,
vyrą ir moterį. Kitaip tariant, Pradžios knygos autorius nėra tik Mozė (žmogiškasis
autorius), bet ir pats Kūrėjas (dieviškasis
autorius), todėl Šventasis Raštas – Dievo
balsas žmonėms šioje žemėje – autoritetingas, įtikinantis ir galingas.
Šventoji Dvasia, Dievas ir Biblija nėra
skirtingi kalbėtojai. Tai yra tas pats Dieviškas Autorius (DeYoung, p. 107–108).
Žmogiškieji Biblijos autoriai visuomet yra
dangiškojo autoriaus – Dievo – šešėlyje;
cituodamas 110 psalmę Jėzus pabrėžia, jog

Dovydas Šventąja Dvasia pasakė: „Viešpats
tarė mano Viešpačiui“ (Mk 12, 36). Panašiai
ir apaštalas Paulius tapatina Rašto „kalbėjimą“ su Dievo kalbėjimu (žr. Rom 9, 17; Gal
3, 8), o Petras pranašų žodį (Raštą) laiko
net patikimesniu už asmeninę patirtį su
Jėzumi ant atsimainymo kalno (žr. 2 Pt 1,
16–19). Svarbu tai, jog per Raštą Dievas yra
arti kiekvieno iš mūsų (žr. Rom 10, 8) – Jis
yra Emanuelis, Dievas su mumis iki pat
amžių pabaigos (žr. Mt 1, 23; 28, 20). Šis arti
mūsų esančio Dievo paveikslas yra tvirtas
ir svarbus biblinio pamokslavimo pamatas.

Trejybė
Daugel kartų esame girdėję apgailestavimų, jog teorija prasilenkia su praktika.
Kitaip tariant, į sąsiuvinį rašome viena, o
elgiamės taip, kaip pavyksta. Krikščioniška
praktika ne išimtis – priekaištas, jog doktrinos prasilenkia su praktika, ganėtinai dažnas. Tačiau lazda turi du galus: kaip teorijai
reikia pritaikymo, taip praktikai – teorijos.
Pastaroji, net jei neužrašyta sąsiuvinyje, egzistuoja bet kuriuo atveju. Gyvenime veikia
ne tai, kas sąsiuvinyje, o tai, kas įsisavinta širdimi, ką įkūnija vidinės nuostatos. Panašiai
yra ir su pamokslavimu – jei biblinio Dievo
paveikslas nepersmelkia tvirčiausių įsitikinimų, juos formuoja klaidingi įvaizdžiai ir
supratimai. Dievo pažinimas (teologija) yra
didžiausios svarbos dalykas – todėl jos vieta
ne sąsiuvinyje, o pamokslininko širdyje.
Tad nereikia stebėtis, kad mokymas apie
biblinį pamokslavimą turėtų prasidėti nuo
mokymo apie Dievo Trejybę.
Jau daugelį amžių ši doktrina nekvestionuojama, tvirtai įtvirtinta tikėjimo išpažinimuose – tačiau kaip ji susijusi su pamokslavimu? Taikliai į šį klausimą atsako biblinio
pamokslavimo mokytojas Peteris Meadas: jei
Dievas yra amžina, į kitus orientuota, meilės
ryšiu saistoma ir bendraujanti Trejybė, toks
pamokslavimas pabrėš pamokslininko, klausytojų ir Dievo tarpusavio santykius. O jei
Dievas yra „tolima galybė“, vienišas, savo vertę pabrėžiantis ir šlovės siekiantis Absoliutas,
paminėti aspektai atsispindės ir giliausiose
tarnautojo gyvenimo bei pamokslavimo
nuostatose. Savęs aukštinimo motyvas smelks

santykius, pareigos atlikimas stelbs pasigėrėjimą. Pamokslininkas akcentuos informaciją,
spaus savo klausytojus paklusti įsakymams.
Tai diktuoja nesąmoningai pamokslininko
įsisavinti iškreipti Dievo (arba – kito dievo)
įvaizdžiai, o ne meilės bendrystėje amžinai
pasiliekančio, kantriai savo vaikų laukiančio
Tėvo paveikslas.
Biblinis pamokslavimas, pasak Peterio
Meado, yra pabrėžtinai susijęs su santykiais
tarp skirtingų aplink Bibliją susibūrusių šio
komunikacijos (pamokslavimo) proceso
dalyvių: Dievo, pamokslininko ir klausytojo. Tai sudaro pamokslavimo trikampį,
kuriame svarbus kiekvienas jo dalyvis. Be
Dievo pamokslavimas būtų tik žmogiška
veikla, apgailėtina tuštybė – girdėtume informacijos perteikimą, vien tik žmogišką
paraginimą, regėtume religinį spektaklį. Tuo
tarpu biblinės tarnystės tikslas – atskleisti per
Bibliją apsireiškiančią Dievo širdį. Šventoji
Dvasia įgalina kalbėtoją nukreipti žvilgsnį į
Sūnų, kad būtų pažintas Tėvas. Dievas yra
tiek su kalbėtoju, tiek su klausytoju ir kviečia
atsiliepti. Pamokslininko vaidmuo – labai
svarbus, nes Dievas yra bendraujantis, besirūpinantis ir ateinantis mums suprantamu
būdu (įsikūnijantis).
Pasitaiko, kad pamokslininko vaidmuo būna nuvertinamas dėl klaidingai
suvokiamo nuolankumo arba sudvasinto
požiūrio į Dievo veikimą. Tačiau Dievas
pats nusprendė veikti ir būti pažintas per
netobulus kalbėtojus. Jis vertina žmogų ir
nori, kad Jo žodžiai įsikūnytų jo gyvenime,
idant būtų rūpinamasi kitais ir užsimegztų
bendrystės ryšiai. Geras pamokslavimas
yra paremtas širdies bendryste su Dievu,
sklinda iš pamokslininko širdies į klausytojų
širdis. Be klausytojo pamokslavimas taip
pat neturėtų prasmės, nes tai ne kalbėtojo
pasitenkinimui ar Dievui įspūdį darantis
ritualas. Klausytojų nuvertinimas pamokslą
gali paversti istorine paskaita, prie sakyklos
vykstančiu spektakliu, pamokslininko teologinės erudicijos demonstracija. Dėmesys
klausytojams yra nepaprastai svarbus, nes jie
rūpi Dievui, kuriam tarnaujama. Jis pažįsta
juos, myli, rūpinasi ir nori, kad Jo žodžio
skelbėjai sektų Jo pėdomis.
Pamokslavimo trikampiui būtini glaudūs
santykiai tarp visų šio proceso dalyvių. Todėl
svarbiausias pamokslininko rūpestis turėtų
būti asmeniška bendrystė su Dievu, skaitant
ir maldingai apmąstant Jo žodį. Pirmiausia
pats Viešpats myli ir džiaugiasi juo kaip savo
vaiku, ir tik po to siunčia tarnauti kitiems.
Kaip Mortai reikėjo pasimokyti iš savo sesers
Marijos sėdėti prie Viešpaties kojų, taip ir
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pamokslininkas visų pirma turi pats mylėti
Jėzų, kad galėtų patarnauti kitiems (Lk 10,
38–42). Džiaugtis ir stiprėti puoselėjant šiuos
santykius – ilgos ir vaisingos tarnystės pamatas. Pamokslininko ryšys su klausytoju taip
pat nepaprastai svarbus. Nors pamokslininkas
skelbia Dievo žodį, jis nėra šalia ar aukščiau
tikinčiųjų susirinkimo, bet yra tarsi jo viduryje su visiems (taip pat ir pamokslaujančiajam)
gyvai kalbančiu Dievo žodžiu (žr. Ps 22, 22).
Ne mažiau svarbi grandis šiame trikampyje
yra paties klausytojo ir Dievo santykiai, nes
pamokslavimo tikslas pasiekiamas tik tada,
jei Šventoji Dvasia, pats Dievas, pasiekia
žmonių širdis, prabyla ir patarnauja savo
vaikams asmeniškai, ugdydamas juos savo
bendrystės paguodoje.

Kūrėjas
Biblinis pamokslavimas turi būti ekspozicinis (t. y. tekstą paaiškinantis), Biblijos
tekstu paremtas, jo pagrindinę idėją ištikimai
perteikiantis, pamokslavimas. Tai reiškia,
jog pamokslininkas negali „versti“ teksto
„pasakyti“ tai, ką jis pats norėtų, arba dirbtinai „pritempti“ jį prie savo temos ir idėjų.
Turinio aspektu pamokslininkas neturi pasirinkimo – jis yra, anot Jono Kalvino, tarsi
karaliaus pasiuntinys – turi skelbti tik tai,
kas parašyta Jo didenybės rašte tautai. Tačiau
turinio nereikėtų painioti su forma, žinios –
su jos perteikimo būdu arba strategija. Šiuo
aspektu svarbu pažinti Dievą kaip Kūrėją ir
pasimokyti iš Jo kūrybingumo, įvairovės ir
išradingumo bendraujant su klausytojais.
Biblijos literatūrinių žanrų (pasakojimas,
poezija, laiškai) įvairovė – geriausias patvirtinimas, kad Dievas yra nuostabiai įdomus ir
kūrybingas pašnekovas. Ši įvairovė buvo iš
anksto numatyta ir įkvėpta Šventosios Dvasios, todėl svarbios ne tik teologinės idėjos,
bet ir pats jų perdavimo būdas (Vestminsterio
tikėjimo išpažinimas I, 5).
Sisteminis teologinių tiesų dėstymas,
pasak teologės Sallie TeSelle, yra „antro lygmens kalba“, kurios tikslas – paaiškinti, patikslinti ir sujungti teologines tiesas. Tačiau
žmogaus gyvenimo pasikeitimui didesnę
įtaką daro „eilėraščių, poemų, pasakojimų,
gyvenimo istorijų“ klausymasis – tai padeda
išgirsti Dievo balsą sudėtingoje gyvenimo
tikrovėje (TeSelle, p. 23). Dievas kalbėjo per
žmogiškus Biblijos autorius įvairiais širdį
galinčiais pasiekti būdais. Biblijos Dievas yra
kūrybos ir įvairovės šaltinis, kurio klausyti
niekada nenusibosta. Jis prabyla mums
sukūrimo ir istoriniais pasakojimais, šeimyninėmis dramomis ir kone detektyvinėmis
istorijomis, vaizdinga poezija, išminties ir

filosofiniais apmąstymais, palyginimais,
laiškais ir apokaliptine simbolika.
Todėl biblinis, pagrindinę ištraukos
mintį ištikimai perteikiantis pamokslavimas neprivalo būti vienos formos, to paties
standarto. Kitaip tariant, žinią galima perduoti skirtingais būdais, naudoti įvairias
strategijas. Neretai galvojama, kad ekspozicinis pamokslas yra tik toks, kai tekstas
nagrinėjamas eilutė po eilutės, arba privalo
turėti tris paralelinius punktus ir panašiai.
Biblinis ekspozicinis pamokslavimas nėra
tam tikra pamokslo forma. Tai nuostata, kad
Dievo žodis visada turi būti pirmoje vietoje,
vesti ir vadovauti. Todėl pamokslininkas turi
kūrybinę laisvę rinktis tinkamiausią formą,
kaip perteikti teksto dvasinę žinią (pagrindinę mintį) klausytojams. Pavyzdžiui, kada
pristatyti pagrindinę pamokslo mintį –
pačioje pamokslo pradžioje ar išlaikyti
paslaptį iki pabaigos? Pirmasis būdas labiau
tinka siekiant pamokslo aiškumo, tačiau jei
klausytojas yra linkęs nuvertinti žinią arba
net jai priešiškas, pagrindinė mintis gali
nuskambėti ir pamokslo pabaigoje (plg.
apaštalo Petro Sekminių pamokslas, žr. Apd
2). O gal galima pasirinkti ir vieną, ir kitą
būdą sakant tą patį pamokslą? Strategija ir
kūrybiškumas pamokslavime ne mažiau
svarbu nei sporte, karyboje ar versle, todėl
kiekvienas pamokslininkas, atsižvelgdamas
į auditoriją, gali pasirinkti įvairią strategiją.
Geras treneris, karvedys ir pamokslininkas
privalo plėsti, kaupti savo strateginį arsenalą
bei mokytis pasirinkti tinkamiausias schemas konkrečiam atvejui. Tikslas – paleisti
Dievo žodžio strėlę kuo tiksliau į žmonių
širdis (Mead).

Ar aktualu?
Atsivertę Bibliją ar klausydami iš jos
skaitomos ištraukos, suvokiame, jog mus ir
pirmuosius šio užrašyto žodžio klausytojus
skiria istorinių ir kultūrinių skirtumų praraja. Ar šiandien aktualu tai, ką skaitome
ir girdime? Jeigu taip, kaip tai pamatyti, o
pamačius parodyti kitiems? Dievo žodžio
pritaikymas, arba aktualizavimas, yra didelis iššūkis pamokslininkui, todėl trumpai pakalbėkime ir šiuo klausimu. Biblijos
tekstai buvo užrašyti prieš maždaug du ir
dar daugiau tūkstantmečių tam tikromis
kultūrinėmis ir istorinėmis aplinkybėmis.
Dievas kalbėjo savo žmonėms jiems suprantama kalba, Jo Dvasios įkvėptas žodis
buvo užrašytas, išsaugotas ir pasiekė mus
kaip Šventojo Rašto kanonas.
Norint išgirsti anuomet skambėjusį
Dievo žodį, tenka paplušėti gilinantis tiek
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į patį tekstą, tiek į istorinį ir kultūrinį kontekstą ir net į tam tikras ano laiko buitines
aplinkybes. Tačiau net jei šis egzegetinis
darbas atliekamas kruopščiai ir atsakingai,
klausytojas nori išgirsti jam skirtą Dievo
žodį čia ir dabar. Pritaikymo našta gulasi
ant pamokslininko pečių – jis atsakingas
už hermeneutinio (aiškinimo) tilto nutiesimą tarp anuomet ir šiandien, tarp Biblijos ir nūdienos pasaulio, už neiškraipytą
ir teisingą teksto žinios išaiškinimą ir jos
aktualizavimą, arba pritaikymą. Kaip ir
šiuo klausimu galėtume pasinaudoti idėja
apie Dievo įvaizdžio įtaką pamokslavimui?
Ieškant atsakymų biblinės žinios pritaikymo tema, dėmesys neretai vėl nukrypsta į
metodologiją, nors, kaip jau esame minėję,
teologija turėtų būti svarbesnė. Biblinis
Dievo paveikslas yra esminis, ne su popieriumi, bet su širdies įsitikinimais susijęs
dalykas. Ar iš tiesų tikiu Dievu, kuris geriausiai pažįsta savo kūrinius ir supranta jų
problemas? Dauguma krikščionių atsakytų
„taip“ – kas gi, jei ne Jis? Tai reiškia, kad
tik Dievas geriausiai išmano mus supančią tikrovę. Ar Jis apie tai ką nors pasakė?
Taip! Tai Jis davė mums Bibliją, kuri yra
aktualus Jo žodis ir šiandien gyvenančiam
žmogui. Tai reiškia, kad pamokslininkui
nereikia „padaryti“ Dievo žodžio aktualiu,
bet pirmiausia pačiam suvokti jo aktualumą.
Biblija yra aktuali, tiesiog reikia parodyti,
kaip ji yra aktuali. Nors ir užrašyta prieš
daugybę metų, veikiant Šventajai Dvasiai
Biblija yra patikimas būdas pažinti Dievą ir
Jo sukurtą pasaulį. Jei pamokslininkas tiki
gyvu, veikiančiu, kitaip tariant, aktualiu
Dievu, tai atsispindės ir jo pamoksluose
nuo pirmųjų žodžių. Turint omenyje, kad
šių dienų klausytojui sunku laukti, kol pamokslininkas išdėstys pritaikymo punktus
pamokslo pabaigoje, galima parodyti teksto
aktualumo aspektus viso pamokslo metu.
Jei Dievas yra visos tiesos Dievas – toks Jis ir
yra (Jn 1, 4; 14, 6; 18, 37) – išvyskime tai! O
išvydę, su džiaugsmu parodykime kitiems.

Jo pasiuntiniai
Šiame tekste pažvelgėme į evangelinei
bažnyčiai gyvybiškai svarbią biblinio pamokslavimo temą, tarsi dailininko eskize
išryškinome kai kuriuos štrichus ir akcentus.
Krikščionių bažnyčia stipri tiek, kiek joje
tarpsta Dievo žodis – skaitomas Raštas,
skamba Šventosios Dvasios įkvėpti pamokslai. XVI a. Reformacijos judėjimas atgaivino
Šventojo Rašto skaitymą ir biblinį pamokslavimą bažnyčioje, tačiau tuo Reformacija
nesibaigė. Dievas veikė ne tik vakar ar veiks
Nukelta į 5 p.
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Atsinaujinimas
Atkelta iš 1 p.

nuo kurio ir pasklido Reformacijos prabudimas po visą Europą, kuris gana greitai
pasiekė ir Lietuvą. Ir štai rezultatas – mūsų
kaimynystėje, Prūsijoje, įsikūrė pirma protestantiška valstybė. Tad lietuviai evangelikai
turėjo gerą priebėgą nuo persekiojimų, iš čia
jie nešė Evangelijos žinią Lietuvos žmonėms.
Kaip prieš 500 metų, taip ir dabar pagrindinis reformacijos tikslas – atnešti neiškreiptą
ir aiškiai suprantamą Evangelijos žinią: mylintis ir teisingas Dievas neleido mums pražūti,
bet atidavė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų,
kuris mirė už mūsų nuodėmes ir kaltes ant
kryžiaus. Jis atleidžia mūsų kaltes, be jokių
mūsų nuopelnų ir darbų, tik iš savo malonės.
Vienintelis Dievas ir vienintelis tarpininkas
tarp Dievo ir žmogaus – Jėzus Kristus, ir nė
vienas neateina pas Tėvą kitaip – tik per Jį.
Reformacijos pradininkai pavadinti evangelikais, nes jie grąžino Evangeliją į Bažnyčią,
o Šventasis Raštas buvo padėtas bažnyčios
centre, ant Dievo stalo (reformatai neturi
altoriaus, bet turi Dievo stalą), kad kiekvienas
tikintysis galėtų jį skaityti ir taip asmeniškai
pažinti Dievą.
Reformacija turėjo ir turi keletą svarbių tikslų, užrašytų Laiške romiečiams. Šio
laiško autorius perspėja bažnyčią: Dievo
gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti
savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet
pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad
galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir
tobula Dievo valia (Rom 12, 1–2).
Apaštalas Paulius ragina Bažnyčią neprisitaikyti prie šio pasaulio ir atsinaujinti.
Tai iššūkis, lydėjęs Bažnyčią beveik per visą
istoriją. Bažnyčia visada buvo linkusi arba
prisitaikyti prie pasaulio, arba užsisklęsti
nuo jo ir neatsinaujinti. Bet Reformacija
prieš 500 metų šį iššūkį įveikė – ji atnešė bažnyčiai ir atsinaujinimą, vėl ragino
neprisitaikyti prie pasaulio. Dažnai mes
klaidingai manome, kad Bažnyčia atsinaujina, jei sugeba prisitaikyti ir būti aktuali
šiuolaikinei kartai. Bet mes net nepastebime,
kada įsileidžiame šio pasaulio dvasią su
jos vertybėmis ir nuodėmėmis. Tai didelis
iššūkis. Šių dienų Bažnyčia, norėdama būti
priimtina visuomenėje, įsileidžia liberalizmo
dvasią ir praranda šventumo jėgą.
Senajame Testamente aprašyta istorija
apie Dievo žmogų Samsoną, turėjusį ant-

gamtinę jėgą – prieš jam gimstant nevaisingai jo motinai pasirodė angelas ir pranešė,
kad ši pagimdys sūnų, kuriam nevalia kirpti
plaukų. Jis bus didis ir padės išlaisvinti Izraelį iš okupantų filistinų. Kai Samsonas
užaugo, buvo galingas – vienas asilo žandikauliu užmušė tūkstantį vyrų. Tačiau
šis Dievo vyras turėjo silpnybę moterims,
todėl filistinai paprašė paleistuvės Delilos
sužinoti, kur slypi galiūno jėga. Moteris
išsiaiškino, kad negalima nukirpti Samsono
plaukų. Šio Dievo žmogaus silpnybė baigėsi
tragiškai: kai Delila nukirpo jam plaukus,
Samsonas prarado jėgą, galiausiai filistinai
jam išdūrė akis. Panašiai yra ir su Bažnyčia:
jei ji praranda šventumą, ji tampa akla aklųjų
vedlė – pati eina į pražūtį ir kitus ten veda.
Liberalizmas visada apakina. Gerai, kad
Samsonas spėjo atgailauti ir jo plaukai ataugo. Per aukų dievui Dagonui ceremoniją (kai
buvo susirinkę visi filistinų kunigaikščiai ir
gausi minia), atgavęs antgamtinę galią, aklas
Samsonas nugriovė kolonas, laikiusias visą
pastatą. Nors Samsonas ir pats žuvo, tačiau
taip per vieną dieną jis pražudė daugiau
Izraelio priešų nei per visą gyvenimą. Šis
biblinis pasakojimas suteikia vilties, kad net
ir apmirusi, akla Bažnyčia gali atsinaujinti.
Dievas yra gailestingas!
Jėzus sako: Jūs esate žemės druska. Jei
druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų
pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją
išberti žmonėms sumindžioti (Mt 5, 13).
Jėzus kalba apie druską, kuri yra konservantas, saugantis maisto produktus nuo
supuvimo: jei ji netenka sūrumo, nebėra
kur jos dėti, belieka tik išmesti. Jei Bažnyčia
netenka gyvo Dievo žodžio, jos vertybės
pasikeičia, o Dievo žodį pakeičia tradicijos,
prietarai, kultūra ir kiti dalykai.
Šiandien daug bažnyčių Europoje, buvusiame krikščionybės lopšyje, yra tuščios,
šaltos, nemažai jų užsidaro. Daug bažnyčių
prarado sūrumą ir tapo nebereikalingos ir
neaktualios. Jos pavirto muziejais, kultūros
ir meno centrais, į kuriuos žmonės ateina ne
pabūti su Dievu, bet, kaip šiandien madinga
sakyti, – susikaupti, pabūti su „savimi“.
Reformacijos tikslas buvo sugrąžinti
Bažnyčiai Šventąjį Raštą. Šiandien vėl turėtų
skambėti Reformacijos šūkis Sola scriptura –
„Tik Raštas“. Tradicijos, kultūra, socialinė
tarnystė – labai svarbūs dalykai, tačiau jie
negali užimti Dievo žodžio vietos.

