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as klauso sąžinės balso, tam neteks gailėtis dėl
savo poelgių. Tad pakalbėkime apie sąžinę.
Kas ji yra – gal jausmas, o gal Dievo balsas žmogaus
viduje? Sąžinės savybes bei jos ryšius su kitais sielos
gebėjimais tyrinėja psichologija. Psichologijos mokslas bando nustatyti du aspektus. Pirma, ar sąžinė yra
žmogaus prigimtinė savybė, kurią žmogus turi gimdamas, ar tai – auklėjimo vaisius, įgyjamas asmenybei

formuojantis? Antra, ar sąžinė pasireiškia per protą,
jausmus, žmogaus valią, ar ji yra savarankiška jėga?
Atidžiais stebėjimais ir tyrinėjimais atskleidžiama, kad sąžinė nėra auklėjimo ar fizinių žmogaus
instinktų vaisius, bet turi aukštesnę, nepaaiškinamą
prigimtį. Jeigu fiziologiniai instinktai vadovautų sąžinei, tai ji skatintų žmogų daryti tai, kas savanaudiškai žmogaus prigimčiai labiausiai priimtina. Tačiau dažniausiai sąžinė paragina žmogų elgtis taip,
kad jam nebūtų jokios naudos. Manau, jog sąžinė yra
dvasinis turtas, priklausantis kiekvienam žmogui.
Tačiau į sąžinės balsą žmonija įsiklauso skirtingai.
Nukelta į 2 p.
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Sąžinės balsas
Atkelta iš 1 p.

Vieni asmenys stengiasi sąžinės balsą nuslopinti, kiti elgiasi priešingai ir vertina sąžinę
kaip kelrodį, apsaugantį nuo amoralių poelgių. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas pateikia štai tokį sąžinės apibrėžimą: „Sąžinė –
tai dorovinio atsakingumo už savo poelgius
jausmas, jų vertės įsisąmoninimas.“

Sąžinė – tai dieviškų
nurodymų ir elgesio
programų rinkinys,
kuris mūsų vidiniame
žmoguje susiformuoja
per žinias, įskiepytas
tėvų, visuomenės ir
įgytas studijuojant Dievo
žodį.

Su visu stropumu saugok savo
širdį
Graikų, rusų ir lietuvių kalbose žodis
sąžinė artimai susijęs su žodžiais žinoti, žinojimas, žinia. Lietuvių kalboje žodžiai sąžinė
ir žinia turi tą pačią šaknį žin-. Kalbiniu požiūriu žodį sąžinė būtų galima suprasti kaip
savotišką vedlį. Dievo žodis atskleidžia, jog
sąžinė yra mūsų mąstymo ir mūsų veiklos
žinovas bei dvasinio gyvenimo įvertintojas.
Šventajame Rašte randame, jog sąžinė gali
būti tapatinama su žodžiu širdis. Saugok su
visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė (Pat 4, 23), – sakoma Patarlėse.
Kalno pamoksle Jėzus sąžinę (širdį) sulygina
su akimi, kuri atspindi žmogaus dorovinį
veidą. Kūno žiburys yra akis (sąžinė). Todėl,
jei tavo akis (sąžinė) sveika, visas tavo kūnas
bus šviesus. O jei tavo akis (sąžinė) pikta, visas
tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei tavyje esanti
šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa!
(Mt 6, 22–23).
Tame pačiame Kalno pamoksle skaitome
Viešpaties Jėzaus paraginimą, kviečiantį su
kaltintoju susitarti dar prieš patenkant į teismą. Nagrinėdami šią Rašto ištrauką paprastai
suprantame, jog kaltintojas yra mūsų artimas,
su kuriuo dėl kažko nesutariame arba jam
esame padarę skriaudą. Stačiatikių internetiniame portale rašoma, jog žodį kaltintojas

būtų galima pakeisti žodžiu sąžinė. Tuomet
Jėzaus pamokymas įgyja visai kitokią prasmę.
Būtent su sąžine kiekvienam iš mūsų būtina
susitaikyti, kol dar nepakliuvome į Dievo
teismą: Greitai susitark su savo kaltintoju
(sąžine), dar kelyje į teismą, kad kaltintojas
(sąžinė) neįduotų tavęs teisėjui (Dievui), o
teisėjas – teismo vykdytojui ir kad nepakliūtum
į kalėjimą (Mt 5, 25).
Sąžinės liudijimas gali būti panašus į patyrimą, kai save bandome įtikinti, jog esame
sotūs, nors būname alkani, arba, kad esame
pailsėję, nors būname netekę jėgų. Iš tiesų
kartais bandome įteigti sau, jog pasielgėme
gerai, nieko blogo nepadarėme, o sąžinė liudija, jog mūsų poelgiai artimo atžvilgiu yra
siaubingi. Tokių išgyvenimų tikriausiai teko
patirti ne vienam krikščioniui. Pamenu, kaip
kartą, daugiau nei prieš dvidešimt metų, po
darbo važiavau priemiestiniu autobusu namo
(tuomet dirbau kaimo bibliotekoje), ir vienam pažįstamam prie pat Anykščių pasidarė
bloga. Tuomet pajutau vidinį paraginimą
nieko nebijoti, prieiti prie to asmens ir už jį
pasimelsti, uždėjus ant jo rankas. Deja, nedrįsau pajudėti iš savo vietos – mane baugino
ne tik mirštantis žmogus, bet ir tuo pačiu
autobusu važiavusios dvi kaimo mokyklos
mokytojos. Anuomet buvome įpratę melstis
garsiai, šaukdami, ir aš išsigandau, jog tos
pedagogės, jei aš būčiau išdrįsusi melstis,
palaikys mane kuoktelėjusia. Autobuso vairuotojas mirštantį keleivį nuvežė į ligoninę,

Kaip elgtis tam, kurio
sąžinę slegia didžiulė
nuodėmė? Ar jis
amžiams pasmerktas?
Mes žinome, jog
kiekvienas žmogus,
padaręs nuodėmę, turi
galimybę atgailauti.

bet medikai jam jau nebegalėjo pagelbėti.
Praėjo daug metų, ir pernai, viešėdama
svetimoje šalyje, aš vėl neišdrįsau patarnauti
į bėdą pakliuvusiam asmeniui. Vėlai vakare
su drauge skubėjome į metro. Mūsų dėmesį
patraukė nedidelėje uždaroje patalpoje ant
žemės gulinti moteris. Galbūt ji buvo nualpusi, gal ištikta insulto, o gal girta? Bet mudvi
nepriėjome arčiau, nepabandėme prasibrauti
pro stiklines duris, kad sužinotume, kas
nutiko vargšei moteriškei. Galėjome bent
jau policininkų paieškoti, kad jie pasirūpintų
į bėdą pakliuvusia moterimi. Po šio įvykio
save teisinau, jog tai – ne mano reikalas, juk
buvau užsienyje, tačiau sąžinė nenurimo ir
ilgai kaltino, jog praleidau progą patarnauti
savo artimui.