Naujosios Akmenės bažnyčios pastorius –
Mindaugas Palionis
Kitas iššūkis – atsinaujinimas. Bažnyčia
yra gundoma prisitaikyti prie laikmečio
kultūros, būti liberali arba užsidaryti, užsisklęsti. Norėdama išsaugoti autentiškas savo
vertybes ir tradicijas, Bažnyčia užsidaro, kad
pasaulio mados ir jo pažiūros nepadarytų
jai neigiamos įtakos. Bet visuomenė keitėsi,
o Bažnyčia liko sustabarėjusi ir, užuot saugojusi Dievo žodį, ji labiau pradėjo saugoti
žmonių sukurtas tradicijas bei papročius.
Evangelijoje pagal Morkų rašoma: Ir Jis (Jėzus) pridūrė: „Puikiai jūs paverčiate niekais
Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo
tradicijas!“ (Mk 7, 9). Jėzus taikliai pamoko
tikinčiuosius, kad šie neiškeltų tradicijų
ir papročių aukščiau Dievo žodžio. Todėl
Reformacija atėjo atsinaujinimo keliu ir
atmetė tai, kas prieštarauja Šventajam Raštui.
Be religinio ir dvasinio atsinaujinimo,
vyko ir kultūrinis, švietimo, ekonominis bei
socialinis atsinaujinimas. Daugelis mūsų
tautiečių puikiai žino, kad pirmąją lietuvišką knygą – Katekizmą, parašė protestantų
pastorius Martynas Mažvydas. Tačiau mažai
kas pasakytų, jog šis rašytinis žodis buvo
skirtas tam, kad padėtų žmonėms suvokti
ir suprasti Dievo pamokymus.
Evangelikų dvasininkas Danielius Kleinas parašė pirmąją lietuvių gramatiką, kad
lietuviškai kalbantys žmonės galėtų skaityti
Šventąjį Raštą. Liuteronų dvasininkas Kristijonas Donelaitis parašė pirmąjį grožinį
kūrinį – „Metai“, kad būrai pažintų Dievą
ir juos supančią aplinką.
Reformatoriai skatino švietimo sistemos
atsinaujinimą – įkurtos pirmosios vidurinės
mokyklos, pirmoji aukštesnioji mokykla,
kurią isteigė vienas žymiausių Lietuvos
evangelikų Abraomas Kulvietis.
Tad ar Reformacija reikalinga šiandien?
O gal ji jau baigėsi?
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Deja, bet šiandien žmonės taip pat tiki
daugybe prietarų ir stabų, tik stabai pasikeitė. Šiandien mūsų stabais tampa sporto,
muzikos, meno pasaulio žvaigždės. Jei tik
mūsų krepšininkai užima kokią prizinę
vietą, užuot dėkoję ir džiaugęsi, mes iš karto
pradedame juos garbinti, vadindami dievais, o krepšinį jau seniai vadiname antrąja
Lietuvos religija... Dar ir šiandien žmonės
toliau keliauja į atlaidus, eina keliais aplink
bažnyčias ir paveikslus, tikėdami, kad dėl
to bus atleistos jų nuodėmės. Gaila, bet
dar ir šiandien krikščionys perka mišias už
mirusiuosius, galvodami, kad tokiu būdu
sumažins jų kančių laiką skaistykloje, meldžiasi ir garbina šventuosius – lyg neužtektų
Kristaus aukos.
Liūdna, bet į sekuliarias, komercinių
televizijų laidas kviečiami ne krikščionys
dvasininkai, bet burtininkai ir raganos, ne
vienas lietuvis kiekvieną rytą pradeda nuo
puodelio kavos ir horoskopų...
Viliuosi, kad Reformacija dar nesibaigė,
ji tęsiasi ir mūsų dienomis, o gal net vėl
užgimsta nauja dvasia ir nauja jėga. Todėl,
mes, Bažnyčia, būkime pasiruošę priimti
atsinaujinimo iššūkį, mokykimės iš Reformacijos tėvų M. Liuterio, U. Cvinglio ir
J. Kalvino ir neškime Reformacijos žinią –
švarią (taip ją vadino reformatai), tyrą Evangeliją mūsų kartai.

B
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iblinio pamokslavimo
eskizai (2 dalis)
Atkelta iš 3 p.

rytoj, bet veikia šiandien; padedant Dvasiai
kalba per Raštą ir savo pasiuntinius – pamokslininkus. Nors dažnai kritikuojami
ir nuvertinami, jie yra Kristaus karališkos
žinios skelbėjai šiame pasaulyje. Tai ir didžiulė privilegija, ir atsakomybė, nes geras
pasiuntinys privalo skelbti ne savo idėjas,
o Jo didenybės karaliaus žinią. Jei žemiškų
valdovų, karalių ir prezidentų pasiuntiniams
pakanka išorinę priklausomybę ženklinančios atributikos, tai Kristaus pasiuntiniai
privalo puoselėti dvasios vienybę su savo
Viešpačiu.
Koks yra Dievas, apie kurį aš noriu jums
papasakoti? Tai klausimas, į kurį tenka atsakyti kiekvienam pamokslininkui. Pats
Dievas yra svarbiausia priežastis ir atsakymas, kodėl ši Dievo žodžio tarnystė yra
tokia svarbi ir prasminga. Bendraujančio
ir save dovanojančio Dievo – Tėvo, Sūnaus
ir Šventosios Dvasios – paveikslas yra pats
didžiausias akstinas ir mums dalintis savo
gyvenimu. Tai Dievas, kurio šviesa užlieja
ne tik Visatos platybes, bet ir žmonių širdžių

pusdykumes. Bet šitą turtą mes laikome
moliniuose induose, kad būtų aišku, jog
visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne
iš mūsų (2 Kor 4, 7).
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„Ganytojo“ redakcija nuoširdžiai sveikina bendradarbes:
Redaktorę Žanetą Lazauskaitę Martingale ir jos vyrą
Clarelą Martingale, sukūrus šeimą,
bei dizainerę-maketuotoją Rūtą
Žebuolytę Kaselę ir jos vyrą Beną
Kaselį, sukūrus šeimą.

B

ėkit Meilės keliais, nutiestais Tėvo
rankų,
Jo glėby sustiprėję, vienas kito širdy.
Jo palaimos lietus jūsų žemę telanko,
O namuos tesilieja malonė saldi.
Bėkit Meilės keliais, kurių nieks nepramynė,
Tesušildo kitus jūs širdžių šiluma.
Neškit Jėzų, kurs Duona širdies kasdieninė,
Tegul guodžia per jus Jo brangi artuma...
(Iš Elenos Kaminskienės
poezijos rinktinės „Kitokia meilė“)
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eformacijos jubiliejus
švęstas Dubingiuose

Visoje Lietuvoje vykstantys įvairūs
renginiai, skirti Reformacijos 500 metų
jubiliejui, neaplenkė ir Dubingių.
Kaip ir kasmet, rugsėjo pirmąjį šeštadienį tikintieji susirinko į paskutiniąją
metų kapinių šventę Dubingiuose. Taip
prisimenami ten atgulusieji kunigaikščiai
Radvilos, jų artimieji ir visi kiti, palaidoti
Dubingių piliakalnyje. Tai graži tradicija,
sujungianti tikėjimo brolius ir seseris, – šį
kartą čia dalyvavo trijų evangelinių Bažnyčių atstovai: reformatai, liuteronai ir
bendrijos Tikėjimo žodis nariai.
Kapinių šventės pamaldų liturgiją vedė
Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, gerą ir nuoširdų pamokslą
pasakė Utenos Tikėjimo žodžio bažnyčios
pastorius Darius Venslovas. Šventojo Rašto
skaitinį skaitė Biržų parapijos klebonas
kun. Rimas Mikalauskas. Taip pat visus
susirinkusius pasveikino generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Džiugu,
jog gausiai atvyko parapijiečių iš Vilniaus,
Panevėžio ir Biržų. Pamaldose giedojo net
du chorai – Vilniaus evangelikų reformatų
choras Giesmė bei Vilniaus bažnyčios Tikėjimo žodis choras.
Pamaldos vyko po atviru dangumi, čia
kadaise stovėjusios evangelikų reformatų
bažnyčios vietoje. Čia viena po kitos stovėjo
trys bažnyčios. Jonušo Radvilos rūpesčiu
XVII a. buvo sumūryta nauja renesansinė
evangelikų reformatų bažnyčia, kurios
rūsyje buvo įrengta kripta Radvilų giminei
laidoti. XVIII a. per Šiaurės karą Radvilų
palaikai buvo saugiai paslėpti. Jų niekas
negalėjo rasti ištisus 300 metų. Tik 2004 m.
archeologai surado Radvilų palaikus. Nustačius jų tapatybę 2009 m. bažnyčios vietoje buvo įrengta kripta, ir joje sarkofage
perlaidoti Radvilų giminės palaikai (5 vyrai
ir 3 moterys).
Generalinis superintendentas kun.
Tomas Šernas kalbėjo: „Kapinių šventė –
tai mūsų tradicija bei padėka Dievui. Šiandien prisimename savo tikėjimo brolius ir

seseris, kurie gyveno ir meldėsi čia veikusioje parapijoje bei yra čia palaidoti. Radvila Juodasis buvo toks turtingas XVI a.
žmogus, jog galėjo gyventi vien tik savo
malonumui. Tačiau jis ėmėsi daugybės
darbų, siekdamas platinti Reformacijos
idėjas, nevengė globoti visokių pakraipų
evangelikų, globojo net arijonus... Jis
susirašinėjo su Jonu Kalvinu, 1553 m.
Vilniaus priemiestyje pastatė evangelikų
reformatų bažnyčią, 1557 m. jo dvare Vilniuje įvyko pirmasis reformatiškos bažnyčios Sinodas. Kunigaikštis Radvila už
savo lėšas Breste įsteigė protestantų raštų
spaustuvę, 1563 m. organizavo Biblijos
vertimą į lenkų kalbą ir jos spausdinimą.

Pirmą kartą kapinių šventėje dalyvavęs Utenos Tikėjimo žodžio bažnyčios
pastorius Darius Venslovas padėkojo už
pasitikėjimą ir kvietimą gen. superintendentui kun. T. Šernui ir Vilniaus parapijos
klebonui kun. R. Stankevičiui. „Kiekviena
karta turi savo lyderius, kurių darbai vėliau
virsta sektinais pavyzdžiais. Toks buvo ir
Radvila Juodasis. Nors ne visi esame tokie
įtakingi ar protingi kaip šis kunigaikštis,
bet mes visi esame krikščionys... Geriau
uždegti žvakę, nei keikti tamsą... Kviečiu
visus darbuotis Aukščiausiojo garbei“, –
sakė D. Venslovas.
Vilniaus parapijos klebonas kun.
Raimondas Stankevičius pasidžiaugė, jog
ši graži vilniečių tradicija susirinkti Dubingiuose yra tęsiama. „Kapinių šventės,
minėjimo pamaldos vyksta nenutrūkstamai jau nemažai metų. Smagu čia matyti
atvykusius dalyvius iš Vilniaus, Utenos,
Panevėžio, Biržų ir kitų vietovių,“ – teigė
kun. R. Stankevičius.

Aurelijos Arlauskienės nuotr.

Pamaldos vyko po atviru dangumi, čia kadaise stovėjusios evangelikų reformatų
bažnyčios vietoje
Šio žmogaus darbai mums primena, jog
evangelinis mokymas turi būti nuolatos
atnaujinamas.
Šiandieną paklauskime savęs – ar tais laikais, kuomet įstatymai mažai gynė kitatikius,
o valstybės pozicija buvo katalikiška, lengva
buvo tapti ir būti evangeliku? Jei XVI a.
žmogus galėjo per savo tikėjimą šviesti kaip
žvakė, tai šiandien tokie būkime ir mes“, –
ragino kun. Tomas Šernas.

Po minėjimo pamaldų aplankėme buvusius Radvilų rūmus, jų ekspoziciją. Vėliau
maloniai pabendravome Agapėje Asvejos
regioninio parko direkcijoje.
Radvilų kripta užkopusius į didingą
Dubingių piliakalnį pasitinka šiais antkapiniame paminkle iškaltais žodžiais:
„Keleivi, sustok trumpam ir susimąstyk,
kokia didybė ilsisi šioje vietoje. Tai Radvilos.“
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veikiname naująjį EBI
rektorių ir absolventus

Gedos Žyvatkauskaitės nuotr.

Radvilos, valdę daugybę miestų ir
rezidencijų, būtent Dubingius pasirinko
kaip vieną iš laidojimo vietų. Tad Dubingiuose, buvusios evangelikų reformatų bažnyčios vietoje, 2004–2007 m.
antropologai, istorikai, menotyrininkai
ir archeologai bendromis pastangomis
identifikavo aštuonių Radvilų giminės
atstovų palaikus: Mikalojaus Radvilos
Juodojo (1515–1565), jo žmonos Elžbietos
Šidloveckos Radvilienės (1533–1562), Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512–1584), jo
sūnaus Mikalojaus Radvilos (1543–1589)
ir marčios, antrosios M. Radvilos žmonos
Sofijos Elenos Hlebovičaitės (?–1583),
vaikaičio Jonušo Radvilos Rokošininko (1579–1620), mažamečio Kristupo
Radvilos Perkūno sūnaus Mikalojaus
(1575–1577) ir jo motinos, pirmosios
K. Radvilos Perkūno žmonos Kotrynos
Anos Sobkovnos (?– 1578) palaikus.
Radvilos buvo pati galingiausia Lietuvos didikų giminė, o jų šlovės viršūnė buvo
XVI a., kai gyveno Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila Rudasis. Radvilų
giminė darė įtaką valstybės politiniam ir
kultūriniam gyvenimui ir visada kovojo
už Lietuvos valstybingumo išsaugojimą
ir stiprinimą, prieštaravo Liublino unijos
sudarymui.
Nė viena didikų giminė nėra davusi
valstybei tiek žymių ir garsių valstybininkų –
būtent iš šios giminės buvo kilę Lietuvos
kancleriai, etmonai, Vilniaus vaivados,
aukščiausi Lietuvos valstybės pareigūnai.
Iš Radvilų giminės kilo 37 vaivados, 22
kancleriai, maršalkos, etmonai, iždininkai,
viena karalienė (garsioji Barbora Radvilaitė) ir daug kitų svarbių pareigūnų. Taip
pat iš Radvilų giminės kilo trys Romos
katalikų vyskupai ir vienas kardinolas
(Jurgis Radvila, 1583–1600). Su Radvilų
giminės globojamos Nesvyžiaus Dievo
Kūno bažnyčios statyba siejama baroko
pradžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mikalojus Radvila Juodasis, perėjęs
į evangelikų reformatų tikėjimą, padėjo
šalyje šalia Romos katalikų įsitvirtinti ir
Evangelikų reformatų bažnyčiai, kuri išliko
iki mūsų dienų.

2017 m. rugsėjo 16 d. atvira Evangelinio
Biblijos instituto paskaita prasidėjo ypatingai
šventiškai – sveikinimų sulaukė net dvylika
asmenų: naujasis EBI rektorius ir vienuolika
dvejų arba ketverių metų trukmės studijas
įveikusių studentų.
Džiaugiamės galėdami prisidėti prie
sveikinimų Ramūnui Juknai, sutikusiam
prisiimti šią nelengvą ir atsakingą vienos iš
nedaugelio Lietuvoje evangelinių švietimo
įstaigų vadovo tarnystę. Ramūnas Jukna yra
psichologijos magistras, jis nuo 2004 m.
tarnauja Panevėžio evangelinės bažnyčios
ganytoju, o nuo 2014 m. yra Krikščionių
bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorių tarybos
pirmininkas (2017 m. perrinktas antrajai
kadencijai). Tikime, kad į šią tarnystę Viešpats pašaukė [jį] vardu ir pripildė jį Dievo
dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir
amato išmanymo (Iš 35, 30–31).
EBI rektorius Ramūnas Jukna ir Vilniaus studijų centro dekanas Darius Širvys
pasveikino Akvilę Širvaitytę, Darių Šulskį,
Arvydą Venclovą, Andrių Bernotą, Jolantą
Genytę, Lilę Kozlovskają ir Virginiją Rimkienę bei įteikė jiems Biblijos studijų pažymėjimus. Džiugu, kad net penki iš studentų
mokslus planuoja tęsti. Tarnystės diplomai
buvo įteikti dvigubai ilgesnę studijų distanciją „nubėgusiems“ Giedriui Ažukui,

Artūrui Baltakiui, Gintautui Gruzdžiui ir
Miroslavui Krasovskiui.
  

Evangelinis Biblijos institutas yra nuo
1994 metų veikianti nevalstybinė švietimo
įstaiga, teikianti biblinį ir teologinį išsilavinimą. 2012 m. vasarį EBI buvo įregistruotas
kaip atskiras juridinis asmuo ir tapo savarankiška akademine institucija. Jos steigėjos
ir dalininkės yra trys Lietuvos evangelinės
konfesijos – Krikščionių bendrija „Tikėjimo
žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia bei
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios –
Unitas Lithuaniae – sinodas ir Lietuvos
krikščioniškas fondas bei trys evangelinės
užsienio misijos. 2012 m. rudenį duris atvėrė
naujas EBI studijų centras Vilniuje. 2015 m.
balandį Eurazijos akreditacijos asociacija
akreditavo dvi Evangelinio Biblijos instituto
studijų programas – šešerių metų dviejų
specializacijų bakalauro programą ir šešerių
metų trijų pakopų bakalauro programą.
Daugiau informacijos apie EBI rasite interneto svetainėje www.ebinstitutas.lt.
2017–2018 m. EBI Vilniaus studijų centras organizuoja atviras paskaitas („Reformacija Lietuvoje. Lokalinė protestantiškų
konfesijų istorija“ ir „Krizių psichologija“) ir
kviečia jose dalyvauti visus besidominčius.
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Mieli skaitytojai!
Pranešame, kad nuo 2018 metų nebevyks „Ganytojo“
prenumerata. „Ganytojas“ bus leidžiamas rečiau ir platinamas
nemokamai.Apie tai plačiau skaitykite kitame numeryje.
„Ganytojo“ redakcija

M

ūšiai dėl religinių simbolių
Europoje įtraukia ir
krikščionis, ir musulmonus
Vakarų valstybėse pastarąjį dešimtmetį
ėmė plisti religinių simbolių draudimai,
ribojantys musulmoniškus, krikščioniškus
bei kitus religinius simbolius.
Europos Žmogaus Teisių Teismas
(EŽTT) neseniai paskelbė, kad Belgijoje
galiojantis religinių simbolių draudimas yra
teisėtas. Pagal įstatymą Belgijoje draudžiama dėvėti musulmonišką burką ir nikabą,
dengiančius galvą ir veidą, demonstruoti krikščioniškus kryželius ir kt. Teismo
advokatas Juliane Kokott CNN paskelbė,
jog bendrovė gali uždrausti musulmonų
darbuotojui dėvėti galvos skarą tuo atveju, jei
ši politika taikoma visų religijų drabužiams
ir simboliams, neišskiriant islamo.
Danas Bilefsky iš „The New York Times“
teigia, kad toks sprendimas atsirado po to, kai
Samira Achbita buvo atleista iš tarptautinės
saugos tarnybos „G4S“ dėl galvos apdangalo nešiojimo. Atleista darbuotoja kreipėsi į
teismą, jos skundą nagrinėjo EŽTT, tačiau
teismo sprendimas palaikė Belgijos įstatymus.
Svarbu paminėti, kad S. Achbita galvą buvo
užsidengusi paprasta skarele, ne burka.
2011 m. Prancūzija pirmoji iš Vakarų valstybių priėmė įstatymą, draudžiantį
moterims viešumoje nešioti musulmonišką
galvos apdangalą – nikabą – dengiantį visą
veidą. Joms draudžiama lankytis su nikabu tokiose viešose vietose kaip autobusas,
bankas, biblioteka ar muziejus. Vieninteliai
atvejai, kada moterims yra leidžiama dėvėti
galvos apdangalą – kai jos yra namuose
arba kelionėje pakeliui į maldos namus.
Šio įstatymo nesilaikymo atveju moterims
gresia piniginė bauda (150 eurų). Tuometinis
ministras pirmininkas François Fillonas
žiniasklaidai teigė: „Tai viešosios tvarkos ir
lyčių lygybės klausimas, ne sekuliarumo.“

Tačiau „The Guardian“ politikos apžvalgininkė Angelique Chrisafis kritiškai žvelgė
į religinę aprangą ribojantį įstatymą. Nutarimas būtų draudęs bet kokį veidą dengiantį
galvos apdangalą, pavyzdžiui, net ir kaukes.
Pradėjus vykti diskusijoms vis dėlto išvengti
apribojimų nepavyko, tik buvo nuspręsta,
jog ribojimas turi galioti religiniams simboliams. 2016 m. „The Independent“ paviešino
informaciją, jog Nicos paplūdimyje buvusi
moteris su burkiniu (musulmonėms sukurtas
maudymosi kostiumėlis, dengiantis visą kūną
ir galvą) ir tunika policijos pareigūnų buvo
priversta nusiimti tuniką ir palikti paplūdimį
dėl netinkamos aprangos.
2004 m. Vokietijoje buvo iškilęs klausimas net dėl vienuolių abitų. Federalinis
administracinis teismas paskelbė apie Badeno–Wuerttembergo federacinio vieneto
įstatymo siūlymą dėl aprangos, dengiančios
visą kūną ir galvą, draudimo. Toks nutarimas
būtų reiškęs ne tik musulmonių nakibų ir
burkų draudimą, tačiau ir vienuolių abitų.
Neilgai trukus teisės profesorius Ferdinandas
Kirchhofas dienraščiui „Der Spiegel“ pranešė,
kad įprasta vienuolių apranga tam tikruose
federaciniuose vienetuose suprantama kaip
„profesinė uniforma“ ir negali būti draudžiama. Atsižvelgus į profesoriaus išsakytą
poziciją buvo nuspręsta, kad kiekvienas Vokietijos federalinis vienetas gali apsispręsti
dėl religinių simbolių viešinimo apribojimo.
2002 m. Italijos ateistų sąjungos narė Soile
Lautsi pareikalavo, kad mokykloje, kurioje
mokosi jos vaikai, būtų nuimti visi ant sienų
pakabinti kryžiai. Ji mokyklos vadovybei teigė,
kad tokiais simboliais vaikai yra trikdomi
ir jiems primetama viena religija. S. Lautsi
kreipėsi į EŽTT ir jos pretenzijos mokyklai
buvo priimtos – 2009 m. EŽTT nutarimu

kryžiai nuo mokyklos sienų turi būti nuimti,
ir Italijos valstybė turi grąžinti jai teismo
išlaidas bei išmokėti moralinę kompensaciją.
2011 m. EŽTT pakeitė anksčiau priimtą
sprendimą. Nauju nurodymu teigiama, kad
kiekviena valstybė gali savarankiškai nuspręsti
dėl religinių simbolių naudojimo mokyklose.
Vienintelis reikalavimas, kad simboliai nebūtų
naudojami propagandos tikslais. Kryžiai mokyklose gali kabėti ant sienų, tačiau tai negali
pažeisti kitų tikėjimų atstovų teisių.
2007 m. „British Airways“ darbuotojai
Nadiai Eweidai buvo liepta nusiimti nuo kaklo kryželį, kadangi tokie simboliai neatitiko
darbovietės aprangos kodo. Aprangos kodas
laikomas teisėtu reikalavimu, tačiau tik E.
Eweidai buvo liepta nusiimti religinį simbolį, o
kitiems darbuotojams „British Airways“ leido
nešioti burką ir hidžabą. 2013 m. išnagrinėjus
atvejį EŽTT nusprendė, kad toks darbdavių elgesys buvo neteisėtas. „The Christian
Post“ paskelbė, kad po šio skandalo ir EŽTT
sprendimo „British Airways“ vis dėlto leis
savo darbuotojams dėvėti religinius simbolius.
Po šių įvykių švietimo sekretorė Nicky
Morgan išsakė savo poziciją – valstybė negali
nurodinėti žmonėms, kaip jie turi rengtis.
Tačiau N. Morgan teigė: „Esama tokių atvejų,
kai institucijos pačios turi nuspręsti, ir joms
turi būti suteikta teisė apriboti darbuotojų
ar dalyvių aprangą. Pavyzdžiui, pradinėse
klasėse mokantis tarimo, vaikams būtų sudėtinga suprasti ir sunkiau išmokti tarti, kai
mokytojos burna yra uždengta. Taip pat ir
mokytojams būtų sunkiau suprasti mokines,
užsidengusias veidą nikabu.“ Galimybę
pasirinkti uždrausti ar ne religinius simbolius mokykloje turi privačios mokyklos,
valstybinėms mokykloms tokios teisės nėra
suteiktos. Draudimas apima ne tik hidžabą
ar burką, bet ir žydiškas religines kepuraites,
ryškiai matomus krikščioniškus kryželius.
Per pastaruosius dešimtmečius EŽTT
sprendimai dėl religinių simbolių draudimo
kito, tačiau didžioji dalis teismo sprendimų baigčių priklauso nuo teisme dalyvaujančių valstybių
įstatymų. Daugeliu atveju EŽTT patvirtina kaip
teisėtus religinių simbolių draudimo įstatymus,
jei juose nėra diskriminuojamas vienas tikėjimas
ir įstatymas taikomas visoms religijoms.
Bernardinai.lt
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A

pie viešnagę
Dubline

Šių metų rugsėjo 15–19 d. su vyru Aidu viešėjome Dublino
lietuvių evangelinėje bendruomenėje. Šios bažnyčios vyresnieji,
Daiva ir Eduardas Smelovai, jau septintus metus iš eilės kviečia
mus kartą per metus atvykti į bendruomenę, pabendrauti su mūsų
tautiečiais Dubline, pasidalinti įžvalgomis, patarnauti skirtingomis
dovanomis bei pailsėti ir pasisemti tarp jų esančios Dievo malonės.
Kiekvienas apsilankymas pasižymi savitu charakteriu, aiškia
poteme. Šiais metais, atrodytų, viskas sukosi aplink vieną ašį – žmogaus dievišką prigimtį, tarsi Dievas norėtų pasakyti: „Įsižiūrėkite ir
branginkite kiekvieną žmogų – jis yra Mano atvaizdas...“
Mums atvykus, vyresnioji Daiva papasakojo, kad šiuo metu
studijuoja nuotoliniu būdu – internetu mokosi Biblijos kursuose,
kuriuose pradėjo nagrinėti Pradžios knygoje aprašytą sukūrimą.
Labiausiai ją sujaudino mintis, kad kiekvienas žmogus yra Dievo
atvaizdas ir yra vertas didelės pagarbos. Nors atvaizdas gali būti
sužeistas, įskilęs, net sudužęs, tačiau jis vis tiek nepraranda savo
vertės, nes atspindi savo Kūrėją. Panašiai kaip ir meno šedevrai,
nors jie būtų pažeisti laiko ar stichijos, jie nepraranda savo vertės
dėl meistro, kuris juos sukūrė, vardo…
Šeštadienį, prieš vakaro tarnavimą, apsilankėme Dublino
nacionalinėje galerijoje. Stovėjome priešais garsių meistrų paveikslus ir žvelgėme į žmones, kurie buvo nutapyti prieš šimtą ir
daugiau metų. O jie iš skirtingų epochų paveikslų ramiu žvilgsniu
žiūrėjo į mus, lyg sakydami: „Mes buvome ten, kur dabar esate jūs.
Gyvenimas – trumpalaikis ir brangus, saugokite jį, nes dabar jūsų
valanda gyventi, kurti, būti oriais ir laisvais žmonėmis, atspindėti
savo Kūrėją...“
Vakare Dublino Grace bažnyčios patalpose gausiai susibūrė
lietuvaičiai. Pradžioje šlovinome Viešpatį Juros ir Justo kurtomis giesmėmis, širdimis ir mintimis panirdami į šlovinimo upę.
Guodžiantis ir drąsinantis Dievo artumas vedė mus prie kitos dalies –
po šlovinimo vyko moterų ir vyrų sielovadiniai pokalbiai. Atskirai
kalbėjomės, analizavome tai, kas svarbu abiejų lyčių atstovams. Su
moterimis gilinomės į savo prigimtį, kokią Dievas mums suteikė,
nuo kurios negalime pabėgti. Kad ir kur būtume, ji mus pasiveja.
Moterys iš prigimties yra davėjos: jos dalija save vaikams,
sutuoktiniui, draugėms, tėvams, bažnyčiai, visuomenei... Gali
save atiduoti iki paskutinio lašo… Tuo tarpu vyrai kitokie: jie yra
užkariautojai, užėmėjai, įtvirtintojai. Tad jei abi šios prigimtys
peržengia savo vidinius poreikius ir yra pažeidžiamos gyvenimo
iššūkių, sunkumų ar traumų, gali skirtingai išreikšti savo sužeistumą.
Moterys dėl perdėto savęs atidavimo lengvai prisiima aukos
vaidmenį. Prislėgtasis (-oji) nemato šviesių dienų, kas turi linksmą
širdį, tam visuomet šventė (Pat 15, 15). Na, o sužeidus vyro orumą,
jis, iš prigimties linkęs užkariauti, nejučia tampa agresyvus ir gali
tapti psichologiniu ar dvasiniu agresoriumi. Apie tai per mažai
kalbame bažnyčiose, nes klaidingai manome, kad atidavimas ir
užėmimas visada būna pozityvus ir tik šventas dalykas. Tačiau
svarbu žinoti, jog atidavimas ir užėmimas gali būti ir destruktyvūs,

žalojantys mus pačius ir kitus, artimus žmones. Todėl moterims ir
vyrams svarbu nuolat grįžti prie savo vidinio orumo, savo vidinių
poreikių ir, Viešpaties Dvasiai padedant, tinkamai juos prižiūrėti.
Daugiau dėmesio skyrėme moterų atsinaujinimo ir dvasinio
sustiprinimo Dieve būdams. Kiekviena moteris bandė rasti savitą
atsinaujinimo kelią, kuris jai labiausiai tinka. Juk nėra nustatytų
taisyklių, pagal kurias galėtume save ar kitus sverti. Svarbu pažinti
ir priimti save, kaip Dievas sukūrė. Galiausiai savianalizė peraugo
į užtarimo maldą viena už kitą, kurią lydėjo inspiracija ir pranašystės Dvasia. Vyrai taip pat ieškojo kūrybinių būdų būti savimi
ir apreikšti Jo malonę savo gyvenime.

Šlovinimo akimirka Dublino lietuvių evangelinėje bendruomenėje
Sekmadienio popietę tikintieji gausiai rinkosi į bendras pamaldas. Muzikos akordai ir šlovinimo tėkmė vėl visus trokštančius
Dievo ir Jo pažinimo sujungė į dvasinį vienį. Šį kartą dalinausi
žodžiu, kuriuo pati pastaruosius metus gyvenu – apie Dievo suteiktą
nuostabią gyvenimo dovaną. Nagrinėdama evangelisto Mato 25
skyriuje aprašytą palyginimą apie talentus, pastebėjau, jog gyvenimas
yra Dievo nuosavybė – lyg Jo ūkis, kurį Jis davė mums prižiūrėti,
plėtoti ir vystyti. Jis gerbia ir myli mus bei trokšta, kad gyvendami
ramybės ir laisvės sąlygomis tinkamai įvertintume tai, ką turime
iš Jo. Svarbu suprasti, kad žemiškasis ir dangiškasis gyvenimas
Dievui yra vientisi. Deja, krikščionys linksta vieną sumenkinti,
o kitą iškelti arba supriešina žemiškąjį gyvenimą su amžinuoju –
dangiškuoju. Svarbu suvokti, kad, gyvendami žemiškąjį gyvenimą
pagal Jo norą, gyvename ne žemesnės prigimties, ne menkesnį, bet
taip pat dievišką ir dvasinį gyvenimą. Pamokslo pabaigoje aptarėme
tai, kas gali tapti rimtomis kliūtimis, kas gali paskatinti užkasti
savo talentą – žemiškąjį gyvenimą ir nustoti gyventi visa širdimi ir
protu. Baigdami susirinkimą meldėmės, kad Dievas gydytų širdis
ir leistų gyventi žemėje veikliai bei kūrybingai, nuoširdžiai mylint
ir atvirai žavintis Dievo gyvenimu.
Po pamaldų dar ilgai bendravome, vaišinomės ir giedojome,
sotindamiesi brolišku artumu ir meile. Šioje kelionėje ne tik kėlėme kitų vidinį orumą, bet ir patys buvome padrąsinti, sustiprinti,
praturtinti tuo, kuo gyvena mūsų broliai ir sesės Dubline.
Nuoširdžiai dėkojame jums už šiltą priėmimą, brolišką ir
seserišką paslaugumą, o labiausiai už Dievo trokštančias širdis!
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EDUARDAS GABALAS

Jėzus
svarbiausias
Jei jis pasiruošęs, Dvasia jį ragins ir ves.
Visus mokinius Jėzus pašaukė sakydamas:
„Palik viską ir sek paskui mane.“ Jėzus labai
aiškiai žinojo: kur mūsų turtai, ten ir mūsų
širdis. Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys
ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet
kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei
rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia,
nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis (Mt 6,
19–21). Kai kalbame apie turtus, turbūt visi
pirmiausia pagalvojame apie pinigus. Tačiau
pinigai tai tik viena, nedidelė turtų dalis. Turtų
mes turime daug daugiau.
Manau, kad daug ką apie žmogų galima
pasakyti pagal aplinką, kurioje jis gyvena,
draugus, su kuriais bendrauja, jo pomėgius ir pan. Žinoma, negalima visko griežtai
apibendrinti ir jokiais būdais nenoriu tapti
kitų žmonių gyvenimo ekspertu, nes dar
daug ko ir savo paties gyvenime nesuprantu.
Tačiau noriu pasidalinti visą vasarą galvoje
besisukančiais apmąstymais – tam tikromis
įžvalgomis iš Šventojo Rašto.
Šią vasarą paauglių stovykloje buvau
vienas iš vadovų. Šios stovyklos metu skyrėme ypatingą dėmesį Dievo šlovinimui ir
patyrėme nepaprastą Jo artumą skaitydami
Šventąjį Raštą. Kasdien šlovinome Dievą,
ir šlovinimo metu laukdavau tos ypatingos
naujos giesmės Kristaus pakanka man.../
Visa, ko man reik, esi Tu. Kai pirmą kartą ją
išgirdau, pagalvojau: „Kokia puiki giesmė!
Dar negirdėjau jos lietuviškai...“ Apie tai,
kas vyko šlovinimo vakaro metu, galėčiau
kalbėti daug – jau seniai buvau patyręs tokį
Dievo artumą... O tai, kaip Jis savo Dvasia
lietėsi skaitant Žodį, sunku net apsakyti.
Tą vakarą, giedodamas šią giesmę, išgirdau ir joje paslėptą maldą. Mano širdis
tarytum šaukė: „Jėzaus pakanka man!“, o
protas dvejojo: „Ar tikrai?“ (Tai vienas tų
keistų posakių, kuriais jaunimas „užkrečia“
kiekvieną teiginį, klausdami: „Bet ar tikrai?“).
Giesmės metu vykusi kova nesibaigė – ji tęsiasi
ir šiandien. Pusryčiaudamas, skaitydamas
ar ką nors darydamas vis paklausiu savęs, ar
Kristaus man pakanka, ar Jis tikrai yra tai, ko
man reikia. Nesakau, kad nebereikia mokytis
ar dirbti, nes Kristaus pakanka ir daugiau
nieko nereikia. Ne. Noriu tiesiog paklausti, ar
tu džiaugiesi, kaip kviečia Raštas: Džiaukitės
Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

Dažnai girdime sakant, kad Jėzus mūsų gyvenime
yra svarbiausias. Vienus tai erzina, kiti susimąsto,
ar tai įmanoma ir kaip to pasiekti. Nors viską atiduoti Kristui ir pripažinti Jo viešpatystę yra vienas
svarbiausių dalykų gyvenime, tačiau nenurodysiu
tikslių instrukcijų, kaip tai padaryti, nes kiekvienas
žmogus tikslius nurodymus gauna iš Dievo.

(Fil 4, 4), nes to džiaugsmo priežastis – juk
Kristaus tau pakanka!? Nors tenka patirti
nusivylimų ir nesėkmių, tu vis tiek suvoki,
kad Kristaus tau pakanka.
O kad viskas būtų taip paprasta...
Taigi vieną rytą sėdėjau ir skaičiau Bibliją
pagal numatytą planą. (Man toks skaitymo
būdas padeda skaityti nepriklausomai nuo
nuotaikos. Nors toks „priverstinis“ skaitymas
neteikia daug naudos protui, bet tikiu, kad
tai labai vertinga mano dvasiai ir vidiniam
žmogui. Juk kai negaluoji, nenori nei valgyti,
nei gerti, bet žinai, kad valgyti ir gerti reikia –

sakytų: „Manęs tau pakanka. Tau daugiau nieko
nereikia.“ Tačiau jaunuolis nusiminė ir nuėjo
šalin, nes buvo labai turtingas. Jis turėjo palikti
labai daug ką. Kadangi neturime tiek daug
turtų, mums sunku suvokti šią istoriją. Tikriausiai ne kartą savo širdyje nuteisėme tą jaunuolį: „Ech, jis nevykėlis, atsisakė sekti paskui
Jėzų“.
Bet šiandien ir tau Jėzus sako: „Atiduok, palik viską ir sek paskui mane.“
K. S. Luisas knygoje „Tiesiog krikščionybė“
labai gražiai pasakė: Krikščioniškas kelias
kitoks: ir sunkesnis, bet kartu ir lengvesnis.

taip greičiau pasveiksi.) Taigi, sėdėjau ir
mąsčiau: ar Kristaus man pakanka? Ar norėčiau, kad Kristus visada būtų šalia? Giliam
savo nusivylimui, sąžiningai atsakiau, kad ne
visuomet jausčiausi patogiai, suvokdamas,
kad Jis mane mato ir pažįsta. Norėčiau, kad
Jis būtų tik tuomet, kai aš darau ką nors gero,
ir užsimerktų, kai elgiuosi neteisingai. Bet
Jis visuomet mane mato.
Mąstydamas vis prisimenu istoriją apie turtingą jaunuolį, aprašytą Evangelijos pagal Matą
19 skyriuje. Jis buvo visai geras žmogus – laikėsi
įstatymo ir daug ką darė teisingai. Tačiau Jėzus
jam sako: „Parduok viską, išdalink vargšams,
tuomet ateik ir sek paskui mane.“ Tarytum

Kristus sako: „Atiduok man viską. Aš nenoriu kažkiek tavo laiko nei kažkiek tavo pinigų, nei kažkiek tavo darbo: aš noriu tavęs.
Aš atėjau ne kankinti tavo prigimtinio „aš“,
bet jį užmušti. Jokios dalinės priemonės čia
nepadės. Nenoriu nupjauti vieną kitą šaką –
noriu nukirsti visą medį. Nenoriu gręžti danties
ar dėti ant jo karūnėlę, nenoriu nei jo palikti –
noriu jį išrauti. Atiduok man visą prigimtinį
„aš“, visus troškimus, kuriuos laikai nekaltais,
ir tuos, kuriuos laikai nedorais – visą rinkinį.
Vietoje jo tau duosiu naująjį „aš“. Iš tikrųjų
duosiu tau save patį – mano valia taps tavąja.“
Dievas atėjo ne tik paimti to, kas tavyje yra blogo, o visa kita vienaip ar kitaip
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yra gerai. Ne, Dievas atėjo paimti visko: ir
to, kas gera, ir to, kas bloga. Jis nori, kad
tu viską atiduotum Jam. Nuo pradžios iki
galo. Kad nieko nepasiliktum ir niekuo nepasitikėtum, o visas savo viltis sudėtum į
Viešpatį. Tik tuomet, kai tu viską atiduodi
Dievui, Jis gali pradėti tave vesti mokinystės
keliu. Tik tuomet, kai tu nieko neturi, Jis gali
tau suteikti tikrus dalykus. Svarbu suvokti,
kad Dievas pašaukė mus į tikrą gyvenimą,
kad kertinis akmuo gyvenime yra Jis, o ne
mūsų talentai ar turtai. Jis – ne prieš turtus
ar talentus, bet turtai ir talentai teisingai
naudojami tik tuomet, kai Kristus yra tai,
ko mums pakanka. Kai kas nors kritikuoja
tavo talentą – tu esi laisvas, nes tau pakanka
Kristaus. Kai nesėkmė versle ištuština tavo
sąskaitą banke – tu esi laisvas, nes tau pakanka Kristaus. Kai tau kas nors nesiseka –
tu esi laisvas, nes tau pakanka Kristaus.
Kas yra Kristus? Jis yra Alfa ir Omega,
Jis yra tavo pradžia ir pabaiga. Kai atrodo,
kad viskas baigta, Jis sako: „Ne, tau pakanka
manęs, o Aš esu pradžia, nauja pradžia“, tad
gali pakilti ir eiti. Kai Jis yra tai, ko tau pakanka, tuomet Jis yra Tas, kuris atidaro duris, kurių niekas negali uždaryti (Apr 3, 8).
Taigi kai Kristus klausia turtingo jaunuolio, Jis
klausia tik vieno – ar tau manęs pakanka? Šiandien aš jaučiuosi taip pat, šiandien gyvenu klausimu, ar man pakanka Kristaus? Ar Jis yra mano
Nr. 1? Taip, Jis yra labai svarbi mano gyvenimo
dalis, bet ar Jis tikrai Jis yra visų svarbiausias?
Dž. Paiperis knygoje „Nešvaistyk savo
gyvenimo“ cituoja Deividą Velsą: Viena pagrindinių mūsų laikų ypatybių ta, kad dabar
Dievas besvoris. Aš kalbu ne apie tai, kad jis
efemeriškas (greitai praeinantis, netvirtas), o
veikiau apie tai, kad Jis tapo nesvarbus. Pasauliui
Jis toks nereikšmingas, kad net nepastebimas.
Žmogaus gyvenime Jis nebeteko savo iškilumo.
Tiems, kurie viešosios nuomonės apklausose
tikina tikį Dievo buvimu, Jis ne toks įdomus
kaip televizija, Jo paliepimai ne tokie patikimi
kaip turto ar įtakos troškimas, Jo teismas kelia
ne tokią pagarbią baimę kaip vakaro žinios, o Jo
tiesa ne tokia įtikinama kaip reklamų paskleista
saldi meilikavimo ir melagysčių migla. Besvoris.
Toks Dievas mums tapo po to, kai nustūmėme
Jį į savo pasaulietinio gyvenimo pakraščius. [...]
Lengvumas nieko nepasako apie Dievą, bet viską
pasako apie mus, apie mūsų būklę ir psichologinį
nusiteikimą pašalinti Dievą iš savo tikrovės.
Tad raginu save ir jus – stenkimės
pamilti Jėzų taip, kad Jo mums pakaktų.
Kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Jei mūsų
santykiai su Juo tam tikru metu nutrūko,
atkurkime tuos prarastus santykius su Juo.
Jei šiandien jautiesi atitolęs, pradėk artėti
prie Jo. Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis
prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai,
nusivalykite širdis, dvejojantys (Jok 4, 8).
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elevizorius mūsų
namuose

TV žiūrėjimo ir naršymo internete įpročiai gali paveikti jūsų
šeimos gyvenimą
„Praėjo dar vienas ketvirtadienio vakaras“, – pagalvojau aš, atsidusau ir kritau
į lovą. Mano vyras Keitas atėjo į miegamąjį
norėdamas pasikalbėti, bet pasakiau, kad
noriu pabūti viena su savo melancholiškomis mintimis. Nusivylęs Keitas išsliūkino
iš kambario.
„Koks nejautrus! – pagalvojau. – Kaip
ir praėjusį ketvirtadienį...“ Taip būdavo
kiekvieną ketvirtadienį, bet ne todėl, kad
Keitas buvo nejautrus, o todėl, kad aš buvau
prislėgta. O kaltininkas buvo vienas TV
šou! Man patiko tas šou, bet jis įaudrindavo
mano emocijas!
Po kelių savaičių aš atverčiau naują savo
gyvenimo puslapį: pasakiau „Ne!“ visoms
muilo operoms, visiems pokalbių šou ir
apskritai lioviausi žiūrėti televizorių. Tada,
atrodytų, iš naujo atradau savo vyrą ir šeimą.
Pradėjau žaisti su vaikais, domėtis naujais
dalykais, įgijau naujų draugų, mūsų santuoka pradėjo stiprėti. Mano pokalbiai tapo
žymiai gilesni nei „Pasitrauk! Nesimaišyk
po kojomis!“
Sužinojau, kad viena savaitė yra paskelbta „savaite be televizoriaus“: visoje
šalyje daug šeimų nusprendė bent tą savaitę
nežiūrėti TV, bet su visa šeima žaisti ir kitaip
smagiai leisti laiką drauge.
Jei jus kamuoja jausmas, kad televizorius (ar naršymas internete) atima per daug
laiko ir dėmesio nei turėtų, turite puikią
progą pamėginti gyventi be jo!