Sąžinė – tai dalelytė
dieviškumo
Sąžinės egzistavimą patvirtina Šventasis Raštas. Jau pirmame Pradžios knygos
skyriuje skaitome, jog Dievas sukūrė žmogų
pagal savo atvaizdą ir panašumą (Pr 1, 26).
Mūsų panašumas į dangiškąjį Tėvą atskleidžia, jog kiekvienas žmogus turi dalelytę
dieviškumo. Sąžinė veikia visuose žmonėse, nepriklausomai nuo jų amžiaus, rasės,
išsilavinimo, socialinės padėties. Būdama
moralės įstatymu, įrašytu žmogaus širdyje,
sąžinė kalba žmogaus „vidiniam žmogui“,
teisia jų nedorus darbus bei mintis. Pagonys,
nepažįstantys Gyvojo Dievo, aptinka savo
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viduje, jog įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse (Rom 2, 5). Kiekvienas žmogus – žydas,
krikščionis ar pagonis – turi savyje vidinę
ramybę, patiria džiaugsmą, pasitenkinimą,
kai elgiasi teisingai, ir priešingai – jaučia
nerimą, išgyvena liūdesį, spaudimą, kai savo
artimui daro bloga. Pagonys, besielgiantys
nedorai, savo viduje jaučia perspėjimą, jog
jų elgesys netinkamas: Nors jie žino teisingą
Dievo nuosprendį, kad visa tai darantys verti
mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko
taip darančius (Rom 1, 32).

Sąžinė veikia visuose
žmonėse nepriklausomai
nuo jų amžiaus, rasės,
išsilavinimo, socialinės
padėties. Būdama
moralės įstatymu,
įrašytu žmogaus širdyje,
sąžinė kalba žmogaus
„vidiniam žmogui“, teisia
jų nedorus darbus bei
mintis.

Manau, jog tame teisme, kuris laukia
žmonijos, Viešpats Dievas teis žmones ne
tik atsižvelgdamas į kiekvieno jų tikėjimą,
bet taip pat pagal kiekvieno žmogaus sąžinės
liudijimą. Juk būtent sąžinė pasižymi ypatingu jautrumu atskirti gėrį nuo blogio. Jeigu
žmogaus vidaus nebūtų paveikusi nuodėmė,
sąžinė būtų galėjusi vadovauti visiems žmonių
poelgiams. Dievo Įstatymo būtinybė atsirado
tuomet, kai žmogus, užvaldytas aistrų, nustojo
girdėti savo širdies (sąžinės) balsą.

Jei sąžinė ragina atgailauti,
paklusk jai
Pasižiūrėkime į kelias istorijas iš Šventojo Rašto ir pamatysime, jog žmogaus neteisus
elgesys atneša jam gėdą, baimę, sielvartą,
kaltės jausmą bei didžiulį nusivylimą. Kai
moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklūs akims ir, vieną
suvalgius, galima įgyti išminties, ji paėmė
jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis
valgė. Tada atsivėrė abiejų akys ir jie suprato
esą nuogi; juodu supynė figmedžio lapus ir
pasidarė prijuostes. Dienai atvėsus, išgirdę
Viešpaties Dievo, vaikščiojančio sode, balsą,
Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties

Dievo veido tarp sodo medžių (Pr 3, 6–8).
Adomas su Ieva, paragavę uždrausto vaisiaus, pamatė esą nuogi ir pajuto kaltę. Jiedu
pasislėpė, nes nenorėjo matyti Dievo veido.
Pirmieji žmonės bėgo nuo Viešpaties, nes
sąžinė juos kaltino dėl nepaklusnumo.
Pasakojime apie moterį, sugautą svetimaujant, Rašto žinovai ir fariziejai troško
paleistuvę užmėtyti akmenimis, bet sąžinės
apkaltinti jie vienas po kito ėmė trauktis šalin,
pradedant nuo vyresniųjų iki paskutiniojo (Jn
8, 9). Kodėl išdidūs Rašto žinovai bei fariziejai pasitraukė? Jie Jėzų paliko su svetimaujančia moterimi, nes juos apkaltino sąžinė –
jie pamatė savo pačių nuodėmingumą.
Man nuostabą kelia evangelisto Jono
pasakojimas apie mūsų Viešpaties Jėzaus
drąsų elgesį Jeruzalės šventykloje. Artėjant
žydų Paschai, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę.
Šventykloje Jis rado prekiaujančių jaučiais,
avimis, karveliais ir prisėdusių pinigų keitėjų.
Susisukęs iš virvučių rimbą, Jis išvijo juos visus
iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė
keitėjų pinigus ir išvartė stalus. Karvelių pardavėjams Jis sakė: „Pasiimkite visa tai iš čia
ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos
namų!“ (Jn 2, 13–16). Įdomiausia šioje istorijoje tai, kad nė vienas prekiautojas ar pinigų
keitėjas neprieštaravo Jėzui ir nesiginčijo su
Juo. Kodėl jie neprieštaraudami pasitraukė
iš šventyklos? Atsakymas vienas – Jėzus
kalbėjo tiesą, ir prekeivių sąžinės liudijo,
jog šventykla nėra tinkama vieta prekybai.
Judo Iskarijoto gyvenimo pavyzdys
atskleidžia, kad sąžinės priekaištai gali taip
slėgti, jog žmonės nepakeldami dvasinio
spaudimo pasitraukia iš gyvenimo. Pamatęs, jog Jėzus pasmerktas, išdavikas Judas
gailėjosi ir nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir vyresniesiems trisdešimt sidabrinių,
sakydamas: „Nusidėjau, išduodamas nekaltą
kraują“. Tie atsakė: „Kas mums darbo? Tu
žinokis!“ Nusviedęs šventykloje pinigus, jis
išbėgo ir pasikorė (Mt 27, 3–5). Kaip elgtis
tam, kurio sąžinę slegia didžiulė nuodėmė?
Ar jis amžiams pasmerktas? Mes žinome,
jog kiekvienas žmogus, padaręs nuodėmę,
turi galimybę atgailauti. Krikščionybė prieš
kitas religijas turi nuostabų pranašumą – per
atgailą nusidėjėlio siela apvaloma nuo kalčių.
Kokiu būdu tai vyksta? Mes atgailaujame,
ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo
mus nuo visų nuodėmių (1 Jn 1, 7).
Jėzaus mokinys Petras tris kartus išsižadėjo Kristaus, sakydamas, jog Jo nepažįsta. Kai gaidys pragydo trečią kartą,
Petras suprato išdavęs savo Mokytoją: išėjo
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laukan ir karčiai verkė (Mt 26, 75). Viešpats
Jėzus Petrui atleido baisią nuodėmę, nes jis
atgailavo. Jei išpažįstame savo kaltes ir tikime
Dievo gailestingumu bei Jėzaus Kristaus
auka ant kryžiaus, mūsų širdys apvalomos
nuo nuodėmės bei išteisinamos: Kraujas
Kristaus, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo
save kaip auką be dėmės Dievui, nuvalys jūsų
sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte
gyvajam Dievui (Hbr 9, 14).
Tyra sąžinė yra vidinio džiaugsmo
šaltinis. Turėdami švarią sąžinę jau šiame
gyvenime patiriame Dangiškos karalystės
palaiminimus. Šventasis Jonas Auksaburnis yra pasakęs: „Ne valdžios didingumas,
ne pinigų daugumas, ne galybės platybė,
ne kūno tvirtybė, ne prabangus stalas, ne
prašmatnūs drabužiai ar kitos žmogiškos
privilegijos atneša gerovę ir džiaugsmą; bet
visi šitie dalykai yra dvasinės gerovės bei
tyros sąžinės vaisius.“

„Ne valdžios
didingumas, ne pinigų
daugumas, ne galybės
platybė, ne kūno
tvirtybė, ne prabangus
stalas, ne prašmatnūs
drabužiai ar kitos
žmogiškos privilegijos
atneša gerovę ir
džiaugsmą; bet visi šitie
dalykai yra dvasinės
gerovės bei tyros
sąžinės vaisius.“
(Šv. Jonas Auksaburnis)

Manau, jog sąžinė yra didžiulė Viešpaties
dovana, veikianti jausmų lygmenyje. Ji genetiškai užprogramuota, jos racionaliai pažinti
neįmanoma. Sąžinė – tai duotybė, kurią
galime prilyginti kompasui, neleidžiančiam
nuklysti nuo esminių žmogiškų principų.
Sąžinė – tai dieviškų nurodymų ir elgesio
programų rinkinys, kuris mūsų vidiniame
žmoguje susiformuoja per žinias, įskiepytas
tėvų, visuomenės ir įgytas studijuojant Dievo
žodį. Mylėkime Jėzų Kristų, nuoširdžiai Jam
tarnaukime ir būkime dangiškajam Tėvui
dėkingi, kad Jo valią atpažinti mums padeda
Dievo žodis, Šventoji Dvasia bei sąžinė, per
vidinį liudijimą kalbanti mūsų širdims.
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Tuomet, kai Dievas nusprendė apriboti save kaip absoliutą ir kuriam laikui
tapti žmogumi, buvo būtina, kad kažkas
paruoštų Izraelio tautą Jo pasirodymui.
Tokio pa(si)ruošimo svarbą galime lengviau
suprasti pažvelgę į mūsų dienų žymesnius asmenis. Kuo įtakingesnis valstybės ar tautos
atstovas ruošiasi kokiam nors svarbiam susitikimui kitoje šalyje, tuo didesnė profesionalių
pasiuntinių komanda iš anksto imasi darbo,
kad paruoštų tokį susitikimą. Anuo istoriniu
laikotarpiu Dievo ir žmonių susitikimą paruošė
Jonas, pramintas Krikštytoju.
Taigi, anot Morkaus, Gerosios naujienos
pradžia yra Karaliaus šauklio, paruošiančio
Jo atėjimui kelią, pasirodymas ir tarnystė.
Manau, jog būtent tokia tvarka Dievas ateina
pas žmones visais laikais. Tad esminis šio
straipsnio klausimas būtų toks: kas visada (ir
šiandien) paruošia kelią Dievui pas žmones?

Jonas kaip ženklas
Joną Krikštytoją galime laikyti savotišku
tiltu, jungiančiu Senąją ir Naująją sandoras:
jo tarnystė turi simbolinę išorinę išraišką,
būdingą Senosios sandoros tarnams pranašams – tai atsiskyrimas nuo tautos, ypatingas
gyvenimo būdas, apranga ir maistas, – tačiau
jo skelbiama žinia jau buvo tarnystė Naujosios
sandoros Šeimininkui.
Jeigu suprantame, jog senovės pranašų
ypatinga gyvensena ir keista elgsena visada reiškė tokią siunčiamą žinią: „[...] aš esu
ženklas jums. Kaip aš dariau, taip atsitiks
visiems“ (Ez 12, 11), tai būtent įmintas Jono
Krikštytojo tarnystės simbolis ir turėtų mums
atskleisti paslaptį – Dievo siunčiamą žinią,
kaip ir per ką Dievas paruošia sau kelią, ateidamas pas kiekvieną visų laikų žmogų.

Viešpaties žiburys ir sąžinė
Tolimoje praeityje Izraelio mąstytojams
Išmintis atvėrė: Žmogaus dvasia yra Viešpaties žiburys, tiriantis širdies gelmes (Pat 20,
27). Ką galėtų reikšti tokia subtili žmogaus
būties gelmių atodanga? Žmogaus dvasia,
t. y. jo vidinis pasaulis, yra kartu ir Viešpaties
žiburys, kuris to pasaulio gelmes apšviečia ir
atpažįsta. Arba, kitaip tariant, žmogaus širdyje
yra tarsi kažkoks Viešpaties žibintas. Jeigu juo
yra žmogaus dvasia, tą žibintą žmogus priima

tartum savo savasties dalį, bet jeigu jis (ir) Viešpaties, tai, peršasi mintis, yra uždegamas labiau
tada, kai Jis nori (pasišviesti). Dar kitaip –
Viešpats šį žibintą davė, todėl turi galią bet
kada jį uždegti, žmogus juo naudojasi ir (te)
turi galią (arba valią) jį bet kada užgesinti.
Apie tokį žmogaus vidinio pasaulio žibintą
nemažai mąstė senovės graikai. Jie šį žmogaus
širdies fenomeną pavadino „sąžine“. Vykstant
tuometei visuotinei helenizacijai, žydų išminčiai
atpažino, jog graikų „sąžinė“ ir jiems Dievo
apreikštas „Viešpaties žiburys“ yra tas pats, ir
bėgant šimtmečiams perėmė šį terminą. Ryškiausią to atgarsį jau girdime apaštalo Pauliaus
(Rom 2, 14–15; 1 Kor 10, 28–29; 2 Kor 1, 12;
1 Tim 1, 18–20; 4, 2), o taip pat Petro (1 Pt
3, 15–16), Jono laiškuose (1 Jn 3, 20–21) bei
paties Jėzaus mokyme (Mt 6, 22–23; Mt 5, 25).
Taigi dabar ir derėtų simbolinę Dievo veikimo – žinios per Joną Krikštytoją – reikšmę
išvysti tikrąja prasme: Jonas – tai sąžinė, arba
Viešpaties žiburys, esantis tam tikru būdu
kiekviename žmoguje, kaip tai gražiai išreiškė
Jėzus: Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys
[…] (Jn 5, 35). Pažvelkime, kaip ši reikšmė
atsiveria evangeliniame pasakojime.

Sąžinės eskizai
Viešpats taip patvarkė, jog Jonas iki pat
savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos (Lk 1,
80) gyveno dykumoje. Ir būtent (iš) ten vyko
jo tarnavimas (Mk 1, 4). Šitaip Viešpats tarsi
atskleidžia vietą žmogaus dvasioje, kurioje
gyvena Jo ištikimasis pasiuntinys – sąžinė.
Dykuma yra ta vieta, kuri šiaip jau žmogų
nelabai traukia. Žmonija, išskyrus kelias
atskiras tauteles, vengia tokių vietų. Taigi
Viešpaties žiburys yra sunkiai žmogui pasiekiamoje, netgi nepatrauklioje jo dvasios
teritorijoje, į kurią pats žmogus nėra linkęs
eiti. Juk dykumoje kaip niekur kitur greitai
pasimato žmogiškosios šlovės trapumas,
žmogaus būties nuogumas. Iki Karaliaus
atėjimo kiekvieno žmogaus širdis yra tarsi
dykuma, o joje bundanti sąžinė „išgyvena“
dėl pripuolamų „gerų darbų“ – lauko medumi
ir praskrendančiais skėriais.
Ir tik tada, kai Jonas, Dievo įkvėptas, galingai pradeda skelbti Viešpaties žodį (Lk 3, 2),
pas jį ima traukti visi apylinkių gyventojai (Mk
1, 5). Todėl būtent tada, kai Dievas uždega
savo žibintą žmogaus dvasioje, t. y. prabyla