Televizorius vagia mūsų laiką
Jau seniai pastebėjau, kad žemės traukos jėga stipriausiai veikia tada, kai sėdi
minkštame krėsle priešais televizorių ar
kompiuterį. Jei jau pradėjai ką žiūrėti ar
naršyti internete, pakilti itin sunku. Viena
tyrimų agentūra nustatė, kad vidutinis
amerikietis TV žiūri 4 valandas per dieną. Tai prilygsta 5 dienoms per mėnesį,

2 mėnesiams per metus ir 11 metų per
65 metus!
Denisė mano, kad jos vyras tikrai
tuoj prasėdės prie televizoriaus 11 metų.
Vos grįžęs iš darbo Tomas įsijungia TV
ir „pamiršta“ išjungti. Denisei, kuri visada svajojo apie namus be televizoriaus,
toks Tomo įprotis atrodo nepakenčiamas.
„Mes beveik nesikalbame! Jis nenori net
drauge vakarieniauti, – skundžiasi ji.– Jis
pasiima maistą ir valgo sėdėdamas priešais
televizorių! Aš žinau, kad Tomas mane
myli, bet mes visai neskiriame laiko mūsų
santykiams gilinti.“

„

Jei jus kamuoja
jausmas, kad
televizorius (ar
naršymas internete)
atima per daug laiko
ir dėmesio nei turėtų,
turite puikią progą
pamėginti gyventi
be jo!

“

Pirmaisiais santuokos metais Denisė
bandė įtikinti Tomą neskirti tiek daug laiko televizijai, bet paprastai visi pokalbiai
šia tema įsiliepsnodavo ir virsdavo karštu
ginču. Nors ji ir suvokia, kad negali savo
vyro pakeisti, ji ilgisi artimo bendravimo,
artumo, kurį jie galėtų patirti.
Kita pora, Brenda ir Džekas, džiaugiasi
neseniai atradę tą artumą. Vakarą prie televizoriaus anksčiau jie vertino kaip puikią
progą pabūti kartu, nekalbant apie skaudžius
dalykus. Tačiau, kai jų santuoka pradėjo
svyruoti, Brenda ir Džekas suvokė, kad jiems
reikia ką nors keisti. Vos jie nusprendė neNukelta į 12 p.
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elevizorius mūsų
namuose

skirti tiek daug laiko televizoriui, o tai reiškė,
jog jie turi nusimesti saugumą jiems teikusį
apklotą, jų baimė greitai virto džiaugsmu,
nes jie atrado, kaip gali praturtinti naujai
atrasta draugystė. Užuot stebėję, kaip kiti
žmonės kuria santykius ir stato savo gyvenimą, jie patys pradėjo tiesti kelius į vienas
kito širdį.

Televizorius užvaldo
mūsų protą
Televizorius ne tik trukdo mums kurti
tarpusavio santykius, bet daro dar didesnį
neigiamą poveikį mūsų gyvenimui – jis
gali keisti net mūsų požiūrį. Pastebėjau,
kad įvairios laidos veikia mano nuotaiką,
bet akys dar labiau atsivėrė, kai mes su vyru
žiūrėjome šou „Draugai“, kuriame dalyvavo
mūsų bendraamžiai, įsipareigojimus šeimai
lengvai iškeičiantys į nieko neįpareigojantį
seksą. Užuot buvę šokiruoti ar nusiminę,
mes su vyru juokėmės! Pamažu, žingsnelis po žingsnelio, nepastebimai pasaulio
požiūris skverbiasi ir į mūsų, krikščionių,
galvas. Būtina ką nors keisti!
Atmintyje iškilo apaštalo Pauliaus filipiečiams parašyti žodžiai: Pagaliau, broliai,
mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga,

Atkelta iš 11 p.

teisinga, tyra, mylima, giriama, – apie
visa, kas dora ir šlovinga (Fil 4, 8).
Krikščionio gyvenimas – nuolatinė prote
vykstanti kova. Ir kai televizorius ar kompiuteris įjungtas, tą kovą mes dažnai pralaimime.
Reklamos užsakovai skiria milžiniškus
pinigus televizijos reklamoms, nes tiki, kad
tai gali paveikti mūsų sprendimus, ką pirkti,
o ko – ne. Jeigu televizija gali įtikinti mus
pirkti tam tikros rūšies dantų pastą, ar ji
negali pakeisti mūsų įsitikinimų, mūsų
požiūrio į nuodėmę?
Turbūt pavojingiausia televizijos (kompiuterio) įtakos sfera yra seksualinės fantazijos. Kai tam tikras vaizdinys įslenka į
mūsų galvas, labai sunku jo atsikratyti. O
įvairiose televizijos transliuojamose laidose
ar filmuose nuolat rodomos tobulus kūnus
turinčios ir ne itin daug apsirengusios
moterys. Ir, užuot paklausęs Saliamono
patarimo – Džiaukis su savo jaunystės
žmona (Pat 5, 18), – vyras gali užsigeisti,
kad jo žmona būtų panaši į, pavyzdžiui,
Dženifer Aniston.

TV formuoja ir mūsų lūkesčius
Televizorius ne tik daro įtaką mūsų fantazijai, bet gali formuoti ir mūsų lūkesčius

sutuoktinio atžvilgiu. Viena tyrėjų grupė
paskelbė, jog vienas rečiausių televizijos
transliuojamų laidų ar filmų herojus yra
tėtis. O jei apie tėčius ir kalbama, tai labai
dažnai jie vaizduojami nekompetentingi
ar atsiskyrėliai. Tipiškas per TV rodomo
tėčio pavyzdys yra Homeris Simpsonas –
linksmas juokdarys, turintis gerų norų, bet
žmona ir vaikai nuolat turi gelbėti jį iš įvairių
keblių situacijų. Toks televizijos piešiamas
paveikslas nepastebimai „ragina“ ir mus
ieškoti sutuoktinio trūkumų.
Kitos laidos ar filmai nukrypsta į kitą
kraštutinumą: pavyzdžiui, muilo operose
vyrai nuolatos dovanoja gėles ar šokoladą, vykdo kiekvieną mylimosios užgaidą.
Brenda pastebėjo, jog kartais ji per daug
įsijaučia į muilo operos herojės vaidmenį,
tikėdamasi, kad ir jos vyras bus toks romantiškas. Kai ji nusprendė nebežiūrėti
TV, savo nuostabai pastebėjo, kad anksčiau ją erzinę Džeko įpročiai, daugiau jos
nevargina. Ji liovėsi tikėtis, kad jis taps
tobulu, idealiu vyru, ir pradėjo džiaugtis
juo tokiu, koks jis yra.
Šeimos santykiams gali kenkti ir televizijos brukamas moters paveikslas. Per TV
retai rodomos moterys, besirūpinančios
tokiais žemiškais dalykais, kaip skalbimas
ar namų tvarkymas, kurie pareikalauja tiek
daug mūsų laiko. Rodomos visada ener-

„

Televizorius ne tik
trukdo mums kurti
tarpusavio santykius,
bet daro dar didesnį
neigiamą poveikį mūsų
gyvenimui – jis gali keisti
net mūsų požiūrį.

“

gingos, protingos, visur suspėjančios, bet
nuolat su idealia šukuosena, moterys. Jos
niekada nepavargsta ir visada yra trokštamos sekso partnerės, nesvarbu, kokie
santykiai su vyru jas sietų. Tokį paveikslą
nuolatos matantys vyrai gali pradėti nebegerbti savo žmonų.
Dėl tokių nerealistinių lūkesčių itin
susirūpinusi santuokos ir šeimos terapeutė
Denisė MacDonald: „Jei jūs remsitės informacija, pateikiama per TV, neabejotinai
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pradėsite galvoti, kad jūsų santykiams kažko
trūksta. Kadangi apie tarpusavio santykius
atvirai ir nuoširdžiai retai šnekasi net draugai, vienintelis žinių „šaltinis“, kaip sekasi
kitiems, dažnai būna televizorius. Ir kaip
mes nusiviliame, kai mūsų antroji pusė
neatitinka tų „normų“.“
Trumpinti TV žiūrėjimo ar naršymo
internete laiką verta dėl daugybės priežasčių.
Bet tai padaryti nėra labai lengva. Šį vakarą
Brendos ir Džeko namuose televizorius
išjungtas: jie drauge su vaikais žais žaidimus, eis pasivaikščioti ar paprasčiausiai
kalbėsis. O Denisė mels tokių pokyčių ir
savo namuose.
Kai kuriose šeimose pokyčiai gali prasidėti nuo mažyčių žingsnelių. Pradžioje
gal nejunkite televizoriaus bent vieną dieną
ar savaitę, nenaršykite kompiuteryje bent
vieną vakarą ar kelis. Pamatysite, būsite
maloniai nustebinti tų pokyčių, kuriuos
pastebėsite, kai apsidairysite aplinkui ir
pradėsite vėl džiaugtis savo sutuoktiniu
ir šeima.

Kaip sutrumpinti TV žiūrėjimo
ir naršymo internete laiką?
• Paskelbkite „savaitę be televizoriaus“ ar
„vakarus be interneto“;

• Išneškite televizorius ir kompiuterius iš
visų miegamųjų. Taip pat ir iš savojo!
• Atsisakykite satelitinės antenos ar kabelinės TV. Pinigus, kuriuos skirdavote šiam
reikalui, skirkite šeimos pramogoms.
• Tiek sau, tiek vaikams apribokite TV
žiūrėjimo ir naršymo internete laiką iki
kelių valandų per savaitę.
• Peržiūrėkite TV programą, susirašykite,
kokias laidas norėtumėte pažiūrėti, ir savo
planų laikykitės.
• Nežiūrėkite TV ir nenaršykite internete
valgydami.
• Prisiminkite stalo žaidimus ir bent
kartą per savaitę skirkite vakarą šeimai,
tik nesėdėkite prie televizoriaus ar kompiuterio!
• Perstatykite baldus taip, kad televizorius
nebūtų visų dėmesio centre.

Kuo pakeisti televizorių ar
naršymą internete?
• Visa šeima nueikite į biblioteką ar knygyną;
• pradėkite savanoriauti savo bendruomenėje;
• susiraskite naują hobį;
• melskitės;
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• visa šeima kepkite pyragėlius ar ruoškite
pietus;
• išeikite pasivaikščioti ar pačiuožinėti
ant ledo;
• pradėkite rašyti dienoraštį;
• į sąsiuvinį surašykite visus savo receptus;
• parašykite laišką žmogui, kuriam vis
neprisiruošėte parašyti;
• pasakokite įvairias istorijas;
• peržiūrėkite nuotraukų albumus;
• mokykitės fotografuoti;
• žaiskite įvairius žaidimus;
• aplankykite kokią meno galeriją ar teatrą;
• sutvarkykite namų priežiūros reikmenis;
• mokykitės užsienio kalbos;
• skaitykite knygas;
• paskambinkite seniems draugams;
• studijuokite Bibliją;
• su visa šeima eikite žaisti boulingą;
• išvažiuokite pasivažinėti ir pasidairyti
po apylinkes;
• planuokite, kaip norėtumėte pakeisti
savo namus;
• mankštinkitės...
Pagal www.ctlibrary.com
paruošė Žaneta Martingale
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ornelijus Kučinskis:

„Kūryba – savitas
pasaulis, kur tu pats
nustatai taisykles,
kuri emociją“

„Veidrodis“, kompiuterinė grafika

Kornelijų Kučinskį vis matydavau krikščioniškuose renginiuose drauge su tėvais. Jo mamą, Raseinių bažnyčios pastorę Jurgitą Kučinskienę, pažinojau kiek geriau, o su Kornelijumi kiek artimiau susipažinome vienos Kauno krašto Palapinių šventės metu. Tąkart Kornelijus
nesiskyrė su fotoaparatu ir užfiksavo tikrai gražių akimirkų. Vėliau
tapome draugais ir socialiniame tinkle, kur pamačiau ir kitomis priemonėmis kurtus Kornelijaus darbus. Tad šįkart ir kalbinu jauną, savo
vietos šiame pasaulyje ieškantį menininką Kornelijų Kučinskį.
Kornelijau, papasakok kiek apie save:
kur gyveni, ką veiki, kokius mokslus baigei...
Šiuo metu gyvenu Norvegijoje, nedideliame Sem miestelyje, šalia vieno iš seniausių
Norvegijos miesto Tønsberg. Norvegijoje
esu jau metus. Ketinu dar tiek pabūti ir
grįžti į Lietuvą.
Tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakęs, kad į Norvegiją atvykau norėdamas
užsidirbti. Čia lankausi jau ne pirmą kartą.
Kelis kartus čia viešėjome su tėveliais, vėliau
lankiausi vienas: atostogavau ir padėjau
tetai, o šįkart vykau su tikslu – užsidirbti.
Baigęs vidurinę mokyklą, įstojau į kompiuterinės grafikos projektavimo specialybę Kauno taikomosios dailės mokykloje.
Ši specialybė susijusi su reklama. Baigęs
mokslus gali maketuoti vizitines korteles,
lankstinukus, vokelius, plakatus, kurti logotipus, firminį įmonės stilių ir t. t. Tačiau
pagal specialybę dar nedirbau: vasarą grįžau
į namus, į gimtuosius Raseinius, o 2016 m.

rudenį išskridau į Norvegiją. Teta ir jos vyras padėjo susirasti darbą. Šiuo metu dirbu
įmonėje „1-2-Tre“ – gaminame skandinaviškų namų sienas, atlieku staliaus darbus,
kuriuos darant reikia didelio kruopštumo
ir atsakingumo.
Esi kūrybinga asmenybė: fotografuoji,
tapai ne tik ant popieriaus, bet ir kompiuteriu... Ar kūrybinę gyslelę paveldėjai
iš tėvų?
Mūsų giminėje yra nemažai gebančių
gražiai piešti, rašyti, dainuoti, groti ar iš
medienos kurti šedevrus. Tačiau ne visi tuos
gebėjimus puoselėja. Kai kas jau primiršę,
ką reiškia paimti lapą ar drobę ir išreikšti
save... Mąstydamas apie save, drąsiai galiu
pasakyti, kad gebėjimą kurti paveldėjau iš
tėvų, ir tai yra amžinojo Tėvo dovana.
Kas tau yra kūryba?
Kūryba man – giliausių jausmų, apie
kuriuos kartais net pats nežinai, išraiška.

Tai – tarsi kitas, savitas pasaulis, kur tu
pats nustatai taisykles, kuri emociją. Kūryba nėra tik „puff “ ir šedevras. Reikia daug
pastangų ir praktikos, reikia lavinti protą
suprasti, kaip viskas pasaulyje veikia, pvz.:
kaip atsispindi šviesa, kaip ji sąveikauja
su tam tikrais daiktų paviršiais, kokio
ryškumo, ilgio, dydžio kris šešėlis, kokiu
kampu piešti, kaip sukomponuoti, kad
žiūrovo akys pastebėtų būtent tai, ką tu
nori parodyti. Nepamirškime ir perspektyvos, o ką jau kalbėti apie spalvas... Tu pats
nusprendi, koks bus darbas – simetriškas
ar dinamiškas. Širdis padiktuoja, kokią
emociją, kokią nuotaiką kurti, o visas
kitas savo kūrybinio pasaulio taisykles
nustatome mes patys.
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Naudoji labai skirtingas technikas:
kreideles, pieštukus, akrilinius ir aliejinius
dažus, pastelę ir naujausias technologijas.
Kokia technika labiausiai tau patinka?
Labiausiai man patinka tapyti pastele –
tai tikriausiai mano „pirmoji meilė“. Dar
vaikystėje tėtis pamokė piešti minkštomis
spalvotomis kreidelėmis. Man patiko jomis
išgaunamas spalvų sodrumas, švelnumas,
piešinio koloritas. Piešdamas pastelėmis jaučiuosi tarsi susiliejęs su pačiu menu. Paimi

Kompiuterinė grafika

15

pastelę tarp pirštų ir brauki per popierių...
Pirštai išteplioti, net veidas dažnai būna
paženklintas keliais potėpiais...
Pastelė labai ilgai buvo mano mėgstamiausia technika, bet pamatęs Leonido
Afremovo darbus visgi nusprendžiau išbandyti kai ką naujo. Šio menininko impresionistiniai darbai, aliejiniais dažais
bei mentelėmis sukurtas koloritas, mane
pakerėjo. Mokykloje dailės egzaminui
pasirinkau būtent šią techniką. Tai buvo

„Laiptai“, kompiuterinė grafika

Kada į rankas imi fotoaparatą, teptuką
ar kitas meninės raiškos priemones? Kas
įkvepia kurti?
Kartais suvokimas: „Štai dabar turiu
sėsti piešti“ ar „Turiu šį vaizdą nufotografuoti“ – ateina tiesiog einant gatve, klausantis
muzikos, žiūrint filmą, žvelgiant į kitų menininkų darbus. Tiesiog tam tikru momentu
suvoki, kad turi veikti. Kartais idėjos piešiniams gimsta spontaniškai – negali žinoti,
kada kokios idėjos aplankys, tad turi būti
pasiruošęs ir ryte, ir vėlai vakare (juokiasi).
Panašiai yra ir su fotografija: kartais
kur nors eidamas ar šiaip vaikštinėdamas
pamatau mano akiai gražų dalyką – tai gali
būti spalvos, įdomus kampas, arba šešėlių ir
šviesos žaismas sukuria įdomią kompoziciją,
o kartais tai – emocija, akimirka, kurios
nenorėtum pamiršti.

„Valtis ant stiklo“, kompiuterinė grafika

„K-23 robotas“, kompiuterinė grafika

„Paslėptasis miestas“, kompiuterinė grafika

pirmas kartas, kai tapiau aliejiniais dažais
ir mentelėmis. Egzaminui skirtą savo darbą
pavadinau „Trapumas“.
Vėliau išdrįsau tapyti ir akvarele, kurios prieš studijas nebuvau bandęs. Taip
pat jau ilgai mane žavi ir vilioja animaciNukelta į 16 p.
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K

ornelijus
Kučinskis:

Mama, radau akmenuką (Norvegija), fotografija

Atkelta iš 15 p.

ja. Esu sukūręs kelis puslapius komiksų.
Man tai – mieli ir švelnūs, atgyjantys piešiniai.
Po kurio laiko įsigijau skaitmeninę
grafinę planšetę – ji reaguoja į specialaus
pieštuko brūkštelėjimus. Pradėjau piešti
mokslinės fantastikos vaizdus – tai, kas,
tikėtina, neegzistuoja, kas gimsta mano
vaizduotėje.
Keičiasi laikai, keičiasi ir menininkai.
Jau dabar kai kurie dailininkai savo darbus
kuria virtualios realybės įranga. Daugelis
tikriausiai jau matėte ir išbandėte virtualios
realybės akinius, kuriuos užsidėjęs gali nusikelti į skaitmeninį pasaulį, pavaikščioti, pavyzdžiui, po kokį paveikslą. Įsivaizduokite –
dabar toje skaitmeninėje erdvėje su tam
tikra lazdele galima ir piešti.
Tavo darbai labai skirtingi... Vieni –
natūralistiniai, kiti – iš fantastikos srities.
Kas tai lemia?
Žvejys (Norvegija), fotografija

Turėjau nuostabią vaikystę, kurią dažnai
leisdavau kaime, kur mane supo medžiai,
kalvos ir kalvelės, upeliai, grynas oras, kvepėjęs šviežiai nupjautu šienu. Gamta mus
supa visur, kad ir kur būtume. Net ir dideliame mieste galime išvysti tvirtai į žemę
Baikeris, fotografija

„Kūryba – savitas
pasaulis, kur tu
pats nustatai
taisykles, kuri
emociją“

Kūryba
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įsikibusių medžių. Gamta – tai nuostabus,
mane kerintis Dievo kūrinys, kur norisi
būti, kurį norisi įamžinti.
Na, o fantastinius piešinius įkvėpė vaizduotė bei noras pamatyti tai, ko nėra.
Ar tavo kūryboje yra kokių pasikartojančių motyvų? Jei taip, kodėl žavi būtent
tai?
Mano darbuose gan dažnai pastebėsite
medžius, debesis, vandens telkinius ir pastatus. Medžiai man simbolizuoja gyvybę,
debesys padeda sukurti dramatišką arba
ramų vaizdą, o vanduo simbolizuoja gyvenimą ir jo tėkmę.
Debesis tapyti mėgau visada. Tai tikriausiai dažniausiai pasikartojantis motyvas
mano darbuose. Tai, ką tapome, manau,

Žvilgsnis, fotografija

Fotografija

vienaip ar kitaip atspindi mus pačius, menininkus – kokie mes esame giliai širdyje,
ką patiriame, išgyvename. Sunkiu gyvenimo tarpsniu ir piešiniai dažnai būna
šaltų, niūrių spalvų, o išgyvendami puikų,
sėkmingą, meilės kupiną laikotarpį norime visa tai perteikti, tad tapome šiltomis,
pastelinėmis spalvomis, taip be žodžių, tik
spalva ir linija, norėdami parodyti, kaip
mes jaučiamės.