į žmogų, žmogus išgirsta savo sąžinės balsą.
Ir šito sušvitusio žibinto – Dievo žodžio –
švieson pakliūva ar yra pritraukiamas visas
vidinis žmogaus pasaulis – kiekviena jo mintis,
jausmas, troškimas, pasirinkimas, veiksmas…
Kaip tos pas Joną plūstančios minios, kurios,
iki jam prabylant, gyveno taip, kaip kuriam
atrodė teisinga. Kitaip tariant, kaip Jonas teisė
žmones ir kvietė juos atgailai, taip ir pabudusi
sąžinė teisia visus žmogaus kelius ir kviečia
atgailai – ragina atsiversti.
Kodėl dauguma žmonių mielai ėjo pas
Joną Krikštytoją? Viena iš priežasčių – jis
buvo iš jų apylinkių dykumos, apie jį buvo
girdėję ir, jei reikėtų, būtų paliudiję apie keistą, bet išskirtinai dorą jo gyvenimą. Tokia ir
mūsų sąžinė. Ji neperspėjusi prabyla iš mūsų
širdies gelmių, ir mes jai tegalime prikišti
nebent tai, kad ji apskritai prabilo ir dar,
kaip tyčia, pačiu netikėčiausiu mums metu.
Ypatingas Jono apdaras ir maistas (Mk 1,
6) laidavo jam visišką nepriklausomybę nuo
visos likusios („normalios“) visuomenės. Jis
nei pats nieko nebuvo skolingas žmonėms, nei
žmonės galėjo kuo nors jį paveikti ar papirkti.
Dar daugiau, jis neturėjo žmonos, vaikų,
namų, kuriuos reiktų išlaikyti, nepretendavo ir į iš tėvo paveldėtą kunigo tarnybą, –
buvo visiškai laisvas ir priklausomas nuo
vieno Dievo. Tokia ir mūsų sąžinė. Nors ji yra
neatsiejama žmogaus dvasios dalis, jo pačios
esybės kertelė, tačiau visiškai nepaperkama, –
ji kalba tai, ką girdi iš Viešpaties. Jos nepaveikia jokie žmogiški jausmai, turtų gausa,
malonumų pasiūla, atsivėrusios perspektyvos
ir t. t. Ji skelbs išskirtinai tik tiesą, t. y. tik tai,
kur žmogui reikia atgailauti, – ištiesinti takus
ir paruošti Viešpačiui kelią (Mk 1, 3).
Iš tiesų Jonas ruošė kelią Dievo pasirodymui. Jis skelbė, jog po jo ateina galingesnis už
jį (Mk 1, 7). Taip ir mūsų sąžinė liudija esant
kažką daug didingesnio nei ji pati. Kartais
pakuždomis, o kartais vos ne šaukdama, ji
liudija, jog yra Kažkas, kas sukūrė ir prakalbina
ją pačią, – Kūrėjas. O ji ir prabilo tam, kad, kai
Jis prisiartins, galėtų paliudyti: „Taip, tai Jis“.
Jonas, kviesdamas atgailai, krikštijo vandeniu (Mk 1, 8). Tai mums gali būti ženklas,
jog sąžinė, kurios klausoma, panardina mus į
atgailos ašaras. Vanduo teapiplauna išorę. O štai
atėjęs Galingesnis jau krikštys Šventąja Dvasia
(Mk 1, 8). Atėjęs Viešpats sudužusią širdį /
atgailaujančią dvasią panardins savo meilės
pilnatvėje – apvalys ir suteiks savo teisumą.
Taigi, nagrinėdami Morkaus tekstą
išvystame, jog Jonas neatleisdavo žmonių
išpažįstamų nuodėmių, o tik „panardindavo“
į atgailą, kad taptų įmanoma jas atleisti. O jau
atėjęs Viešpats jas panaikina širdyje, nuplaudamas savo krauju ir visiškai pakeisdamas
širdį, t. y. dvasią. Taip ir su tais, kurie sakosi
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klausą savo sąžinės: jie tiesina savo gyvenimo
kelią pagal ją, tačiau, jei nepriima Kristaus,
to Galingesniojo, taip ir lieka teapsivalę, t. y.
pakeitę išorę, bet ne širdį.
Nors Jonas Krikštytojas ir buvo didžiausias iš pranašų, kada nors gimusių iš moters
(Lk 7, 28), kaip, beje, ir mums nėra didesnio
„pranašo“ už mūsų pačių sąžinę, vis dėlto
su juo žmonės pasielgė, kaip norėjo (Mk 9,
11–13). Šiais žodžiais Viešpats atskleidžia,
jog mes visi elgiamės su Jo pasiuntiniu mumyse taip, kaip norime. Apžvelkime Jono
gyvenimo pabaigą ir išskirkime pagrindines
mūsų elgesio su prabilusia sąžine tendencijas.

Viešpaties žiburys
žmogaus rankose
Apie pirmąją galimą tendenciją jau užsiminėme, kalbėdami apie atgailaujančias
minias. Tai – Jėzaus minėti muitininkai ir
paleistuvės, kurie, išgirdę Jono liudijimą, atgailavo ir gręžėsi nuo nedorų savo kelių. Tai –
sąžinės balsui paklūstantieji ir atgailaujantieji.
Antroji elgsena išryškėja mąstant apie
fariziejus ir sadukiejus. Daugelis jų atmetė
Jono krikštytojo liudijimą, teisindamiesi, jog
jis esąs demono apsėstas (Mt 11, 18). Labai gali
būti, jog šių dienų psichoanalitikų identifi-

kuojama „šiuolaikinę“ depresiją kenčiančiųjų
vidinė desperacija1 ir yra iššaukta prabilusios sąžinės, kurią ignoruojant pastarosios
šauksmas pamažu imamas išgyventi (ir net
vertinti) kaip jiems (psichoanalitikams) jau
nebeišgydomas apsėdimas. Ir nors kai kurie
fariziejai ir sadukiejai vis dėlto ėjo krikštytis,
tačiau Jonas juos perspėjo, jog jis mato jų
sprendimą nenešti atgailos vaisių – nesikeisti,
t. y. nieko ir nesiimti (Mt 3, 7–10).
Prieš aptardami trečiąją galimybę, pastebėkime vieną svarbiausių dalykų: tie, kurie priėmė
Jono Krikštytojo liudijimą, vėliau atpažino ir
priėmė Kristaus liudijimą. O tie, kas atmetė
Jono kvietimą atgailauti, niekaip nebegalėjo
priimti Dievo dovanos – išgelbėjimo iš nuodėmių ir pražūties, – mat jie pasiliko su savo
nuodėmėmis. Taigi čia slypi svarbi pamoka:
jeigu žmogus klauso savo sąžinės ir atgailauja,
jis sugebės suprasti Jėzaus skelbiamą žinią ir
mokymą. Tačiau, jeigu bent vienu klausimu jis
nuolatos ignoruoja savo sąžinę, beveik nebelieka galimybių atpažinti ateisiančio Viešpaties.
Štai taip mes priartėjome prie, sakyčiau,
pačios slidžiausios, trečiosios, mūsų elgesio su
„užsižiebusiu Viešpaties žibintu“ tendencijos.
Pačiu išraiškingiausiu jos atvaizdu tampa
karaliaus Erodo elgesys su Jonu Krikštytoju

5

(Mk 6, 17–28). Pastarasis, išgirdęs Jono barimą ir kvietimą pakeisti savo kelius, uždarė jį
į kalėjimą. Kaip galvojate, kodėl? Greičiausiai
tam, kad daugiau Jonas nebeviešintų karaliaus
nuodėmių, ir šis toliau „ramybėje“ galėtų
gyventi kaip gyvenęs. Įdomiausia tai, jog vis
dėlto jis mielai klausydavosi Jono ir daug ką
darydavo (Mk 6, 20). Šitoks elgesys atspindi
žmogų, kuris šiaip jau yra linkęs klausyti
savo sąžinės balso, tačiau jo gyvenime yra
nuodėmė, kurios atsisakyti nepajėgia, gal dar
nenori. Tokiu atveju sąžinė yra „uždaroma“ į
savotišką kalėjimą – ji suvaržoma, jos balsas
užgniaužiamas tarp jo sienų, teklausoma tik
tada, kai norima, ir tik to, ko norima.
Ir štai šioje situacijoje savotišką prasmę
įgauna Erodo socialinė padėtis. Jis – karalius,
todėl ir elgiasi su Jonu taip, kaip jam norisi.
Panašiai ir žmogus, „uždarantis savo šviečiantį
žiburį“ į kalėjimą, linksta būti savo gyvenimo
karaliumi. Tad jeigu jis, kaip ir karalius Erodas,
deramai nepriima Viešpaties pasiuntinio, tai
kaip sugebės priimti patį Viešpatį? Jei sąžinė
uždaroma, belieka tik laukti, kada lemtingasis paskutinis išbandymas privers galutinai
apsispręsti dėl sąžinės likimo. Karalius Erodas jo neatlaikė (Mk 6, 26–27). Nuo čia jau
aprašomas žmogus, kuris nužudė / sudegino
savo sąžinę, ir nuo šiol jo jau nebeveiks joks
Viešpaties žodis nei stebuklas, – jo širdis vis
labiau kietės, vesdama pražūties link.
Tiesa, mūsų Viešpats yra didžiai gailestingas, todėl tas lemiamas žmogaus išbandymas
gali pavirsti ir jo sąžinės išlaisvinimu: Dovydas,
apie metus laiko pragyvenęs su savo įkalinta
sąžine, tą lemiamą dieną, kai Dievas atsiunčia
pas jį savo pranašą Nataną, sudūžta širdyje,
išpažįsta savo nuodėmę ir atgailauja, – karalius galiausiai įvykdė sąžinės reikalavimą, ir
Viešpats jam atleido (2 Sam 12, 1–14).
Pabaigoje apžvelkime dar vieną iš tų daugybės klausimų, iškylančių kalbant apie sąžinę.
Jonas Krikštytojas sakė: Jis (Jėzus) turi augti,
o aš – mažėti (Jn 3, 30). Jeigu karalius Erodas
nebūtų nužudęs Jono, greičiausiai jis dar būtų
ilgai gyvenęs. Taip ir sąžinė – jei žmogus jos
neužgesina, pasilieka jo dvasioje visą žmogaus
žemiškosios kelionės laiką. O jeigu žmogus
vieną laimingą dieną viską suderino su šiuo
Dievo pasiuntiniu (Mt 5, 25–26), tai Karalius
greičiausiai jau gyvena per tikėjimą jo širdyje.
Tad „džiūgaujanti“ sąžinė vis labiau tyla, o
Viešpaties žodis kalba vis garsiau.
Tačiau, jei nutinka kas bloga – žmogus
suklumpa, – Dievo ištikimas pasiuntinys vėl
garsiai prabyla iš mūsų dykuma bevirstančios širdies, kad ištiesintume kelią Dievui,
trokštančiam sugrįžti pas savuosius.
1 – trumpa šios problemos apžvalga išdėstyta Christopher
Lasch straipsnyje „Šių dienų narcizas“ (http://www.
bernardinai.lt/gamta_ir_mokslas/psichologija?page=2).
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Šventinės Šeimos pamaldos

Gegužės 31 d. Šiaulių bažnyčioje „Tiesos žodis“ vyko šventinis
šeimos susirinkimas. Tokios pamaldos, kai į bažnyčią šlovinti Dievą,
klausytis pamokslo susirenka visi bendruomenės žmonės – ir vaikai, ir
tėvai, – tapo gražia mūsų bendruomenės tradicija. Paskutinį gegužės
sekmadienį susirinkimas buvo šiek tiek neįprastas – mat jį vedė vaikų
sekmadieninės mokyklos mokytojai, o šlovino paauglių-jaunimo grupė.

Šiais mokslo metais net dvi dešimtys vaikų mokėsi pažinti
Dievą dviejose grupėse: ikimokyklinukų akademijoje (2–6 m.) ir
tyrinėtojų klube (7–12 m.). Tyrinėtojų klubo užsiėmimai vyko ne
tik sekmadieniais, bet ir šeštadieniais – vaikai dalyvavo rudens ir
pavasario ekspedicijose, kurių metu Biblijos tiesos skleidėsi per
asmeninę patirtį ir interaktyvią veiklą. Sekmadieninės mokyklos
vadovė Rasa Mardosaitė liudijo, kaip ikimokyklinio amžiaus vaikai
geba suprasti Dievo žodžio tiesas ir jomis dalijasi su savo bendraamžiais ir šeimos nariais.
Vietoj įprasto sekmadienio pamokslo susirinkusieji klausėsi
Biblijos pamokėlės apie tai, kaip svarbu saugoti savo širdį. Sekmadieninės mokyklos mokytoja Jolanta Plungienė, pasinaudodama
vaizdinėmis priemonėmis bei vaikų padedama, pasakojo, kodėl ir
kaip mes turime stebėti, ką įsileidžiame į savo vidų per akių bei ausų
„vartus“. Pamoka buvo suprantama bei aktuali ir mažam, ir dideliam.
Susirinkimo pabaigoje buvo pasveikinti du paaugliai, šiais metais
baigę sekmadieninę mokyklą, buvo meldžiamasi už visus vaikus. Pažaidus
biblinį žaidimą, visa bendruomenė rinkosi pabendrauti prie vaišių stalo.
Girkite Viešpatį, kas esate žemėje: […] žemės karaliai ir visos
tautos, kunigaikščiai ir žemės teisėjai, jaunuoliai ir mergaitės, seniai
ir vaikai, garbinkite Viešpaties vardą (Ps 148, 7. 11–13).

Dvasinis ir kultūrinis

atgimimas Akmenės krašte
DAIVA PALIONIENĖ
Birželio 2–6 dienomis vyko šventiniai
Akmenės rajono 65-mečiui skirti renginiai.
Pirmoji diena prasidėjo moksline konferencija,
kurioje dalyvavo istorikai, geologai, kultūrologai. Kitomis dienomis žiūrovus džiugino dailininkai, teatralai, muzikantai. Tačiau paskutinioji
diena buvo unikali – pirmą kartą, Akmenės
krašto istorijoje vyko ekumeninė evangelizacija,
kurioje dalyvavo katalikai, liuteronai ir evangelikai. Trys dvasininkai – Akmenės Šv. Onos
katalikų parapijos klebonas Egidijus Zulcas,
Alkiškių liuteronų parapijos kunigas Juozas
Mišeikis ir Naujosios Akmenės evangelikų
bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis –
nusprendė, kad švenčiant svarbias šventes bažnyčia negali būti nuošalyje, tad dvasininkai
nuėjo pas merą ir paprašė leidimo dalyvauti
šventiniame renginyje. Šiuo tikslu dideliame
Akmenės pušyne buvo pastatyta speciali scena,
į kurią sugužėjo jungtinis-ekumeninis choras.
Su broliais ir sesėmis iš kitų bažnyčių kartu
giedojome giesmes „Aš – kaip žalias medis“,
„Te žemė, dangus gieda Tau“, „Tėve mūsų“, „Tik
Kristuje“, „Koks Jis nuostabus“. Prieš renginį
visi dvasininkai ir choristai susikibę už rankų
meldėmės malda ,,Tėve mūsų“.