Pasaulio pakraštys (Norvegija), fotografija

Tapai tik laisvalaikiu ar ketini ateityje
iš to ir pragyventi?
Galbūt kada nors tai ir bus mano pragyvenimo šaltinis. Na, bet dabar tapau savo
malonumui. Kartais kai kas nori įsigyti
vieną ar kitą mano piešinį, bet kol kas tai
yra tik papildomas, ne pagrindinis finansų
šaltinis. Kiek rimčiau žiūriu į fotografiją.
Čia, manyčiau, man gana neblogai sekasi,
tad netolimoje ateityje planuoju daugiau
šioje srityje padirbėti.

Namukai (Ispanija), fotografija

Dėkui tau, Kornelijau, kad atvėrei
širdį. Linkime didžiausios kūrybinės sėkmės, drąsos išbandant vis naujas sritis
ir labai lauksime sugrįžtančio į Lietuvą.
Kalbino Žaneta Martingale
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JUSTIN HOLCOMB

K

odėl nematome tokių stebuklų,
kuriuos matė apaštalai?

Daug dabartinių krikščionių jaučiasi
taip, lyg būtų atskirti nuo gyvos, Dvasios
kupinos pranašų ir apaštalų tarnystės, aprašytos Biblijoje. Atrodo, kad Senajame
Testamente Dievas būtų vedęs savo tautą
nuo vieno stebuklo prie kito. Naujajame
Testamente skaitome, kad žmones, kurie
matė Jėzaus tarnavimą, apimdavo nuostaba,
pamačius Jo daromus stebuklus: Visi didžiai
stebėjosi ir šlovino Dievą. Apimti baimės,
jie kalbėjo: „Šiandien matėme stebinančių
dalykų!“ (Lk 5, 26). Ir per apaštalų rankas
žmonėse vyko daug ženklų ir stebuklų (Apd
5, 12).
Tačiau šiandien atrodo, kad tokie stebuklai vyksta retai, ir, jei jų pasitaiko, daug
krikščionių į tai žiūri skeptiškai. Ir apskritai
mums atrodo, kad Senojo ir Naujojo Testamento metu Dievas veikė kitaip nei dabar.
Neišvengiamai kyla klausimas – kodėl šiomis dienomis nematome tokių stebuklų, apie
kuriuos skaitome Naujajame Testamente?
Tam, kad atsakytume į šį klausimą,
turime suprasti ne tik Dievo Apvaizdos
veikimą (kaip Jis yra numatęs ir veikia, globodamas ir teikdamas bendrąją malonę),
bet ir Biblijoje aprašytų stebuklų prasmę.

Kodėl Biblijoje
aprašomi stebuklai?
Biblijoje aprašyti stebuklai – tai Dievo
veiksmai, skelbiantys absoliučią Jo valdžią
kūrinijai ir Dievo atsidavimą savo tautai (liudijantys Jo sandorą). Labai dažnai stebuklai
yra svarbūs, nes jie padeda išsipildyti atpirkimo planui, paliudydami, jog žmonija gali
tikėti Dievo pasiuntiniais, perteikiančiais Jo
apreiškimą. Tai viena pagrindinių stebuklų
funkcijų Šventojo Rašto pasakojimuose:
„Kai vyksta stebuklai, jie paliudija, kad
Dievas tikrai veikia, ir tai pasitarnaujama
Evangelijos labui“ (W. Grudem, Systematic
Theology, 360). Stebuklai paliudija Dievo
žinios ir Jo pasiuntinių tikrumą.
Senajame Testamente per Mozę vykę
stebuklai turėjo patvirtinti jo, kaip Dievo
atstovo, valdžią (Iš 4, 1–9). Taip pat ir pranašams buvo duoti žodžiai iš Dievo, kad
būtų patvirtinta, jog Dievas suteikė jiems

galią daryti stebuklus (1 Kar 17, 17–24; 18,
36–39; 2 Kar 1, 10).
Robertas L. Reymondas sako: „Senajame Testamente stebuklai patvirtino, kad
Mozė ir pranašai yra Dievo žmonės, o Naujojo Testamento stebuklai savo ruožtu patvirtina, kad Jėzus ir apaštalai taip pat yra Dievo
žmonės.“ Kad Dievas yra su Jėzumi, Nikodemas suprato būtent iš stebuklų (Jn 3, 2).
Apaštalas Lukas aprašo maždaug dvidešimt
Jėzaus padarytų stebuklų; keturi iš jų – visi
apie išgydymą – minimi tik Evangelijoje
pagal Luką. Jėzaus stebuklai patvirtina Jo
valdžią Dievo išgelbėjimo plane (Lk 7, 22).
Jėzaus padarytų stebuklų apimtis parodo,
kokia plati Jo valdžia: Jis išgydo paliegusius,
išvarinėja piktąsias dvasias, pagydo nuo
įvairiausių ligų: kraujoplūdžio, aklumo,
kurtumo, paralyžiaus, epilepsijos, raupsų,
vandenligės ir karštinės, atstato padžiūvusią
ranką... Jėzus atgaivina mirusius ir daro
kitus antgamtinius dalykus.
Stebuklai taip pat byloja apie Dievo
karalystę ir kūrinijos atstatymą. Apaštalai
kartais Jėzaus stebuklus vadina ženklais, o
pats Jėzus skelbia, kad stebuklingi Jo darbai
liudija, jog atėjo Dievo karalystė (Lk 11,
14–23). Jėzus gydė, išvarinėjo demonus ir
darė kitokius stebuklus (pavertė vandenį
vynu ir padaugino maistą), kad parodytų, jog į žemę atėjo Dievo karalystė. Kaip
rašo teologas Wayne Grudemas, vienas iš
stebuklų tikslų buvo „paliudyti faktą, kad
Dievo karalystė atėjo ir paskleidė žmonių
gyvenime jos vaisius“. Būtent apie tai Jėzus
ir kalba Evangelijoje pagal Matą: Bet jeigu
Aš išvarau demonus Dievo Dvasia, tai tikrai
pas jus atėjo Dievo karalystė (Mt 12, 28).
Tie, kurie matė Jėzaus daromus stebuklus,
suprato, kad Izraelio Dievas vėl veikia savo
tautoje.
Timas Kelleris sako: „Stebuklai paskatina ne tik paprasčiausiai tikėti, bet ir
šlovinti, gėrėtis ir stebėtis. Jėzus nedaro
stebuklų kaip magiškų triukų – tam, kad
darytų įspūdį ar įtaką. [...] Priešingai – savo
stebuklingas jėgas Jis naudoja, kad gydytų
ligonius, pamaitintų alkanus ir prikeltų numirusius. Kodėl? Mes, šiuolaikiniai žmonės,

apie stebuklus mąstome kaip apie išimtis
įprastame gyvenime, bet Jėzus stebuklus
darė tam, kad įprastas gyvenimas sugrįžtų
į vėžes“ („Už ir prieš Dievą“).
Jėzaus stebuklai atskleidžia Jo dievišką prigimtį – prigimtį, kuri verta šlovės.
Štai ką sako mokiniai, pamatę vandeniu
žengiantį Jėzų: Tikrai Tu esi Dievo Sūnus!
(Mt 14, 33). Kai Jėzaus paklausė, ar Jis tikrai yra „tas, kuris turi ateiti“ (Lk 7, 19), Jis
atsako ne liudydamas, kad yra Mesijas, bet
rodydamas į stebuklus. Luko vaizduojamas
Jėzus – susitelkęs į savo valdžią ir skelbiamą
pažadą. Gelbstintys Jėzaus darbai atskleidžia,
kokia yra Dievo karalystė: Jis išvaduoja
nusidėjėlius, užtikrina nuodėmių atleidimą
ir suteikia Dvasią.
Verta pacituoti visą W. Grudemo stebuklų Senajame ir Naujajame Testamente
apibrėžimą: „Atrodo, kad stebuklai buvo
Naujojo Testamento bažnyčios bruožas.
Senajame Testamente stebuklai visų pirma
buvo susiję su tuo metu iškilusiu vienu lyderiu, tokiu kaip Mozė, Elijas ar Eliziejus.
Naujajame Testamente, kai Jėzus pradeda
savo tarnavimą, staiga pradeda vykti neregėtai daug stebuklų (Lk 4, 36–37. 40–41 ).
Tačiau, priešingai Senojo Testamento pavyzdžiui, valdžia daryti stebuklus ir išvarinėti
demonus priklausė ne vien tik Jėzui, ir, kai
Jis buvo paimtas į dangų, ji niekur nedingo.
Netgi savo tarnavimo žemėje metu Jėzus suteikė valdžią gydyti ligonius ne tik dvylikai,
bet ir septyniasdešimčiai savo mokinių (Lk
10, 1 ir 9, 17–19, plg. Mt 10, 8; Lk 9, 49)“.
Taigi stebuklai ankstyvojoje bažnyčioje
betarpiškai pasitarnavo atpirkimo istorijai –
patvirtino, kad Dievo apreiškimas yra tikras,
ir parodė, kad į Dievo tautą ateina naujas
eschatologinis laikotarpis.
Panagrinėkime, kas buvo svarstoma
Jeruzalės susirinkime (Apd 15). Viename
didžiausių pirmosios bažnyčios disputų
buvo ginčijamasi, ar į krikščionybę atsivertę
pagonys turi laikytis Senojo Testamento
nurodymų ir apsipjaustyti. Kadangi šio
klausimo niekaip nebuvo galima išspręsti,
Paulius, Petras ir Barnabas šiuo klausimu
Jeruzalėje susitiko su žydų krikščionių vadovais. Verta pastebėti, kad „visas susirinkimas
nutilo ir ėmė klausytis Barnabo bei Pauliaus
pasakojimo, kokių ženklų ir stebuklų per
juos Dievas padarė tarp pagonių“ (Apd 15,
12). Stebuklingi Dievo darbai paliudijo žydų
krikščionims, kad Dievas ir tarp pagonių
veikė nauju ir išskirtiniu būdu.
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Stebuklai šiandien
Kaip krikščionys turėtų žiūrėti į stebuklus šiomis dienomis? Pirma, turime
suprasti, kad Biblijos stebuklai – tokie, kokie
buvo, ir ten, kur jie vyko, buvo reikalingi
tam, kad būtų įgyvendintas Dievo atpirkimo
planas. Tačiau tai nereiškia, kad stebuklai
šiomis dienomis nebevyksta. Išties, kaip
pastebi W. Grudemas, „nieko blogo, jei
trokštate stebuklų tam, kam jie Dievo ir yra
skirti – patvirtinti, jog Evangelijos žinia yra
teisinga, padėti vargstantiems, pašalinti iš
kelio kliūtis tarnaujantiems ir pašlovinti
Dievą“. Stebuklai tebevyksta, tik krikščionys
turėtų vengti dviejų kraštutinumų – visur
matyti stebuklus ir nematyti stebuklų niekur.
Antra, krikščionys turėtų praplėsti savo
supratimą apie tai, kaip Dievas veikia – tiek
globodamas žmones kasdieniuose darbuose,
tiek darydamas stebuklingus atpirkimo
darbus bažnyčioje. Pavyzdžiui, Evangelijoje
pagal Joną Jėzus sako: Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos
Aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes
Aš einu pas savo Tėvą (Jn 14, 12). Tačiau
nėra visiškai aišku, ką Jėzus turi omenyje,
sakydamas, kad po jo ateinantys darys „didesnius darbus“. Kai kas gali pamanyti, kad

tie „didesni darbai“ reiškia daugiau stebuklų
ir kitų panašių dalykų.
Būtent čia naudingos teologo D. A.
Carsono įžvalgos: „Didesni darbai <...> negali paprasčiausiai reikšti daugiau darbų –
tai nereiškia, kad Bažnyčia darys daugiau darbų, nei darė Jėzus. Nes per ilgą laiką Bažnyčia
išaugo – ją sudaro labai daug žmonių; nes yra
geresnių graikiškų žodžių, norint pasakyti
„daugiau“, ir bet kokiu atveju tokio posakio
prasmė būtų visiškai banali. Taip pat didesni
darbai negalėtų reikšti ir „įspūdingesni“ ar „labiau antgamtiški“: sunku įsivaizduoti darbus,
kurie būtų įspūdingesni ar labiau antgamtiški,
nei Lozoriaus prikėlimas iš numirusių, duonos
padauginimas ar vandens pavertimas vynu“
(The Gospel According to John, Pillar New
Testament Commentary, 495).
Didesni darbai, kuriuos daro ateinantieji
po Jėzaus, aiškiai rodo į naują eschatologinę
tvarką, kuri įsigalėjo per Kristaus mirtį, Jo
prisikėlimą ir paėmimą į dangų.
„Ženklai ir darbai, kuriuos darė Jėzus
savo tarnavimo metu, negalėjo iki galo atlikti savo vaidmens tol, kol Jėzus nebuvo
prikeltas iš mirties ir išaukštintas. Ir tik
iš šios perspektyvos galima suvokti, kam
jie iš tiesų buvo skirti. O tikintiesiems po
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Jėzaus pašlovinimo skirta daryti darbus
eschatologine Dvasios galia, ir tai derės su Jo
mirtimi ir pergale bei tokiu būdu betarpiškai ir aiškiai apreikš Sūnų“ (D. A. Carson).
Nors šie darbai, žinoma, apima ženklus
ir stebuklus, kuriuos Dvasios jėga darė pirmoji bažnyčia, bet tuo neapsiribos. Jie apims
ir prie Dievo žmonių prisidėjusių „pagonių
paslaptį“. Taip pat stebuklingi Dievo darbai
bažnyčioje yra ir nuodėmių atleidimas, žmonių, kurie anksčiau buvo bedieviai, tapimas
Dievo vaikais... Taip, išgydymai, ženklai
ir stebuklai yra nuostabu, bet nieko nėra
nuostabiau už Kristaus atbaigtą atpirkimą.
Net jei mes dažnai nematome itin stebuklingų dalykų, Dievas veikia. Jis veikia
mūsų kasdieniuose paprastuose darbuose.
Jis stebuklingai pašaukia žmones pas save,
Jo bažnyčia auga ir plečiasi. Jis stebuklingai
veikia žmonių gyvenime visame pasaulyje.
Ir visiškai nesvarbu, teks ar neteks mums
privilegija matyti išties nuostabių, antgamtinių dalykų, – mes, krikščionys, galime būti
visiškai tikri, kad Dievas tikrai ir šiandien
veikia pasaulyje, vesdamas žmones pas save,
šlovindamas Jėzų ir statydamas savo Bažnyčią.
Iš www.thegospelcoalition.org
vertė Jurga Domarkaitė
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R. PAUL STEVENS

P

adrąsinimas
senstantiems žmonėms

Nors sunkumų patiriame visais laikais, tačiau senatvėje jų padaugėja.
Senstantiems žmonėms sunkumų kelia ir juos supanti jaunimo kultūra, jie atsilieka nuo sparčių interneto ir technologijų pokyčių, jų energija ir paslankumas silpsta. Dėl formaliai nustatyto laiko išeiti į pensiją
žmonės pradeda galvoti, kad jie neturės ką veikti, bus nereikalingi. Jie
jau nebus tapatinami su savo darboviete ir pareigomis, ir tai sukelia
sudėtingų savivertės problemų.
Bėgant metams žmonės patiria vis daugiau praradimų: netenka tėvų,
draugų, kolegų... vairuotojo pažymėjimo, geros sveikatos. Kyla gyvybei pavojingų sveikatos problemų – užpuola širdies ligos ar vėžys.
Galų gale tampa akivaizdu, kad artėja mirtis.
Tačiau ir tokiomis aplinkybėmis yra netiesioginių dvasinių paskatų
augti. Štai keli patarimai ir padrąsinimai senstantiems žmonėms.

kunigaikščiai ir pranašai, Dievo sūnūs
ir dukterys, Jo karalystės bendrininkai.
Tai, ką apie mus sako Biblija, – ne mūsų
pasiekimas. Tai jau atlikta, jau padaryta.
Todėl nuo šiol mes nė vieno nebepažįstame
pagal kūną (2 Kor 5, 16). Mes neturime
apie save spręsti taip, kaip sprendžia pasaulis.

2. Gyvenkime paprasčiau
Tapdami vyresni, paprastai atsisakome
kai kurių materialių dalykų. Ciceronas yra
pasakęs: „Ar gali būti kas nors kvailiau
už keliauninką, kuris kelionės pabaigoje apsikrauna nešuliais?“ Visgi kai kurie
žmonės taip dar elgiasi – kaupia daiktus, statosi didesnius namus, nors vaikai
su jais jau nebegyvena. Tačiau dauguma
vyresnio amžiaus žmonių ne didina, bet
mažina daiktų skaičių, nenori blaškytis ir
apsisunkinti.
Neseniai gavau laišką iš vieno pusamžio
savo draugo. Jis rašė: „Pagrindinis kelių

1. Gilinkime patirtį
Visą laiką aktyvų ir vaisingą gyvenimą
gyvenęs mano aštuoniasdešimties metų
tėvas patyrė du insultus ir paskutiniuosius
savo gyvenimo metus negalėjo nei kalbėti,
nei valgyti. Tiesiog taip atsitiko. Aš skraidydavau į Torontą, kur jis gulėjo ligoninėje,
sėdėdavau prie jo lovos, skaitydavau jam,
kartu melsdavausi ir visų svarbiausia – dėkodavau, kad jis yra brangi dovana. Jis pats,
o ne jo turimi ar naudojami gebėjimai, buvo
dovana. Labai dažnai norėjau suprasti, ką jis
galvoja, jaučia ir patiria. Deja, jis negalėjo
man pasakyti. Dabar jis tiesiog buvo, o ne
ką nors darė.
Visuomenė verčia mus siekti laimėjimų – apdovanojimų už nuveiktus darbus,
aplankyti vis naujas šalis, siekti aukštesnių
pareigų ar įsipareigojimų bažnyčioje ar
kokioje labdaringoje organizacijoje. Tačiau pamažu iš mūsų prašoma vis mažiau
ir mažiau... Kaip man yra pasakęs vienas
tarptautiniu mastu žinomas oratorius,
„kvietimai išseko“. Žmonėms, kurių visas
gyvenimas tik ir sukosi apie kasdienį darbą,
kurie gyveno dėl savo darbo, išeiti į pensiją
reiškia... numirti. Ir visai nenuostabu, kad

kartais žmonės (daugiausia vyrai) miršta
vos išėję į pensiją. Tiesiog nebelieka dėl
ko gyventi.
Tačiau šis gyvenimo pokytis gali
atverti ir daugiau gyvenimo, jei tik suprasime ir sieksime vis labiau įtvirtinti
suvokimą, kas mes esame kaip žmonės,
ypač kaip žmonės Kristuje – kunigai,

pastarųjų mano gyvenimo metų bruožas –
vis didesnis paprastumas. Manęs nebejaudina tai, kas anksčiau man suteikdavo
energijos. Visai nebenoriu pirkti grožinės
literatūros, filosofijos ir meno knygų ar
kompaktinių plokštelių. Vis dėlto nenorėčiau, kad susidarytum įspūdį, jog mane
kankina nuobodulys. Tiesiog tam tikri
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daiktai, kurie anksčiau man patiko, atrodo
nereikalingi ir lėkšti.“
Šventajame Rašte daug kalbama apie
paprastą gyvenimą. Izraelitai buvo perspėti
dėl pernelyg patogaus gyvenimo gražiuose
namuose, gausių gyvulių bandų, didėjančio pelno ir maisto pertekliaus pavojų:
Saugokis, kad neužmirštum Viešpaties,
savo Dievo, nesilaikydamas Jo paliepimų,
įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien
skelbiu. Kai sotus būdamas pasistatysi gerus
namus, juose gyvensi ir turėsi galvijų bandas, avių būrius, aukso ir daugybę visokių
dalykų, saugokis, kad nepasididžiuotum
ir neužmirštum Viešpaties, savo Dievo,

„

Mes tampame vyresni,
bet tai nereiškia,
kad prarandame
žmogiškumą.
Atvirkščiai –
mes kaip tik tampame
žmogiškesni.

pjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų,
ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai
vertesni už paukščius! Kas gi iš jūsų galėtų
savo rūpesčiu bent per sprindį pridėti sau
ūgio? Jei tad jūs nesugebate padaryti net
mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos
nesidarbuoja ir neaudžia, bet sakau jums:
nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo
taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu
Dievas taip aprengia laukų žolę, šiandien
žaliuojančią, o rytoj metamą į krosnį, tai
dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai!
Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite,
ir nesirūpinkite! Visų tų dalykų ieško šio
pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad
viso to jums reikia. Verčiau ieškokite Jo
karalystės, o visa tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo
duoti jums karalystę!“ (Lk 12, 22–32).