Renginio vedėjas pristatė kiekvienos
parapijos atsiradimo istoriją, jos veiklas,
supažindino klausytojus, kuo bažnyčios
gyvena šiandien. Kiekvienas dvasininkas
turėjo galimybę pasakyti trumpą pamokslą,
taip pat kalbėjo ir Akmenės rajono dekanas,
Naujosios Akmenės katalikų parapijos kle-

bonas Olijandras Jurevičius. Mes, Akmenės
evangelikų bažnyčia, buvome pristatyta kaip
seną istoriją mūsų krašte turinti bažnyčia.
Pasirodo, kad reformacijos metais, evangelikų
bažnyčia gyvavo dar prieš pirmosios katalikų
parapijos Akmenėje atsiradimą. Tarpukario
metais Alkiškių miestelyje evangelikai buvo
pasiruošę statyti bažnyčios pastatą, tačiau
užėjęs karas jų planus sužlugdė. Sovietmečiu Naujojoje Akmenėje veikė pogrindinė
vokiečių evangeliška bendruomenė, kurios
nariai vėliau emigravo į Vokietiją. Prieš 23
metus atsikūrusi evangelikų bažnyčia tęsia
senąsias evangelikų tradicijas.
Pastorius Mindaugas Palionis taip pat
pasakė trumpą pamokslą ir pasidžiaugė, kad
pažangi Akmenės rajono valdžia suteikė galimybę dalyvauti miesto gyvenime ir šventiniuose renginiuose (senovėje visos masinės šventės
buvo susijusios su bažnyčia). O mes, renginio
dalyviai, nuoširdžiai džiaugėmės ir dėkojome
Viešpačiui, kad mūsų rajone tarp dvasininkų
užsimezgė gan šilti ir draugiški santykiai.
Po ekumeninio renginio vyko garsusis
R. Rodgerio miuziklas „Muzikos garsai“,
kuriame vaidinau ir aš, Daiva Palionienė,
bei mano mokinukas. Man teko kurti įdomų,
charakteringą fariziejiškos vienuolės Bertos vaidmenį. Smagu buvo dirbti su Kauno
muzikinio teatro režisieriumi ir solistais.
Patobulėjau ir kaip atlikėja, ir kaip mokytoja.
Po šventės žiūrovai išėjo pakylėti ir dėkojo
dvasininkams, miuziklo dalyviams ir, žinoma,
visiems šventės organizatoriams. O aš savo
viduje tyliai klausiau: „Dieve, nejaugi Akmenės
krašte prasidėjo dvasinis-kultūrinis atgimimas?“
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Trijų savaičių viešnagė JAV
RAMŪNAS JUKNA
Šios vasaros pirmąsias tris savaites praleidau JAV. Dievui padedant, dalyvavau organizacijos RREACH (anglų k. – Ramesh
Richard Evangelism and Church Health)
organizuojamuose trijų savaičių kursuose
pastoriams GPA-15 (anglų k. – Global Proclamation Academy). Kursai vyko pietinės JAV
valstijos Teksaso sostinėje Dalase įsikūrusios
Dalaso teologinės seminarijos patalpose.
Tai įspūdinga pastorių apmokymo programa trimis aspektais.

Pirma, organizacija pagal savo kriterijus
atrinko 26 pastorius iš viso pasaulio (Azijos,
Artimųjų Rytų, Afrikos, Lotynų Amerikos,
Europos). Susirinkę skirtingų rasių, tautų
ir kalbų delegatai atstovauja po visą pasaulį
išsibarsčiusioms savo bažnyčioms. Nuostabu
girdėti atsivertimo į krikščionybę pasakojimus, matyti dėl Kristaus degančias širdis,
susipažinti su tolimų kraštų tikinčiaisiais
ir galiausiai matyti, ką Dievas daro visame
pasaulyje.

Kai vienam broliui prisistačiau, kad esu
iš Lietuvos, jis natūraliai paklausė: „Kuriame
žemyne yra tavo šalis?“ Nors esame tolimi ir
nepažįstami vieni kitiems, tačiau mus jungia
vienas tikėjimas ir suvokimas, kad esame
tikri broliai Kristuje.
Antra, organizacija REACH kviečia rinktinius lektorius. Tai – teologijos seminarijų rektoriai arba dekanai. Dalyvauti šioje programoje –
didelė privilegija ir galimybė kiekvienam iš
mūsų. Pasak organizacijos vadovo Ramesho
Richardo, kai kurie seminarijų dieniniuose
kursuose studijuojantys studentai neturi tokios
galimybės pasiklausyti šių lektorių ir profesorių.
Trečia, Dievo troškimas. Jis spinduliuoja
kiekvieno dalyvio širdyje ir mintyse. Ši širdies nuostata, priklausomai nuo kultūros,
pasireiškia labai skirtingai, tačiau kiekvienas
atvyko su intuityviu, giliu širdies įsitikinimu,
kad Dievas turi planų ateičiai, ir Jis nori kažką
daryti mumyse ir per mus.
Privačiuose pokalbiuose paaiškėjo, kad ne
vienam teko ištverti nemenkus išbandymus
prieš atvykstant į JAV. Nemažam skaičiui brolių
nepavyko gauti vizos ir t. t. Nemažai prašymų
nebuvo patenkinti, tačiau Dievo Apvaizdos
dėka ir numatymu mes ten vis dėlto susirinkome. Tai tuo pat metu mus baugina ir įkvepia.
Drauge melskime, kad Dievas vestų,
nukreiptų, įgalintų atlikti darbus, kuriuos
esame pašaukti atlikti tiek mes, tiek bažnyčia
visame pasaulyje.

Palaikykime kenčiančią Sirijos bažnyčią
RAMŪNAS JUKNA
Vienas mano bičiulis, pastorius iš
Sirijos, pastarosiomis dienomis išgyvena
tikrą košmarą. Jis šiuo metu dalyvauja
pastorių mokymuose JAV, o jo šalis –
jo gimtasis miestas, šalies sostinė ir kiti
miestai – yra bombarduojami. Be visų
pilietinio karo siaubų ir tarpreliginės
įtampos, didžiulė grėsmė kyla dėl ISIS
(„Islamo valstybės“) vykdomo teroro ir
jų nusiteikimo žudyti krikščionis. Šiomis
dienomis ISIS planuoja nužudyti per 300
krikščionių įkaitų. Protu negali suvokti
vykdomų barbariškų veiksmų, o širdis
prisipildo gėlos ir skausmo.