3. Daugiau mąstykime apie
dangiškus dalykus

“

kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergijos namų,
kuris vedė per didelę ir baisią dykumą, kur
buvo nuodingų gyvačių ir skorpionų, kur
buvo sausra ir nebuvo vandens. Jis leido
iš kiečiausios uolos vandens srovei tekėti, maitino tave dykumoje mana, kurios
nepažino tavo tėvai, kad pažemintų tave
ir išmėgintų tave ir kad galiausiai darytų
tau gera, kad nesakytum: ‘Mano jėga ir
mano rankų stiprybė sukrovė man šiuos
turtus’. Atsimink Viešpatį, savo Dievą,
nes Jis tau suteikia jėgų įgyti turtus, kad
įtvirtintų sandorą, padarytą su tavo tėvais,
kaip yra šiandien. Bet jei užmirši Viešpatį,
savo Dievą, ir seksi svetimus dievus, juos
garbinsi ir jiems tarnausi, skelbiu jums iš
anksto, kad žūsite (Įst 8, 11–19).
Pats Jėzus gyveno paprastai ir skatino
žiūrėti į turtą be rūpesčių ir nerimo: Todėl
sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką
valgysite, nė kūnu, ką vilkėsite. Gyvybė
svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei

Turbūt bene populiariausi klausimai
tarp vyresnių žmonių – kokį dalyką būtinai
turėtume padaryti, ką turėtume patirti
ar pamatyti prieš numirdami (nukeliauti
į Antarktidą, pamatyti Didįjį Kanjoną,
šokti nuo tilto su guma, nuvažiuoti žiemai
į Havajus ir pan.).
Nematau čia nieko blogo, išskyrus tai,
jog tokie norai gali atspindėti mūsų norą
išspausti iš gyvenimo viską, kas įmanoma, lyg nieko daugiau tame gyvenime
ir nebebūtų. Tačiau juk iš tiesų yra daug
daugiau dalykų, daug nuostabesnių, nei
tapdami vis vyresni susimąstome. Ir tai
teikia krikščionims daugiau džiaugsmo,
daugiau pasitenkinimo ir tęsiasi dar ilgiau. Tiesą pasakius, tai trunka amžinai.
Mes išgyvename visą Dievo karalystės
pilnatvę, mėgaujamės gyvenimu naujame
pasaulyje, kuriame betarpiškai jaučiame
Jo artumą.
Deja, dažnai manoma, kad dažniau
mąstyti apie dangiškus dalykus reiškia
būti atitrūkus nuo realybės. Tačiau K. S.
Luisas pastebi: „Būtent tie krikščionys,
kurie labiausiai mąstė apie ateitį, daugiausiai nuveikė dabartiniam pasauliui.
Kai krikščionys pradeda mažiau mąstyti
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apie būsimą pasaulį, jie tampa neveiklūs ir
šiame. Siekite dangiškų dalykų, jums bus
pridėta ir žemiškų, bet jei sieksite žemiškų –
negausite nieko.“
Būtent tokį požiūrį atskleidžia Apreiškimo knyga – ji kalba apie praktišką,
į dangų nukreiptą mąstymą. Ši knyga
nėra visų pirma pranašysčių knyga. Tai –
aiškus apreiškimas, kaip pasaulis atrodo
žmogui, kuris gyvena Dvasia. Ji moko,
kaip praktiškai ugdyti į dangų nukreiptą
mąstymą: 1) gyventi mąstant apie Dangaus karalystę, gyventi ir dirbti, viliantis
galutiniu Dievo karalystės įsigalėjimu;
2) suprasti, kad laikas yra dovana, ne tik
išteklis, kurį galima valdyti; 3) susitelkti
į tuos dalykus, darbus ir santykius, kurie
vertingi ne tik šiame gyvenime – vertinkime ne tik „dvasinį“ darbą, bet visus
darbus, daromus su tikėjimu, viltimi ir
meile (1 Kor 15, 58).
Patirties gilinimas, paprastumas ir
praktiškas, į dangų nukreiptas mąstymas.
Mes tampame vyresni, bet tai nereiškia,

„

„Būtent tie krikščionys,
kurie labiausiai mąstė
apie ateitį, daugiausiai
nuveikė dabartiniam
pasauliui. Kai krikščionys
pradeda mažiau mąstyti
apie būsimą pasaulį, jie
tampa neveiklūs ir šiame.“
K. S. Luisas

“

kad prarandame žmogiškumą. Atvirkščiai – mes kaip tik tampame žmogiškesni.
Kaip ir siekiant dvasinio brendimo, turime
bendradarbiauti su Dievu, kuris mus myli ir
trokšta padaryti mus geresniais žmonėmis –
o tai apima ir kovą su senėjimo ydomis, ir
dorybių puoselėjimą bręstant ir tampant
vis vyresniais.
Iš www.thegospelcoalition.org
vertė Jurga Domarkaitė
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JUDITA KRIUKAITĖ

V

isada norėjau susirgti
nepagydoma liga

Tikrai. Visada to norėjau. Bet tik neseniai susimąsčiau: kodėl?
Mano vyresnioji sesuo vaikystėje labai
daug sirgo, o aš buvau „stiprus vaikas“.
Todėl mama labai rūpinosi mano sese,
o manęs retai kada paklausdavo, kaip aš
jaučiuosi. Bet, kai susirgdavau, mama rūpindavosi ir manimi. Tuomet jaučiausi
mylima ir jai svarbi. Todėl ir norėjau susirgti nepagydoma liga.
Mokykloje turėjau geriausią draugę.
Ji visada buvo populiari. Visi vaikinai ją
mėgo, ja žavėjosi, rodė dėmesį. Paauglystėje ji to populiarumo dažnai siekdavo
mano sąskaita: pašiepdavo mane prieš
kitus, vaidindavo, kad stumia mane iš
suolo (sėdėjome kartu). Bet vėliau mes
puikiai su ja sutardavome. Tai truko iki
tol, kol ji išsilaikė teises. Tada ji pradėjo
labai daug laiko leisti tarp tokių žmonių,
su kuriais man buvo sunku rasti bendrą
kalbą. Ir su kitomis klasės merginomis ji
pradėjo bendrauti kur kas daugiau nei su
manimi. Bet, kai aš susirgdavau, ji ateidavo

manęs aplankyti, pasakyti, ką mokytojai
uždavė namų darbų, ir mes galėdavome
pasikalbėti apie viską. Tuomet jaučiausi

priimta ir svarbi jai. Ir norėjau susirgti
nepagydoma liga.
Ar kada susimąstėte, kad žmonės parodo meilę vienas kitam tik tada, kai atsitinka
kas nors baisaus? Arba kai nieko nėra aplinkui ir niekas iš tų jausmų nepasijuoks...
Visada norėjau susirgti nepagydoma
liga, kol nepažinau Dievo. Kai sužinojau,
kad Dievas yra Tas, kuris suteikia laisvę, o
ne kontroliuoja, kad Jis nori turėti santykį
su žmogumi, o ne duoti sąrašą dalykų, kuriuos reikia įgyvendinti, panorau Jį pažinti.
Panorau to santykio. Ir tada suvokiau, kad
iki to laiko save mačiau kitų akimis. Turėjau
būti stipri, protinga, intelektuali, priimta
kitų. Norėjau įtikti kitiems. O Dievas suteikė laisvę būti savimi: laisvę būti silpnai,
kai sunku, laisvę kvailioti, laisvę nežinoti
atsakymų į visus klausimus. Panorau būti
priimta Dievo, o ne žmonių.
Pajutau laisvę klysti bei pradėjau matyti, kas yra tiesa. Tada suvokiau, kad Dievas
mane myli nepriklausomai nuo to, kaip
man pavyksta išlaikyti egzaminus, kaip
šiandien esu apsirengusi ar kiek vaikinų į
mane atsisuka, kai einu gatve. Suvokiau, kad
Jo meilė nepriklauso nuo to, ką darau, nes
Jis myli mane tokią, kokia esu, o ne tokią,
kokią nori matyti. Jis myli mane visada,
net ir tada, kai... nesergu.
Visada norėjau susirgti nepagydoma
liga. Dabar nebenoriu.
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MARK GREENE

S

enųjų meistrų
pamokos

nimų įtaką stiprino ir žmonių dėmesį traukė stebuklai. Stebuklai
galbūt ir neragina atsiversti, bet jie padeda surinkti klausytojus.
Aš manau, kad turėtume pasakoti biblines istorijas taip, kad
atkreiptumėme dėmesį, iliustruotume ar dramatizuotume įvykius,
nenutoldami nuo Biblijos istorijų esmės. Iš savo ribotos patirties galiu
tvirtinti, jog kartais matau vaikus, kuriems pasakojama istorija bibline
tema, naudojamas vaizdo įrašas ar pantomima ir sakoma: „Žinote,
ši istorija kiek panaši į biblinę.“ Tačiau kodėl jiems nepapasakojus
tikros biblinės istorijos? Šiandien mums tenkantis iššūkis – ne
patraukti žmonių dėmesį istorijomis Biblijos tema, bet sužadinti
žmonių vaizduotę Biblija, istorijomis žmonių, kurie panašūs į mus,
o taip pat – charakteriu ir darbais to vienintelio Asmens, kuris turi
amžinojo gyvenimo žodžius. Ir tai veda mus prie Rembranto.
Apie jį dar galima pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, jis buvo
talentingas menininkas. Laikraštis „Sunday Times“ pastebėjo, kad
rimti meno kritikai niekad aršiai nepuolė Rembranto. Galbūt iš
dalies tai lėmė pagarba jo kūrybiniams gebėjimams, iš dalies –
pagarba jo minčių originalumui, o galbūt susidomėjimą kėlė žmogus, kuris kartą turėjo drąsos pavaizduoti save kaip vieną iš žmonių,
kalančių prie kryžiaus Kristų. Arba 1625 m. nutapytame paveiksle
„Stepono užmėtymas akmenimis“ jis suteikė savo bruožų trims

„Stepono užmėtymas akmenimis“, 1625
Rembrantas, be abejonės, yra vienas žymiausių menininkų
visoje dailės istorijoje, perteikusių Dievo žodį paveikslais. Iš jo
mes galime pasimokyti tiek daug...
Šiandien Dievo žodžio skleidimo žmonėms tema galima išgirsti
nemažai tuščių kalbų. Ypač – Anglijos bažnyčioje. Ir tai tiesiogiai
priklauso nuo to, kad tik nedaugelis yra iš tiesų kompetentingi
šioje srityje, bent jau tarp tų, kurie įtakingi bažnyčioje. Iš čia kyla
ir nuolatinės bažnyčių vykdomų Evangelijos skleidimo kampanijų
nesėkmės – dažnai ne dėl to, kad žmonės piktintųsi pačia Evangelija, o todėl, kad visada gali rasti vieną arba kitą bažnyčios vadovą,
teigiantį, kad pasirinktas Evangelijos perteikimo būdas dėl vienų
ar kitų priežasčių yra netinkamas.
Akivaizdžiausias pavyzdys – viena įsimintina Velykų reklamos
kampanija. Joje daugiausia dėmesio buvo skiriama prisikėlimui, kuris
priešpastatomas nukryžiavimui. Tačiau vaizdinėje reklamoje nebuvo
kryžiaus! Šią kampaniją vykdė aklųjų draugija. Toks nesusipratimas
gali versti bažnyčią atrodyti kvailai. Ir nors daugelis stambiųjų reklamos kampanijų naudojo puikiai parengtus tekstus ir menišką vaizdą,
tačiau nebuvo pagrįstos tokiu metodišku strateginio planavimo ir
tyrimo procesu, kuris būdingas vertę turintiems darbams.
Pradėjus kalbėti apie tai, kokiu būdu derėtų žmones supažindinti su Biblija ir kokiu būdu visuomenėje skleisti Evangeliją,
žmonės ima aiškinti, kad mes turite tai daryti vienaip ar kitaip – ir
dažnai susitelkiama ties tribūna, iš kurios reiktų kalbėti, užuot
atradus, ko reikia kiekvienam iš mūsų, – ugdyti iškalbingumą,
pažinti Evangeliją ir dalintis savo liudijimu. Dabar madinga raginti
pasakoti istorijas Evangelijos tema, esą ir Jėzus pasakojo istorijas.
Tačiau pamirštama paklausti, kodėl Jis pasakojo įvairias istorijas,
arba ar tikrai mūsų šiandieniniai pasakojimai, kurių biblinės esmės
žmonės nesupranta, yra vykę mūsų bandymai perteikti Mokytojo
bendravimo su žmonėmis būdą. Juk Jėzaus pasakojamų palygi-

„Samsonas ir Delila“, 1630
svarbiausiems veikėjams – liudininkui, budeliui ir aukai. Ir tai ne
tuštybė, o priešingai – realizmas. Ar nesame atsakingi už Kristaus
mirtį? Ar ne tiesa, kad kartais stovime ir žiūrime, kai blogis puola
nekaltąjį? Ir ar tai netiesa, kad mes kartais kenčiame Kristaus vardu
ir viliamės, kad mes – kaip ir esame pašaukti – galėsime mirti už
Jį? Rembrantas ne visada įterpdavo savo veidą į tapomas drobes,
bet tai įvykdavo neretai.
Nukelta į 24 p.
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enųjų meistrų
pamokos
Atkelta iš 23 p.

Be to, jis sugebėjo atgaivinti Biblijos istorijas ir perkelti į jas mus.
Taip ir paveiksle „Samsonas ir Delila“ (paveikslas nutapytas 1630 m.,
saugomas Berlyno paveikslų galerijoje) jis neperkėlė šios scenos į
savo laikmetį, tačiau atskleidė Samsono pažeidžiamumą ir jo ką tik
prarastos jėgos realumą. Iš nukirptų garbanų mes suvokiame, kad
Samsonui miegant Delilos glėbyje jėgos jį paliko, tačiau ant pirštų
galų tipenantis kareivis nėra tuo įsitikinęs. Jo akyse matome baimę,
o kairę ranką jis ištiesęs prieš save, tarsi stengdamasis apsisaugoti.
Nes jis žino, kad mato vyrą, kuris užmušė tūkstantį filistinų asilo
žandikauliu – ir kad jam irgi gali blogai baigtis.
Iš tiesų, Rembrantas ne visada atkurdavo kontekstą, bet iš to, ką
jis kūrė, mes galime jausti, kad Biblijos žmonės yra tikri. Susitaikymo
su neišvengiamybe skausmas Batšebos akyse (paveikslas nutapytas
1654 m., saugomas Luvro muziejuje), kai ji skaito Dovydo kvietimą,
o tarnaitė auna jos kojas, verčia mus jausti pasibjaurėjimą Dovydu,
kuris naudoja savo valdžią prievartai. Batšebos veido išraiška tiesiog
neleidžia mums įžvelgti jos grožio, kurį matė Dovydas. Panašiai ir
„Šventoji šeima“ (paveikslas nutapytas 1630 m., saugomas Muniche,
„Alte Pinatkothek“). Marija žaidžia su kūdikėlio Jėzaus kojytėmis –
taip motinos dažnai žadina žindomus kūdikius, kad jie baigtų valgyti. Tačiau jos ir Juozapo akyse spindinti nuostaba nėra įprastai
matoma paveiksluose, kuriuose atsispindi pagarba ir nusižeminimas
Dievo akivaizdoje už garbę būti Dievo Sūnaus tėvais, bet greičiau
įprastas žmogiškas susižavėjimas kūdikiu. Greičiausia Rembrantas

„Gerasis samarietis“, 1633

„Betsabėjos (Batšebos) maudynė“, 1654
nesiekė sumenkinti
tikrosios istorijos, o
tiesiog ragino mus
naujai į ją pažvelgti.
Besituštinantis šuo
graviūroje „Gerasis
samarietis“ (atlikta
1633 m., saugoma
Niujorke „Pierpoint
Morgan Library“)
savo laiku galėjo
nukreipti žvilgsnius
nuo atliktų gerų
darbų, bet iš tiesų jis
turbūt buvo skirtas
tam, kad visa vaizduojama scena įgytų natūralumo. Nes
šis neįprastas įprasto
gailestingumo darbas
(kurį atliko samarie„Šventoji šeima“, 1630
tis) iš tiesų yra visiškai natūralus.
Šis sugebėjimas – imti tai, kas yra įprasta, ir paversti neįprastu
taip pat pasireiškia Rembranto pasirinktose spalvose. Kaip pavyzdį
galima imti simbolinį ir gausų mėlynos spalvos naudojimą, kuris
būdingas daugeliui ankstyvųjų Marijos portretų. Rembrantas rinkosi
žemės rudumo spalvas ir valstietiškus drabužius. Iš tiesų ir tokiu būdu
atskleidė, kaip gelbstinti Kristaus malonė gali įprastą paversti neįprastu.
Rembrantas nesiekė parodyti, kaip smarkiai praeities šventieji žmonės skyrėsi nuo mūsų, tačiau tai, kokiais artimais jiems
galime tapti mes. Tai nebuvo šventumo, kuris prieinamas tik išrinktiesiems, teologija, tačiau mūsų kasdienio gyvenimo Kristaus
akivaizdoje ir kiekvieno mūsų pašaukimo šventėti teologija, kuri
atitiko Reformacijos dvasią.
Vertė Dalia Janušaitienė. „London Institute for Contemporary Christianity“
www.licc.uk.org
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Senasis Testamentas šiandien kartais aršiai puolamas. Kai kurie, ir ne tik ateistai, jam negaili aštrių
žodžių. Teigiama, kad Biblija – ypatingai pirma jos
dalis – perdėm smurtinė ir nehumaniška knyga. Iš
tiesų Biblija daugelyje vietų yra tiesiog įžeidžiančiai
žiaurus veikalas. Smurto joje netrūksta. Skaitant,
pvz., Teisėjų knygą, iš pirmo žvilgsnio sunku rasti
dvasiškai pakylėjančių istorijų. Knyga pilna keistų
epizodų, kruvinų žudynių scenų, daug melo ir intrigų istorijų. Todėl net ir krikščionys neretai Senojo
Testamento baiminasi. Jiems tarsi gėda dėl kraujo,
kuris neretai Senojo Testamento istorijose stačiai Holgeris Lahayne – Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios
Sinodo kuratorius
upeliais liejasi.
Iš tikrųjų Senasis Testamentas yra pilnas kruvinų istorijų. Bet būtent tai ir yra jo
stiprioji pusė! Nes nuo pat pradžių Biblija
mums rodo, koks yra tikrasis pasaulis. Pasaulis po nuopuolio (Pr 3) yra paženklintas
ligų ir mirties, žmonių piktumo ir neapykantos, kančios ir žiaurumo. Bet kiekvienas
tikintysis turi viltį, kad vieną dieną visas
šis blogis bus galutinai nugalėtas. Tačiau
kol kas pasaulis yra nupuolęs. Deja, giliai
nupuolęs. Ir Biblija, kaip labai tikroviška
knyga, atspindi šį faktą.
Baisumai prasideda jau Biblijos pradžioje, Pradžios knygos ketvirtame skyriuje.
Pirma istorija po Adomo ir Ievos nuopuolio
pasakoja apie jų vaikus, Kainą ir Abelį. Ir iš
karto istorija apie žmogžudystę šeimoje! Dar
baisiau – nužudomas Dievą tikėjęs žmogus.
Jau pirmuose Biblijos puslapiuose sutinkame
pirmąjį tikėjimo kankinį. Pirmoji žinia po
nuopuolio – žiauri ir aiški: tas, kuris tiki ir
teisingai garbina Dievą, gali už tai sumokėti
net savo gyvybe.
Didžioji Senojo Testamento nauda yra
ta, kad iš jo mes labai aiškiai pamatome tikrovišką tikinčių žmonių gyvenimą – su visais
pakilimais ir nuosmukiais, su visu blizgesiu
ir visu purvu. Senasis Testamentas parodo
mums, kokiame pasaulyje tikintieji seka
Dievą. Jis rodo, kaip tikėjimo gyvenimas
tikrai vyksta ir kaip giliai gali nusiristi net

ir tikėjimo didvyriai. Pavyzdžiui, karalius
Dovydas: viena vertus, jis yra puikus tikėjimo pavyzdys šių dienų krikščionims; kita
vertus, tikras antipavyzdys to, kaip reikia

„

Kol Kristus neateis
į žemę antrą kartą,
gyvenimas šiame
nuodėmingame
pasaulyje ir liks sunkus
bei neteisingas, nes
tobulumas, deja, laukia
tik ateityje.

“

krikščioniui gyventi; atvirai papasakojama
apie jo svetimavimą ir žmogžudystę, nes
Dovydas siekė pašalinti geidžiamos moters
vyrą (2 Sam 11).
Kol Kristus neateis į žemę antrą kartą,
gyvenimas šiame nuodėmingame pasaulyje
ir liks sunkus bei neteisingas, nes tobulumas, deja, laukia tik ateityje. Krikščionių
gyvenimą dažnai lydi ir lydės skausmai,
pagundos, nusivylimai ir nesėkmės. Kaip
tokiomis aplinkybėmis išvis įmanoma eiti
tikėjimo keliu? Ir kaip mes galime liudyti
tikėjimą šitokiame pasaulyje?

Viena istorija iš Antros karalių knygos
padeda suprasti, kaip nuodėmingame pasaulyje galime išlikti ištikimi Dievui. Ji yra
užrašyta penktame skyriuje ir prasideda
šitaip: Aramo karaliaus kariuomenės vadas
Naamanas buvo svarbus vyras savo valdovui
ir labai jo vertinamas, nes VIEŠPATS per
jį buvo suteikęs Aramui pergalę. Bet vyras,
nors ir didelis galiūnas, kentėjo nuo raupsų.
Kartą per vieną antpuolį aramėjai paėmė iš
Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę, ir ji tapo
Naamano žmonos tarnaite. „Kad nueitų
mano šeimininkas Samarijon pas pranašą, –
kalbėjo ji savo šeimininkei, – jis išgydytų jo
raupsus“ (2 Kar 5, 1–3).
Viskas vyko maždaug IX a. prieš Kristų
viduryje. Naamanas – Aramo, šiandieninės
Sirijos, karaliaus aukštas pareigūnas – serga
raupsais. Tai sunki lėtinė liga, kuri subjauroja žmogaus odą ir galūnes. Naamano
tarnaitės informacija savo šeimininkei apie
išgydymo galimybę suveikia – Naamano
karalius parašo laišką Izraelio monarchui.
Karininkas keliauja į Izraelį pas pranašą
Eliziejų ir, jo nurodymu, septynis kartus
maudosi Jordano upėje; taip jis pagyja: Jo
kūnas tapo kaip mažo berniuko, ir jis pasidarė
švarus (17 eil.).
Naamanas ne vien tik išgydomas, bet
ir priima naują tikėjimą: Dabar žinau, kad
nėra Dievo visoje žemėje, išskyrus Izraelį.
Nukelta į 26 p.
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<...> tavo tarnas niekada daugiau nebedarys
deginamosios aukos ir nebeatnašaus aukos
jokiam kitam dievui, išskyrus VIEŠPATĮ (2
Kar 5, 15. 17). Nors istorija pilna nesusipratimų, bet galų gale baigiasi gerai. Tačiau
neskubėkime peršokti prie šios laimingos
pabaigos. Tikroji istorijos herojė yra minėtoji belaisvė mergaitė, kurios net vardo
nežinome.
Nors Izraelis ir Sirija tuo metu buvo
sudarę taiką, pasienio žmonės gyveno nesaugiai, nes plėšikaudavo Sirijos gaujos. Per
vieną tokį reidą ir buvo pagrobta ši paauglė.
Tokia praktika buvo įprasta tūkstantmečius,
kai svetimų tautų žmonės būdavo paimti į
nelaisvę ir parduodami vergais. Iš aprašymo
galima spėti, kad tai mergaitei dar pasisekė,
nes santykiai su šeimininke, atrodo, buvo
gana geri. Vis dėlto ji gyveno svetimame
krašte, buvo vergė ir nebeturėjo jokios vilties
sugrįžti namo. Nejaugi tai tas nuostabusis
Dievo planas jos gyvenimui?
Dabar, mums skaitant šią istoriją, yra
aišku: ne kas kitas, o Dievas norėjo, kad ši
mergaitė atsidurtų Naamano namuose; kad
ji, kaip pažįstanti Eliziejų ir Dievą, turėtų
galimybę apie tai papasakoti savo naujiems
šeimininkams. Tai Dievas nuvedė ją į Siriją!
Tačiau toks Jo vedimas buvo ne tik nemalonus, bet netgi ir gana žiaurus.
Nežinodami laimingos istorijos pabaigos, teisėtai galėtume piktintis: kur buvo
Dievas, kai Sirijos gaujos siaubė tos mergaitės kaimą Izraelyje? Kodėl Jis leido tam
nutikti? Įsivaizduokime, kad gal mergaitės
tėvai visgi liko gyvi ir taip pat to paties klausė: kur mūsų dukra? Kodėl ją iš mūsų atėmė?
Mes Dievo veikimo nematome ir iš
to sprendžiame, kad Jo nėra arba kad Jis
neveikia. Kai mūsų gyvenime viskas vyksta
sklandžiai, kai mums sekasi ir matome Dievo palaiminimus, tada mielai kalbame apie
Dievo vedimą. O ką darome, kai gyvenimas
pradeda griūti?
Dievas, kaip Visagalis ir Kūrėjas, palaiko
ir valdo šį pasaulį nuo pat pradžių ir iki šiol.
Jis kontroliuoja visus judesius ir įvykius.
Pirmoje mūsų istorijos eilutėje rašoma,
kad Viešpats per Naamaną buvo suteikęs

Aramui pergalę. Dievas viešpatauja ne vien
tik Izraelyje; Jo rankose ir kitų tautų bei jų
monarchų likimai. Jis panaudojo pagonio
Naamano sumanumą, kad Sirijos priešai
būtų nugalėti.
Viešpats savo tikslams įgyvendinti gali
panaudoti bet ką. Nes Jis kontroliuoja ir
blogį. Dievas ir nekaltąjį Juozapą į Egiptą nuvedė – nuvedė per jo brolių blogus
veiksmus, kai jie Juozapą dar beveik vaiką
pardavė į nelaisvę. Nors Juozapas pavyzdingai tarnavo, Dievas jį vedė toliau ir įkišo į
kalėjimą per kitą blogą veiksmą – Potifaro
žmonos klastą ir melą. Galų gale Dievas
išvedė Juozapą iš nelaisvės, tačiau tai už-

truko. Ir visai gali būti, kad daugelį metų
jaunasis hebrajas Dievo vedimo nei jautė,
nei matė. Bet Dievas visą laiką buvo su juo
(Pradžios 37–45 sk.).
Dievas dažniausiai veikia slaptai ir šitaip
pasiekia savo tikslus. Jis leido, kad Jo Sūnus
Jėzus Kristus būtų nuteistas, kankinamas ir
nužudytas. Atrodė, kad blogis triumfuoja.
Dievas panaudojo piktus Judo, Piloto ir žydų
lyderių veiksmus savo tikslams – vardan
žmonių išganymo. Dievas naudoja blogį,
įtraukia jį į savo planą ir taip jį įveikia.
„Viskas yra Jo rankoje, ir [joks kūrinys]
be Jo valios nei pajudėti, nei krustelėti negali“, – rašoma Heidelbergo katekizme (28 kl.).
Dievas yra „visagalis Dievas“ ir „ištikimas
Tėvas“ (26 kl.); Jis sugeba valdyti viską taip,
kad „lietus ir sausra, derlingi ir nederlingi
metai, <...> sveikata ir liga, turtas ir skurdas“
mums tenka „iš Jo tėviškos rankos“ (27 kl.).
Jis užtikrina, kad niekas „mūsų neatskirs
nuo Jo meilės“ (28 kl.) ir „viskas [mūsų]
palaimai turi tarnauti“ (1 kl.).
Visoje Biblijoje matome, kaip Dievas
veda savo tautą, savo vaikus – pranašus, ka-
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ralius ir visus tikinčiuosius – į sunkias situacijas tam, kad patikrintų ir užaugintų jų
tikėjimą; kad pagausintų kantrybės, dėkingumo ir pasitikėjimo Dievu.
Jauna Izraelio mergaitė vergovėje tikrai
nedžiūgavo iš laimės – jai ten viskas buvo
„ne taip“: ne ta šalis, ne ta tauta, ne tas darbas
ir ateitis be vilties. Tačiau jos žodžiai savo
valdovei ir savininkei rodo, kad ji laikėsi
tikėjimo. Pradėti tikėjimo gyvenimą yra
vienas dalykas, likti tikėjime – kitas. „Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir
jo laikosi, nuolat lieka Jame“, – sakė Jėzus
(Lk 11, 28). Mūsų pašaukimas nėra išgelbėti
ir pakeisti visą pasaulį ar visą miestą. Dievas
iš mūsų reikalauja ne tiek jau ir daug – tik
tvirtai laikytis tikėjimo.
Kai važiuojame miesto autobusais,
laikomės įsikibę turėklų ir rankenų, nes
to reikalauja judrus, nesklandus eismas.
Tikinčiųjų gyvenimo keliai taip pat dažnai
yra nesklandūs, nes gyvename krikščionybei svetimoje, kartais priešiškoje aplinkoje.
Tokia buvo ir pirmųjų krikščionių situacija,
todėl raginimą išlaikyti tikėjimą atrandame
daugumoje Naujojo Testamento laiškų.
Pavyzdžiui, Laiške hebrajams autorius drąsina išlaikyti tvirtą pasitikėjimą (3, 6) ir
laikytis tikėjimo išpažinimo (4, 14). Paulius
įspėja tvirtai laikytis apaštalų nurodymų
(1 Kor 11, 2), Evangelijos (1 Kor 15, 1–2)
ir gyvenimo žodžio (Fil 2, 16). Timotiejui
apaštalas džiaugsmingai praneša: Iškovojau
gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą
(2 Tim 4, 7).
Visų krikščioniškų bažnyčios veiklų
tikslas yra ne trumpalaikis žmonių susižavėjimas Jėzumi Kristumi – jomis siekiama,
kad žmonės įtikėtų, prisijungtų prie vietinių
bendruomenių, augtų tikėjime ir ištvertų
bėgime iki finišo.
Kaip atrodė tos jaunos mergaitės tikėjimas? Ji tikėjo ne taip, tarsi pranašas Eliziejus
turėtų burtininko galių. Ji tikėjo, kad Dievas
gali per pranašą išgydyti antgamtiniu būdu.
Niekas Sirijoje Naamanui negalėjo padėti,
bet Dievas galėjo – toks buvo tos jaunos
mergaitės įsitikinimas. Ji tikėjo, kad Dievas
gali įsikišti ir iš esmės pakeisti generolo
sveikatą. Ji laikėsi šio tikėjimo, nors jis jos
pačios gyvenime tą akimirką iš esmės nieko
nekeitė.
Pagrobta ir būdama toli nuo namų,
ji tikriausiai meldėsi panašiai kaip Dovydas: Kiek ilgai, VIEŠPATIE? Nejau amžinai mane užmirši? Kiek ilgai slėpsi savo
veidą nuo manęs? Kiek ilgai turėsiu pakelti
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skausmus, dieną iš dienos širdgėlą širdyje?
(Ps 13, 2–3). Mano Dieve, mano Dieve,
kodėl mane palikai? Kodėl tu toks tolimas,
toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės
šauksmo? (Ps 22, 2).
Tai tikinčiojo malda. Ja Dovydas išreiškė Dievo atsitolinimo patirtį. Žinoma,
kai patiriame Dievo artumą, lengviau yra
tikėti ir džiūgauti tikint. Tačiau ką darome,
kai Dievas, atrodytų, nuo mūsų slepiasi?
Tuomet ir patys tolstame nuo tikėjimo ar
vis dėlto jį išlaikome ir net išpažįstame?
Džiaugsmingomis akimirkomis apie Dievą
ir tikėjimą kalbėti nesunku, bet ką darome
sunkių išgyvenimų periodais? Štai čia ir yra
svarbiausias klausimas.

„

Mes taip pat esame
pašaukti liudyti Dievą ir Jo
Evangeliją ten, kur esame:
šeimose, aplinkoje,
kurioje gyvename,
darbovietėse, mokyklose,
universitetuose,
ligoninėse ir gamyklose,
prekybos centrų
sandėliuose ar įmonės
buhalterijos skyriuje.

“

Gerosios patirtys patvirtina tikėjimą,
bet galų gale jos neturėtų būti mūsų tikėjimo pagrindas. Nes žmogiškosios patirtys
svyruoja: kartais jaučiame Dievo artumą,
kartais Jis atrodo nutolęs; kartais labai užtikrintai tikime, o kartais grumiamės su
abejonėmis. Tikrasis tikėjimas remiasi pačiu
Dievu – Jo pažadais, užrašytais Biblijoje.
Tikėdami laikomės įsikibę paties Dievo,
nes Jis nesvyruoja. Pasitikėkite VIEŠPAČIU
amžiais, nes VIEŠPATS – amžiais tverianti
Uola (Iz 26, 4). Dievas neatskiriamas nuo
Jo Žodžio; šis, kaip ir Jis pats, yra amžinas
(1 Pt 1, 15) ir dėl to vertas pasitikėjimo.
Jaunos merginos gyvenime tikrausiai
buvo nemažai ašarų ir liūdesio – kurgi Dievas ir Jo palaiminimai? Nors Dievas išoriškai
neveikė ir ryškiai nepakeitė jos situacijos, ji
vis dėlto tikėjo, kad Jis yra ir nuolat veikia.
Kokį Dievo veikimą mergaitė matė, kol
Naamanas nebuvo išgydytas? Beveik jokio.
Bet būtent tai yra tikėjimo bruožas. Mes čia,
žemėjė, gyvename tikėjimu, o ne regėjimu,
rašo Paulius (2 Kor 5, 7). Palaiminti, kurie
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tiki nematę, tvirtina pats Jėzus (Jn 20, 29).
Nė vienas iš mūsų nėra matęs prisikėlusio
Kristaus, bet tikime Jį. Todėl ir pasakymas
„Dievas mane veda“ yra tikėjimo teiginys.
Mes nieko arba beveik nieko nematome,
bet vis dėlto Dievas veikia.
Mergaitė turėjo daug priežasčių nekęsti
savo šeimininko. Vis dėlto ji jam linkėjo
sveikatos, o ne prakeikimo. Pyktį ji nugalėjo
gerumu (Rom 12, 21), mylėjo savo priešą
(Mt 5, 44) ir norėjo jam gero – jos tikėjimas
pasireiškė meile. Tai yra bene aiškiausia
nuoroda, kad tikėjimas tikras!
Naamanas buvo išgydytas ir priėmė
Izraelio Dievą. Tikras pagonis įtikėjo Izraelio
Dievą – tikriausiai su visa šeima bei, ko gero,
su dar didesniu būriu dvariškių. O viskas
prasidėjo nuo vieno paprasto sakinio. Todėl
ši istorija iš Karalių knygos yra istorija apie
tikro tikėjimo skelbimą ir sklaidą; tai istorija
apie misiją – ir apie bevardę misionierę.
Šiandien misionieriais laikomi tie žmonės, kurie palieka savo tėvynę ir kitoje šalyje
skelbia Evangeliją. Ta mergaitė pati šio kelio
nepasirinko; ji buvo priversta palikti savo
kraštą ir atsidurti Naamano namuose. Ji
nebuvo kaip nors ypatingai Dievo pašaukta
ar paskirta, bet vis dėlto buvo misionierė –
Dievo skelbėja savo darbo vietoje.
Dievas vedė mergaitę į nelaisvę tam,
kad ji paliudytų tikrąjį Dievą. Jis vedė ją į
svetimą kraštą tam, kad ji sunkioje situacijoje laikytųsi tikėjimo ir tinkamą akimirką
atvertų savo burną kalbėti apie Dievą bei
Jo galią. Ji pateikė reikiamą informaciją, o
visa kita buvo Dievo rankose.
Mes taip pat esame pašaukti liudyti Dievą ir Jo Evangeliją ten, kur esame: šeimose,
aplinkoje, kurioje gyvename, darbovietėse,
mokyklose, universitetuose, ligoninėse ir
gamyklose, prekybos centrų sandėliuose ar
įmonės buhalterijos skyriuje. Dievas veda
mus į įvairias darbo vietas, aplinkybes,
pas įvairius žmones. Ir tikisi mūsų žingsnių. Dažniausiai nereikia jokio žygdarbio.
Dažniausiai Dievui pakanka, kaip ir mūsų
istorijoje, vieno trumpo sakinio arba netgi
žodžio.
Šis pasaulis yra puolęs pasaulis. Dėl
to kaip ir visur, taip ir darbo vietose būna
visko: melo, apkalbų, pavydo ir t. t. Krikščionys neretai nori nuo viso to pabėgti ir
mielai leidžiasi vedami iš šio pikto pasaulio.
Tačiau nuo nuodėmės nepabėgsime – ji yra
visur, net ir bažnyčiose. Nes ir krikščionys
yra ir lieka nusidėjėliai. Dievas nenori, kad
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paliktume šį pasaulį. Jis kaip tik siunčia mus
į pasaulį ir nori, kad jame tarnautume Jam.
Mūsų kasdienis gyvenimas, ypač mūsų
darbo vietos, yra priešakinė krikščioniškosios misijos fronto linija. Čia žmonės
mato, kokie mes iš tikrųjų esame; ar mūsų
tikėjimas tikras, ar tik vaidyba. Tikėkimės,
kad jie mato mus kaip tą vergę mergaitę:
nors ir sunkiai dienas leidžiančią, tačiau
pasilikusią tikėjime ir nepraradusią vilties.
Šiais metais švenčiame Reformacijos
jubiliejų. Reformacijos pradininkas Martynas Liuteris buvo vienuolis, bet paliko
savo ordiną ir aštriai kritikavo vienuolišką
gyvenimo būdą. Jis tvirtino, kad visos profesijos yra vertingos; pabrėžė, kad pasaulietinis darbas nėra antrarūšis užsiėmimas;
jis nėra mažiau dvasingas negu pastorių,
kunigų, misionierių, bažnyčios tarnautojų
ir vienuolių veikla.
Visos profesijos, kurios tarnauja visuomenės labui, yra vienodai garbingos ir reikalingos: pastoriaus, slaugytojo, valdininko,
namų šeimininkės, mokslininko, teisininko,
pardavėjo, statybininko ir t. t. Atlikdamas
savo profesines pareigas, tikintysis patarnauja kitiems ir taip vykdo meilės įsakymą.
Savo darbo vaisiais tarnaujame artimui, o
tuo pačiu ir Dievui.

„

Džiaugsmingomis
akimirkomis apie Dievą ir
tikėjimą kalbėti nesunku,
bet ką darome sunkių
išgyvenimų periodais?

“

Vergovė – būti parduotam ir dirbti
prievartinį darbą kitiems – visada buvo ir
yra žmogaus orumą žeidžiantis reiškinys.
Dievas atmeta prekybą žmonėmis. Biblija
nepateisina tokios vergovės. Vis dėlto, net
ir susiklosčius nelaisvės sąlygoms, Naujasis
Testamentas aiškiai sako, kad ir vergas gali
būti krikščionis ir gyventi taip, kaip patinka Dievui. Dėl to apaštalas Paulius ragina
vergus: Tarnaukite kaip Viešpačiui (Ef 6, 7).
Taip ir jauna mergaitė tarnavo savo Dievui,
ir Jis palaimino jos žodžius. Jeigu Jis savo
tikslams panaudojo tokią žemą jos padėtį ir
pareigas, tai ir mes esame drąsinami Dievui
tarnauti – ten, kur mes esame.
Dievą šlovinantis gyvenimas yra įmanomas visur, todėl visur tarnaukime Jam!
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Mintys
SAULIUS KAROSAS

Romumas

R

omumas yra savo jėgos, galios suvaldymas. Tai – tėvas,
laikantis rankose naujagimį.
Tai – vaikas, laikantis žiurkėną rankose.
Romumas – tai teisusis, kuris nesididžiuoja prieš nusidėjėlį. Tai – Dievas,
vaikščiojantis tarp nusidėjėlių. Tai – Jėzus, kuris nemeta akmens į paleistuvę.
Tai – tėvas, kuris nebara nusikaltusio
sūnaus, o pasėdi kartu su juo tyloje. Tai –
profesorius, kuris kantriai klausosi neišmanančio žmogaus paistalų ir jį myli.
Tai – žmogus, kurį draugas išdavė, o jis
atsisako apkalbinėti savo draugą. Tai –
širdies nuostata laikyti save mažesniu
už savo pašnekovą. Tai – susivaldymas
nesigirti prieš mažesnį ir silpnesnį. Tai –
leidimas lėtesniam už tave aplenkti
tave. Tai – būti prikaltam prie kryžiaus
ir nesišaukti angelų pagalbos. Tai – būti
plakamam mylimųjų ir netraukti keršto kirvio. Tai – pasitikėjimas Dievu ir
visų savo rūpesčių atidavimas Jam. Tai –
leidimas Dievui vadovauti mums. Tai –
mūsų noras niekada nesakyti Dievui
„ne“. Ir galiausiai tai – leidimas kitiems
išsakyti mums savo kritiką ir pasiduoti
kitų pataisymams.
Tai yra tikroji išmintis ir kelias į šventumą.
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S

ielvartą Jam
atvėriau

Garsiai šaukiausi Viešpaties, garsiu balsu
maldavau Viešpatį. Išliejau priešais Jį savo
skundą, sielvartą Jam atvėriau (Ps 142, 1–2).
Savo ir kitų krikščionių gyvenime
pastebiu, kad neretai imame praktikuoti
rafinuotus santykius su Dievu. Tampame
nepaslankūs, gan formalūs, stengiamės
doktriniškai nesuklysti, „teisingais“ žodžiais
melstis. Jokiais būdais neišsiduodame, ką
išties jaučiame…
Taip elgdamiesi negalime patirti Dievo
artumo, atrodo, kad Jis mūsų negirdi ir nesupranta. Slėpdami tikruosius savo jausmus
už gražių maldos žodžių ir frazių, tarp savęs
ir Dievo statome sienas. Peršasi mintis iš
giesmės: „Jei tik žodžiai skamba, kas iš to,
jei juose nėra gyvenimo…“
Tokie santykiai niekad nedvelks šiluma,
supratimu ir paguoda. Kai negalime būti
tikri, bet slepiamės po netikro pamaldumo
kauke, mes išgyvename dvasinę santykių su
Dievu krizę. Jei neišliejame priešais Jį savo

skundų ar sielvarto, apmaudo, netikėjimo
ar nusivylimo, kur visa tai dingsta? Gal
visomis pastangomis slopiname ir slepiame
savo pažeidžiamumą po septyniais širdies
užraktais?
Dažnai nutinka, jog Dievo artume vengiame savo neigiamų emocijų, lyg jos būtų
netinkamos, netyros ir nešventos. Kas nors
gali sakyti: „Bet argi Jis mūsų nepažįsta?
Nejaugi Jis nemato, kas vyksta mūsų širdyje?
Kam dar vargintis ir atvirauti?“
Tačiau svarbu suprasti, kad slėpdamiesi
po taurumo kaukėmis netenkame nuoširdžių santykių, kuriuos puoselėdami ir
atsivėrę Dievui galėtume patirti Jo artumą,
ramybę ir paguodą. Deja, išeiname iš maldos
kambario nieko negavę, tušti ir sausi.
Tuo tarpu Dievo žmonės ragina mus
būti atviriems Viešpačiui. Juk Jėzus Getsemanės sode taip pat neslėpė savo sielvarto, bet garsiu balsu šaukėsi Dievo, kai jo
prakaitas krito it kraujo lašai. Tuomet po
maldos angelai, atnešę Dievo padrąsinimą
ir paguodą, tarnavo Jam, kad misija būtų
įvykdyta iki galo. Tą sunkią savo gyvenimo
akimirką Jėzus neslėpė tikrų jausmų nuo
Dievo ir nepasitenkino tik rafinuotu bendravimu. Jis atėjo pas Tėvą melsdamasis ir
išliejo savo skundą, atvėrė Jam savo sielvartą
ir... buvo paguostas.
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M

artyno Liuterio katekizmų
išmintis (I dalis)

„Studijuokite Katekizmą! To labiausiai
trokštu. Šis Katekizmas jums nepataikaus,
jums nebus lengva, nes jis reikalauja, kad gyventumėte kitaip. Jis pateikia jums Evangelijos
Naujieną kaip brangų perlą (Mt 13, 46), už
kurį privalu atiduoti viską. Todėl prašau jus:
studijuokite Katekizmą aistringai ir kantriai!
[…] Jūs turite žinoti, ką ir kuo tikite. Jūs turite
apie savo išpažįstamą tikėjimą viską taip
tiksliai žinoti, kaip informatikos specialistas
kompiuterio operacinę sistemą. Jūs turite jį taip
gerai suprasti, kaip muzikas savo kūrinį. Jūs
turite suvokti tikėjimą giliau nei jūsų tėvai, kad
galėtumėte ryžtingai atsilaikyti prieš šių laikų
iššūkius ir pagundas.“– taip rašo popiežius
Benediktas XVI jaunimo katekizmo YOUCAT, 2011 metais pasirodžiusio ir lietuvių
kalba, pratarmėje. Mūsų laikais, matydama
visuomenėse vykstančią smarkią krikščioniškųjų pagrindų eroziją, jau ir Romos katalikų
bažnyčia ima suprasti katekizmų svarbą. Šios
esminių tikybos pamokymų knygos pagaliau
visoje krikščionijoje įgyja tokią reikšmę,
kokios galbūt dar niekada neturėjo.
Mokymą Kristaus Bažnyčia akcentavusi
nuo pat pradžių. Jau pirmosiose bendruomenėse būdavo apmokomi besiruošiantieji
krikštui, t. y. katechumenai; apmokymai,
procesas iki krikšto, vadinti katechumenatu
(nuo gr. katechein – „mokyti, lavinti, šviesti“,
ir katechesis / katechismos – „pamokymas“).
Tuo metu susiformavo ir klausimų-atsakymų struktūra, būdinga daugumai katekizmų ir iki mūsų dienų. Katekizmus pradėta
sudarinėti dar vėlyvosios antikos laikais, o
imta gausiau leisti viduramžiais.
Taigi katekizmai nėra protestantų išradimas (žr., pvz., katalikų P. Kanizijaus, 1589,
ir M. Daukšos, 1595, katekizmas). Tačiau
XVI a. kartu su Reformacija atsiveria tikroji
katekizmų era. Vos per kelis dešimtmečius,
visų pirma evangelikų kraštuose, išleidžiama
dešimtys įvairių krikščioniškojo tikėjimo
pradžiamokslių, daugiausiai sudarytų klausimų ir atsakymų forma. Evangelikai vienu
pirmųjų savo leidinių gali laikyti Viurtembergo reformatoriaus J. Brenco sudarytą
Catechismus minor (1527/1528 m.)