Mes, šiuo metu esantys kartu, stengiamės
dalintis pastoriaus skausmu dėl tėvynėje likusių
tėvynainių, brolių ir seserų, artimųjų, bažnyčių
ganytojų ir visos krikščionių bendruomenės.
Kai klausiau: „Ką mes galime padaryti?“, jis
atsakė: „Nežinau. Pastatus juk galima atstatyti,
bet žmonių, kurie žūsta, kitais nepakeisi...“
Prisimenu „Žiedų valdovo“ žiedo brolijos kelionę, jų maldavimus, kad kol kas
ramybėje gyvenančios tautos ir karalystės
įsitrauktų į žūtbūtinę kovą dėl Viduržemio
išgelbėjimo, kai tamsos jėgos sunkia ranka
prislėgė toli esančias tautas. Jie turėjo pasirinkimą – laikinai džiaugtis ramybe, kol

priešo jėgos dar nepasibeldė į jų vartus, arba
žygiuoti į pražūtingą kovą.
Kviečiu nelikti abejingiems ir suklupti
ant kelių, užtariant kenčiančią bažnyčią.
Maldoje palaikykime Sirijos bažnyčią, tikinčiuosius ir visus kenčiančius žmones.
Prašykime, kad Dievas savo Apvaizda paguostų išgyvenančius netektį. Melskime,
kad Viešpats savo Dvasia paguostų ir sustiprintų karo siaubus ir košmarus patyrusius
vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius. Te
Viešpats atneša taiką ir ramybę į šią šalį.
Melskimės, kad Dievas sustabdytų ISIS
kraugerišką veiklą.
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Pasiruošimas krikštui
ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ
Birželio 26 dienos pavakarę grupelė tikinčiųjų rinkosi į Šiaulių „Tiesos žodžio“
bažnyčios raštinę pasiklausyti mokymo apie
krikštą. Su norinčiais pasikrikštyti žmonėmis
šį mėnesį susitikau jau antrą kartą, kad galėčiau pasikalbėti ir atskleisti krikšto prasmę
Šventajame Rašte. Šiais metais susitikime
dalyvavo dešimt tikinčiųjų, kurie nusprendė patvirtinti savo tikėjimo apsisprendimą
krikšto simboliu.
Kiekvieno iš jų likimas – unikalus ir nepaprastas. Kai kurių dievoieškos kelias truko
dešimtmečius, pažymėtus klystkelių, priklausomybių, įkalinimo, netekčių ir atmetimo
skausmo, tragiškų žmogiškojo nuopuolio
atspalvių. Klausydama įtikėjusiųjų liudijimų, supratau, kad nėra svetimo skausmo.
Visi esame pažymėti nuopuolio bėda, kuri
vienaip ar kitaip reiškiasi mūsų gyvenime,
o jos pasekmės būna tragiškos. Kita vertus,
vidinio skausmo valandą Dievas ištiesia savo

gailestingumo ir atjautos ranką per žmones,
kurie neabejingi kitų sielvartui ir nelaimei.
Krikštas – tai naujas posūkio taškas, kai
galime priimti Dievo pagalbą ir iš esmės pakeisti
savo gyvenimo kryptį. Tikėjimo ir atgailos apsisprendimą nuostabiai užantspauduoja krikšto
simbolis – Kristaus mirties ir prisikėlimo įvaizdis, su kuriuo tikintysis suauga, kad gyventų
naują gyvenimą Dievui (Rom 6, 1– 6. 10–11).
Tad prisiminkime apaštalų ir Bažnyčios
Tėvų mintis apie krikštą, kad jos drąsintų apsisprendusius eiti šiuo keliu, o jau gavusiems
šį sakramentą primintų jo vertę:
Petras jiems tarė: „Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu,
kad būtų atleistos nuodėmės, ir jūs gausite
Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38).
Ir mus dabar gelbsti tų įvykių vaizdinys –
krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet
grynos sąžinės atsakas Dievui per prisikėlimą
Jėzaus Kristaus (1 Pt 3, 21).

Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad, kaip Kristus buvo prikeltas
iš mirusių Tėvo šlove, taip ir mes gyventume
naują gyvenimą (Rom 6, 4).
„Krikštykite vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, gyvame vandenyje. […] Prieš
krikštą privalo pasninkauti krikštytojas ir krikštijamasis, o kiti – kas gali; įsakyk krikštijamajam
pasninkauti prieš tai vieną kitą dieną“ (Didachė,
vienas seniausių krikščionių tekstų, II a.).
„Krikštas – tai nuostabiausia ir didingiausia Dievo dovana. Mes jį vadiname Malone,
Duotybe, Patepimu, nemirtingumo Apsiaustu,
atgimimo Pirtimi ir brangiuoju Antspaudu. Jį
suprantame kaip Dovaną, nes mes jį gavome
dovanai, nieko savo nepridėdami. Jis yra tyriausia Malonė, nes duodamas nusidėjėliams.
Tai – Patepimas, nes patepa karališką tikinčiųjų
kunigystę tarnauti Dievui; jis – Nušvitimas, nes
skleidžia šviesą. Krikštas – tai Pirtis, nes nuprausia nusidėjėlius, jis – Antspaudas, nes Krikštas
yra mūsų apsauga ir Dievo ženklas, kad Jis yra
mūsų Viešpats“ (Grigalius Nacianzietis, IV a.)
„Krikšto vertė priklauso ne nuo to, kuris
krikštijasi, ir ne nuo to, kuris krikštija, bet vien
nuo Kristaus, kuris įsteigė ir pašventino krikštą
savo galia“ (Aurelijus Augustinas, IV–V a.)

Evangelinio Biblijos Instituto pristatymas
Lietuvos evangelikų reformatų Sinode

Kaip kiekvienais metais prieš Jonines, birželio 20 dieną, Lietuvos evangelikų reformatų
bažnyčios dvasiniai ir pasaulietiniai kuratoriai,
parapijų delegatai ir svečiai rinkosi į svarbiausią
savo bažnyčios suvažiavimą Biržuose – Sinodą.
Džiugu, kad šalia bažnyčiai svarbių klausimų
Sinodo dienotvarkėje atsirado vietos ir Evangelinio Biblijos Instituto (EBI) pristatymui.
Generalinio superintendento kunigo Tomo
Šerno kvietimu, kaip EBI Vilniaus studijų centro
dekanas, buvau pakviestas pristatyti instituto
veiklą ir perspektyvas. Lietuvos evangelikų re-

formatų bažnyčia – Unitas Lithuaniae – sinodas
yra vienas iš septynių šio instituto dalininkų.
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia pabrėžia akademinio lavinimo svarbą,
rengiant bažnyčios tarnus dvasinei tarnystei.
Tačiau akademijos ir bažnyčios santykis nėra
vienareikšmiškas nuolat besikeičiančios visuomenės ir naujų iššūkių bažnyčiai kontekste.
Paminėjus, jog EBI darbuojasi pagal ICETE
standartus atitinkančią programą, sinodalai
domėjosi instituto planais siekti ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

pripažinimo. Buvo pastebėta, kad šis siekis yra
vienas iš pagrindinių EBI tikslų, tačiau valstybės pripažinimas negarantuoja, kad teologinės
studijos atlieps evangelinių bažnyčių poreikius
ir suteiks ne tik reikalingas teologines žinias,
bet ir puoselės evangelikams svarbias vertybes.
Todėl valstybės pripažinimas („legalumas“) dar
negarantuoja studijų „tinkamumo“ dvasinei
tarnystei bažnyčioje. Apie tokį „tinkamumą“ labiau liudija Eurazijos akreditacinės
asociacijos (E–AAA), atitinkančios ICETE
(Tarptautinės evangelinio teologinio švietimo
tarybos) reikalavimus, programos akreditacija.
EBI siekis – ne vien akademinės žinios, bet
ir studijuojančių dvasinė branda ir įgūdžiai,
reikalingi tarnystei bendruomenėje.
Po Instituto pristatymo kilo ir daugiau
klausimų bei pasiūlymų. Ypač maloniai nuteikė kai kurių dalyvių išsakyti ketinimai
pradėti studijas nuo š. m. rudens Vilniaus
studijų centre. Iškart po EBI pristatymo buvo
pasidžiaugta ir bendru trijų bažnyčių Naujojo
miesto katekizmo leidimu, kuris, kaip ir EBI,
yra dar vienas evangelikų bendros tarnystės
vaisius ir vienybės liudijimas.
Darius Širvys,
EBI Vilniau studijų centro dekanas
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Faktai apie JAV evangelikus
Kalbant apie JAV religijos demografiją,
dažnai prisimenama, kad šios šalies religijų
paveikslas „kaip diena nuo nakties“ skiriasi
ne tik nuo Lietuvos religinio žemėlapio,
bet apskritai nuo Europos šalių religinės
demografijos ir tendencijų. Krikščionybė
Europoje, kuri jau ir oficialiai įvardijama
kaip pokrikščioniška, rodos, susiduria su
visai kitais iššūkiais ir dėsningumais... Jei
tradicinėse protestantiškose Europos šalyse
regime tirpte tirpstančias bažnyčias ir vis
labiau bujojantį sekuliarumą, tai stačiatikiškose ir katalikiškose šalyse, kuriose krikščionimis save paprastai įvardija didžioji
gyventojų dalis, labai retas save vadina
„atgimusiu iš aukšto krikščionimi“. Kita
vertus, JAV – išsivysčiusios valstybės, kuri
unikali savo krikščioniškumu – religijos
kraštovaizdis mums, Lietuvos evangelikams, teikia paguodą, kad šiuo tikėjimo
taku bėgame ne vieni...
Praėjusią savaitę JAV krikščioniškas
sociologinių tyrimų centras „Pew Forum“
paskelbė nemažai atgarsių sukėlusią ataskaitą „Besikeičiantis Amerikos religijos kraštovaizdis“, kurioje apžvelgiamas 2007–2014 m.
laikotarpis. Ataskaita atskleidė, kad krikščionių skaičius sumažėjo net 8 proc. (nuo
78, 4 proc. 2007 m. iki 70, 6 proc. 2014 m.),
tačiau 6, 7 proc. padaugėjo asmenų, nesiejančių savęs su jokia religija. Be to, labiau
pasigilinus į ataskaitą, iškyla įdomių naujų
faktų apie evangelikus.
1. Evangelikų skaičius šiek tiek auga.
Evangelikai – vienintelė krikščionybės
kryptis, kurioje stebimas tikinčiųjų skaičiaus
augimas. Nuo 2007 m. iki 2014 m. JAV
evangelikų „kaimenę“ papildė apie 2 mln.
tikinčiųjų. Žinoma, reiktų įvertinti paklaidą,
tad šis skaičius gali svyruoti.
2. Evangelikai – vienintelė krikščionybės šaka, prie kurios prisijungia daugiau
žmonių, negu ją palieka.
8, 4 proc. apklaustųjų sakė, kad jie
per tyrimo laikotarpį paliko evangelišką
krikščionybę, tačiau 9, 8 proc. nurodė tuo
laikotarpiu tapę krikščionimis evangelikais. Palyginimui galima pasakyti, kad
tradicinių protestantiškų bažnyčių narių
skaičius sumažėjo 4, 3 proc., o katalikų –
10, 9 proc.

3. Procentinė evangelikų dalis tarp
„tūkstantmečio kartos“ žmonių nepasikeitė.
Nuo 2007 m. iki 2014 m. padaugėjo
„tūkstantmečio kartos“ atstovų, kurie nepriskiria savęs jokiai religijai („tūkstantmečio
karta“ vadinami asmenys, gimę per paskutinius du XX a. dešimtmečius). Taigi, nepriskiriančiųjų savęs jokiai religijai padaugėjo nuo
25 proc. iki 35 proc., tačiau ne evangelikų
sąskaita. Evangelikų dalis „tūkstantmečio
kartoje“ išliko tokia pat – 21 proc. Tarp šios
kartos atstovų labiausiai sumažėjo katalikų:
nuo 22 proc. iki 16 proc.
4. Evangelikai šiuo metu aiškiai sudaro
daugumą tarp JAV protestantų.
2007 metų sociologinių tyrimų centro
„Pew Forum“ duomenimis, evangelikai sudarė 51 proc. visų protestantų. Atsižvelgus į
paklaidą, jie galėjo ir nesudaryti daugumos.
2014 m. evangelikai jau sudarė 55 proc. visų
JAV protestantų, taigi neprarado daugumos,
net įvertinus paklaidą.
5. Augo nedenominacinės evangeliškos bažnyčios, o baptistų skaičius mažėjo.
Evangelikų, kurie save priskyrė vis dar
išliekančiai gausiausiai baptistų denominacijai, dalis sumažėjo nuo 41 proc. iki 36
proc., o nedenominacinių bažnyčių narių
skaičius išaugo nuo 13 proc. iki 19 proc.
6. Kai kurie evangeliškas bažnyčias
lankantys asmenys nevadina savęs evangelikais, o kai kurie evangelikai nelanko
evangeliškų bažnyčių.
Net 15 proc. asmenų, kurie lanko evangelikų bažnyčias, į klausimą, ar jie yra „atgimę iš aukšto krikščionys arba krikščionys
evangelikai“ atsakė „Ne“. Tuo tarpu taip
save apibūdino („atgimę iš aukšto krikščionys arba krikščionys evangelikai“) 27 proc.
tradicinių protestantų ir 22 proc. katalikų.
7. Asmenys, kurie jau suaugę prisijungė prie evangeliškų bažnyčių, daugiausia
augo tradicinių protestantų arba netikinčiųjų šeimose.
19 proc. neseniai prie evangeliškų bažnyčių prisijungusių asmenų išaugo tradicinių
protestantų šeimose, o dar 19 proc. – šeimose, kuriose nebuvo išpažįstamas joks
tikėjimas. Šis rodiklis – pats didžiausias,
lyginant su prie kitų bažnyčių prisijungusiais
asmenimis iš netikinčių šeimų. Palyginimui, 12 proc. evangelikų šeimose išaugusių

krikščionių tapo tradiciniais protestantais,
o 15 proc. pareiškė, kad neišpažįsta jokios
religijos.
8. Didesnė dalis „tūkstantmečio kartos“ atstovų išlaiko tėvų namuose buvusį
netikėjimą.
Net 67 proc. „tūkstantmečio kartos“
atstovų, išaugusių jokios religijos neišpažįstančiose šeimose, taip pat neišpažįsta
jokios religijos. Tuo tarpu evangelikais išlieka 61 proc. evangelikų šeimose išaugusių
jaunuolių.
9. Didėja rasinė ir etninė evangelikų
įvairovė.
Baltųjų rasei nepriklausančių evangelikų dalis išaugo nuo 19 proc. iki 24 proc.
Nebaltaodžių tikinčiųjų dalis panašiai didėjo ir katalikų bei tradicinių protestantų
bažnyčiose. Mažiausia baltaodžių santykinė
dalis yra JAV katalikų bažnyčioje (59 proc.),
didžiausia – tarp tradicinių protestantų (86
proc.).
10. Prie evangeliškų bažnyčių prisijungė lotynų amerikiečiai.
Tarp ispaniškai kalbančių asmenų
evangelikų dalis išaugo nuo 16 proc. iki 19
proc. Be to, smarkiai sumažėjo ispaniškai
kalbančių katalikų skaičius: nuo 58 proc.
iki 48 proc. Jokios religijos neišpažįstančių
ispaniškai kalbančių asmenų skaičius išaugo
nuo 14 proc. iki 20 proc.
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JAUnimo sąSKRYDIS pas Mešką
EVELINA KUČINSKYTĖ

Tai buvo „dvasinis restoranas“