Kodėl tuo laikotarpiu katekizmai tampa
šitaip paklausūs?

Išgelbėti Reformaciją
Žiūrint atgal, mums gali atrodyti, kad
1517 m. pradėtas Bažnyčios reformos procesas buvo neišvengiamas ir nesustabdomas.
Tačiau iš tikrųjų XVI amžiaus Reformacija
galėjo žlugti labai anksti. Martynas Liuteris
liko gyvas ir išvengė Jano Huso (kuris už
ereziją buvo sudegintas 1415 m.) likimo visų
pirma dėl politinių aplinkybių. Be Saksonijos kunigaikščio Frydricho Išmintingojo
globos, Vokietijoje evangelikų judėjimas
būtų buvęs nuslopintas vos užsimezgęs.

„

Reformatorius M. Liuteris
suprato, kad būtina
krikščionišką mokymą
pristatyti paprastai ir
visiems suprantamai.

“

Kitas pavojus kilo iš vidaus. Kai po
Vormso reichstago 1521 m. M. Liuteris
slėpėsi Vartburge, Vitenberge viršų paėmė radikalūs reformos šalininkai. Liuterio universiteto kolega A. Bodensteinas,
vadintas Karlštatu, ir „Cvikau pranašai“ iš
esmės pakeitė mišių kalbą bei eigą, pašalino paveikslus ir viską, kas priminė senąją
bažnyčios tvarką. Tam žmonės, žinoma,
nebuvo pribrendę ir netrukus ėmė maištauti.
Nedaug trūko, kad įsikišęs kunigaikštis būtų
visiškai sustabdęs Reformacijos procesą.
Pačiu laiku, 1522 m. pavasarį, iš Vartburgo
į Vitenbergą sugrįžta Liuteris, ir galingais
bei įtikinančiais pamokslais nuramina įsisiūbavusias bangas. Karlštatas su „Cvikau
pranašais“ priverčiami palikti miestą.
Apie 1525 metus susikuria pirmosios
teritorinės (miestų, kunigaikštysčių) evangelinės bažnyčios. Tačiau ir šis procesas
toli gražu nebuvo sklandus. Atsirado aibė
naujų iššūkių. Visų pirma trūko kvalifikuoto

personalo, dvasininkų. Nustatyti tikrajai
situacijai, nuo 1526 m. kunigaikščio nurodymu buvo atliekamos vizitacijos: mažos
grupės iš dvasininkų ir teisininkų lankydavo
parapijas ir tikrindavo bendruomenių dvasinę būklę. Deja, nuo pat pradžių patikra
parodė stačiai katastrofišką tiek kunigų, tiek
paprastų tikinčiųjų žinių lygį. Aiškiai buvo
matoma, kad naujasis tikėjimas priimamas
tik išoriškai, formaliai, be vidinio supratimo
ar gilesnio sąmoningumo. Pats M. Liuteris
savo paruošto pirmojo pradžiamokslio,
Mažojo katekizmo, pratarmėje meldžiasi:
Padėk Dieve, man, šitokį vargą pamačiusiam: juk tas paprastas žmogelis nieko neišmano apie krikščioniškąjį mokymą […], bet
kad, deja, ir daugelis kunigų negeba bei nėra
pasirengę pamokyti. Juk jie visi tikinčiaisiais
turėtų vadintis, yra pakrikštyti, šventuosius
sakramentus priėmę, o nemoka nei „Tėve
mūsų“, nei tikėjimo išpažinti, nei Dešimt
Dievo įsakymų išvardyti, dėl to ir gyvena tarsi
kokie galvijai ar nieko neišmanančios kiaulės.
M. Liuterio katekizmai tampa tuometinių vizitacijų bei mokomosios medžiagos
stokos mažinimo rezultatu. Reformatorius
suprato, kad būtina krikščionišką mokymą
pristatyti paprastai ir visiems suprantamai. Pirmųjų katekizmų intencija buvo ne
tiek evangelistinė, kiek pedagoginė, labiau
orientuota į vidų, savai „liaudžiai auklėti“,
būtent kaip katechezė ar pamokymas. Taigi
katekizmų pagrindinis tikslas – ugdyti kiekvieno krikščionio supratimą, kadangi ir
pačios Bažnyčios užduotis – auginti ir remti
kiekvieno tikinčiojo tikėjimą. Tokiu būdu
katekizmai patarnavo ir tam, kad prasidedanti Reformacija įsišaknytų ir sutvirtėtų
kuo platesniame žmonių rate.

„Privalau išlikti vaiku bei
katekizmo mokiniu“
1529 metų balandį pasirodė pirmasis
Liuterio katekizmas – Vokiškas katekizmas
(„Deutsch Catechismus“). Tai pakankamai didelės apimties veikalas, kuris vėliau
buvo pavadintas Didžiuoju katekizmu. Jį
galima laikyti savotišku vadovėliu, kuriame
autorius pateikia išplėstą tikėjimo dalykų
išaiškinimą. Didysis katekizmas panašus į
paskaitų arba pamokslų rinkinį be įprastos
klausimų-atsakymų struktūros.
Po jo buvo išspausdintas Enchiridion.
Mažasis katekizmas paprastiems klebonams
ir pamokslininkams, kuris vėliau sutrumpinNukelta į 30 p.
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artyno Liuterio katekizmų
išmintis (I dalis)
Atkelta iš 29 p.

tai pervadintas Mažuoju katekizmu. Gali
būti, kad abu katekizmus Liuteris parėmė
1528 metų pamokslų medžiaga apie 5 svarbiausius dalykus („Hauptstücke“): 10 Dievo
įsakymų, Apaštalų tikėjimo išpažinimą,
„Tėve mūsų“, krikštą bei šventąją vakarienę.
Katekizmų turinys iš dalies perima tradicinius mokymo elementus – tikėjimo
išpažinimas bei „Tėve mūsų“ randami ir
ankstyvųjų viduramžių katechezėje; tik
dekalogas beveik niekur neįtrauktas.
Mažasis katekizmas laikosi lygiai tokios
pačios struktūros, kaip ir Didysis, tik yra
žymiai glaustesnis, teturėdamas vos 50 klausimų, tinkamas mokytis atmintinai (vėliau greta 5 pagrindinių dalykų atsirado skyrius apie
raktų tarnystę, išpažintį bei dar keletas priedų,
pvz., maldos ir „pareigų lentelė“). Kitaip, nei
skelbia pradinis pavadinimas, katekizmas
visų pirma buvo paskirtas „šeimoms“ arba
„šeimų galvoms“, taigi pasauliečiams, kad jie
krikščioniško mokslo pagrindus perduotų
savo šeimynykščiams (t. y. visiems tame ūkyje
ar dvare). Mažojo katekizmo pratarmėje M.
Liuteris duoda ir daug konkrečių patarimų,
kaip vaisingai užsiimti mokymu.
Mažasis katekizmas pateikia elementariąsias krikščioniško tikėjimo žinias (apie
ką byloja ir tuo metu mėgtas pavadinimas
enchiridion – elementorius, stalo knyga);
dėl to, anot M. Liuterio, „kas šių dalykų
nežino, negali būti laikomas tikinčiuoju ir
neprileidžiamas prie jokių sakramentų –
lygiai kaip amatininkas, kuris neišmano savo
amato, nežino taisyklių bei reikalavimų,
būna atleidžiamas“. M. Liuteris, nors pats
savo katekizmą dažnai pavadindavo „vaikų
mokslu“, gerai suprato, kad ir kiekvienam
tikinčiajam būtina reguliariai prisiminti
pagrindinius tikėjimo dalykus: „Privalau
išlikti vaiku bei katekizmo mokiniu, ir noriai tai darau.“ Ypač Didžiojo katekizmo
pratarmėje teologas griežtai bara „tingius
pilvočius ar akiplėšas šventuosius“, kurie „iš
tiesų ne tokie jau mokyti ir aukšti daktarai“,
tad teneįsivaizdina ‘paprastą’ katekizmą visą
iki galo gerai perpratę (žr. ir str. pabaigą).
Žinoma, katekizmai nėra ir negali būti
nei Biblijos pakaitalas, nei konkurentas.
Liuteris pabrėžė, kad katekizmai viso labo

tėra „trumpa ištrauka ir viso Šventojo Rašto
santrauka“ (Didžiojo katekizmo antraštė).
Vėliau reformatorius J. Kalvinas viename
1548 m. laiškų rašė, kad įvairūs katekizmai
turi tikslą „mokyti visą tautą [t. y. visus
Bažnyčios žmones], kad jie turėtų naudos iš pamokslų ir gebėtų pastebėti, jeigu
kada koks apsimetėlis imtų skleisti svetimą
mokymą“. Katekizmai yra tarsi karkasas,
padedantis tikintiesiems statydintis savo
tikėjimo žinias bei pamokslaujamų dalykų
didesnį supratimą, idant, reikalui iškilus,
visą gaunamą religinę informaciją galėtų
kritiškai įvertinti.

„

Katekizmų pagrindinis
tikslas – ugdyti kiekvieno
krikščionio supratimą,
kadangi ir pačios
Bažnyčios užduotis –
auginti ir remti kiekvieno
tikinčiojo tikėjimą.

“

M. Liuterio katekizmai netrukus įgijo
gausių pritarėjų. Sykiu su dar vienu veikalu,
Šmalkaldeno nuostatais, jie įtraukiami į Santarvės knygą (1580), visų liuteronų tikėjimo
išpažinimo tekstų rinktinę. Pats reformatorius katekizmus (bei Apie nelaisvą valią)
visada laikė ir svarbiausiais savo veikalais.

„Glausčiausias ir išsamiausias
protestantiškasis etikos
vadovėlis“
Skaitant Didįjį katekizmą ypač į akis
krinta 10 Dievo įsakymų svarba. Jų išaiškinimas užima beveik pusę katekizmo,
penkiskart daugiau vietos nei tikėjimo išpažinimo tekstas. Tai rodo itin rimtą M.
Liuterio susirūpinimą bažnyčios žmonių
morale, vis iškylančiu evangelinio mokymo
piktnaudžiavimu, pasirodančia „sugedusia, kenksminga, gėdinga, kūniška laisvės“
samprata. Reformatorius įsakymus laiko
krikščioniškosios meilės išraiška bei „visų
dorybių suma“.

Visi reformatoriai labai vertino 10 Dievo įsakymų ir stengėsi į juos sudėti visą
moralę. Nes ir visi iš esmės prieštaravo
Romos katalikų įdiegtai dvigubos etikos
sampratai: liaudžiai skirti ‘paprastesni’ įsakymai (dekalogas) ir juos viršijanti ypatingų
bei pelningų religinių darbų ‘elito etika’
(neturtas, viengungystė ir kt., taip vadinami
„evangeliniai patarimai“). Ir P. Melanchtonas
pabrėžė, kad visą etiką būtina statydinti ant
10 Dievo įsakymų. M. Liuteris Didžiajame
katekizme rašo:
Taigi turime dešimt įsakymų, rinktinę
dieviškojo mokymo dalį, nusakančią, ką
turime daryti, kad visas mūsų gyvenimas
būtų malonus Dievui, taip pat tikrąjį šaltinį
ir upelį, iš kurio turi trykšti ir į kurį turi
sutekėti visa, kas privalo būti geri darbai,
tad prasilenkus su dešimt įsakymų nė vienas
darbas, nė viena esybė negali būti geri ir
malonūs Dievui […].
Dievas iš žmonių reikalauja tik tai to,
ką pats yra apreiškęs. O kuris savavališkai,
kad ir kokiu dievotu tikslu, lyg nuodėmę
uždraudžia daugiau veikimų ir minčių, negu
Dievas yra pavadinęs nuodėme, tas pats
pasidaro įstatymo leidėjas, užkraunantis
žmonėms nepakeliamą jungą. M. Liuteris
veikale Apie gerus darbus taip paaiškina:
Pirmiausiai reiktų žinoti, kad nėra jokių
kitų gerų darbų, kaip tik tai tie, kuriuos liepia
daryti Dievas, kaip ir nėra kitos nuodėmės,
išskyrus tą, kurią draudžia daryti Dievas. Dėl
to: kuris nori pažinti ir daryti gerus darbus,
tam nereikia nieko kito, kaip tik Dešimtį
Dievo įsakymų žinoti.
Didžiojo katekizmo aiškinimus vokiečių
teologas Klausas Bockmühlis (1931–1989)
vadina „išsamiausiu protestantišku etikos
vadovėliu, skirtu tikintiesiems; tuo pačiu
jis yra ir etikos žinynas kunigui“, kadangi dvasininkams nebuvę jokios specialios
etikos (Gesetz und Geist). Nauja buvę ir
tai, kad rūpestis artimu tapo krikščioniško veikimo centrine tema bei pagrindiniu
tikslu. „Sunku pervertinti su Reformacija
iškilusio artimojo interesų akcentavimo
istorinę reikšmę“, – sako K. Bockmühlis.

„Mes turime Dievo bijoti ir Jį
mylėti, kad…“
M. Liuteris ypatingai iškelia pirmo
įsakymo reikšmę. Šis įsakymas reikalauja
nuoširdžiai Dievu pasitikėti ir jį tikėti. Tai
pagrindinis įsakymas, parodantis žmogaus
santykį su Dievu bei nulemiantis visų kitų
įsakymų imperatyvo prasmingumą. Aiškini-
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mo pabaigoje M. Liuteris rašo, kad įsakymu
„Neturėsi kitų dievų“ reikalaujama: „Tu turi
manęs bijoti kaip savo vienintelio tikrojo
Dievo, mane mylėti ir manimi pasitikėti.“
Kiek toliau: „Mat jei širdis Dievo atžvilgiu taip nusiteikusi, tai ji išpildys šį ir kitus
įsakymus. Priešingai, kas bijosi ir myli ką
nors kitą danguje ir žemėje, tas nesilaikys
nei šito, nei jokio kito įsakymo.“
Pirmąjį įsakymą tegali įgyvendinti vien
tik tikėjimas. Tai suprato ir M. Liuteris, ir
pabrėžė 1520-ųjų veikaluose Apie krikščionio
laisvę bei Apie gerus darbus. Pastarajame
rašo: Tasai tikėjimas, tas pasitikėjimas, tas
iš pačių širdies gelmių iškylantis tikrumas
ir yra tikrasis pirmojo įsakymo išpildymas.

Panašiai pirmąjį įsakymą pakomentuoja ir Didžiajame katekizme, kur irgi sako,
kad jis išpildomas tik tikėjimu, nes ‘turėti
Dievą’ yra ne kas kita, kaip nuoširdžiai Juo
pasitikėti ir Jį tikėti; kaip dažnai esu sakęs,
tik širdies pasitikėjimas ir tikėjimas kuria
abu – ir Dievą, ir stabą. Jei tikėjimas ar pasitikėjimas tikras, tai ir tavo Dievas tikras,
ir priešingai, jei pasitikėjimas klaidingas ir
netikras, tai nėra nė tikro Dievo. Mat jie abu
neatsiejami – tikėjimas ir Dievas. Sakau,
kam pavedi savo širdį ir kuo pasikliauji, tas
ir yra tavo Dievas.
Tad tikėjimas yra tasai „pagrindinis
darbas“, kuris žmogiškuosius darbus paverčia gerais. Be tikėjimo visi darbai, kuriais
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manomės išpildysią kitus įsakymus, yra ne
kas kita kaip „tikra stabmeldystė“, nepaisant
to, kokie išoriškai religingi jie atrodytų. Dėl
to „visi darbai turi būti atliekami“ tikint
(Apie gerus darbus). Šitaip yra „pirmasis
įstatymas sykiu ir pagrindas, ir šaltinis“,
kitus įsakymus užpildantis gyvybe bei turintis „šviesti ir savo spindesį siųsti visiems
kitiems“. Taip pat ir atvirkščiai, kaip M.
Liuteris sako Didžiajame katekizme, visi
kiti įsakymai nuo pirmojo priklauso bei
nuolat juo remiasi.

„

Tikėjimas ir yra tasai
„pagrindinis darbas“,
kuris žmogiškuosius
darbus paverčia gerais.

“

Tai labai ryšku ir Mažajame katekizme,
kur M. Liuteris pirmąjį įsakymą trumpai
paaiškina šitaip: „Mes turime visų labiausiai
bijotis Dievo, Jį mylėti ir Juo pasitikėti.“
Įsakymas pateikiamas tarsi preambulė, duodanti aiškinimo toną visiems įsakymams,
einantiems po jo, nes kiekvienam padaro
įžangą vienodu tvirtinimu: „Mes turime
Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad […]“. Tikėjimas ragina veikti ir mylėti, ir tik tikėjimas
padaro visus darbus krikščioniškus. Todėl
M. Liuteris dar tvirčiau pabrėžia: darbai yra
tikėjimo išraiška bei teisingo santykio su
Dievu ženklas; darbai tikėjimo nekuria. O.
Bayeris teisingai antrina: „Tikėjimą suvokti
kaip pirmojo įsakymo išpildymą, […] – tai
yra apskritai viena iš svarbiausių M. Liuterio
teologinių įžvalgų, kuri savo pamatine verte
vargiai begali būti pervertinta.“ (Martin
Luthers Theologie)
Genialumas glūdi ir tame, kad šiuo
būdu visa etika ir moralė įkeliama į Dievo
garbinimo kontekstą. Reformatų teologas T.
Schirrmacheris akcentuoja: „Aukščiausiasis
krikščioniškosios etikos įsakymas skelbia,
kad turime Dievui dėkoti, Jį garbinti ir visa
širdimi mylėti“ („Die doxologische Dimension der Ethik“, iš: Leben zur Ehre Gottes).
Šitaip apsisaugosime nuo „darbų religijos“,
klaidingo moralizmo bei viso įstatymiškumo, kadangi, taip žiūrint, jokie geri darbai
negali nuvesti į išganymą. Bet tikėjimas,
kad ir yra „pagrindinis darbas“, tačiau ne iš
savęs ateina, o dovanai gaunamas iš Dievo.
Bus daugiau
www.reformacija500.lt

32

Paskutinis puslapis

Konferencija

Nr. 10 (464) 2017 m. spalio 14 d.

Atvira EBI paskaita Atvira EBI paskaita

„Reformacija
„Krizių
„Reformacija
ir šiandiena“ psichologija“ Lietuvoje“

Dalyvauja Evangelikų liuteronų
bažnyčios vyskupas Mindaugas
Sabutis, istorikas dr. prof.
Deimantas Karvelis ir teologė dr.
Lina Toth

Spalio 14 d.

(II dalis)

Ina Kamaitytė (LCC)

(„Lokali protestantiškų konfesijų
istorija Lietuvoje“).
Dr. prof. Deimantas Karvelis
(I dalis)

13 val.

Spalio 21 d.

9.15 – 17.15 val.

Lapkričio 18 d.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje,
Aušros al. 40

Vilnius, Gilužio g. 15

Vilnius, Gilužio g. 15

KVIEČIAME Į BAŽNYČIŲ
SUSIRINKIMUS
VILNIAUS KRAŠTE
VILNIUJE – Gilužio g. 15 sekmadieniais 11 val., ketvirtadieniais
18.30 val.
PANEVĖŽYJE – Urbšio g. 1 (4 a.) sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
UTENOJE – Parapijos namai Aušros g. 78 (2 a.), sekmadieniais
11 val.
IGNALINOJE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15 sekmadieniais
10 val.
UKMERGĖJE – Miškų g. 29 sekmadieniais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sekmadieniais 12 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUOS E – Liudiškių g. 27-2 sekmadieniais
11 val.
KUPIŠKYJE – Krantinės g. 10-12 sekmadieniais 15 val.
ROKIŠKYJE – dėl susirinkimo vietos skambinti tel. 8 650
93267, sekmadieniais 12 val.
ŠVENČ ION ĖLIUOSE – Žemutinė g. 35 B-28 sekma
dieniais 10 val.

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

VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 11 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.

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

Dizainerė-maketuotoja:
Rūta Kaselė
Kalbos redaktorės:
Sonata Aleksandravičienė
Žaneta Martingale

9.15 – 17.15 val.

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

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

„Ganytojo“ redakcijų adresai:
Gilužio g. 15, 06202
Vilnius,
tel. (8-5) 240 63 20,
El. paštas: ganytojas.btz@gmail.com
Seniavos pl. 8A, 46386
Kaunas,
tel. (8-37) 39 07 90

© „Ganytojas“. ISSN 2029-5030. Leidžia leidykla „Ganytojas“. Indeksas 960. 4 sp. l. Tir. 400 egz. Spausdino UAB „BALTO“, Utenos 41A, 08217 Vilnius.

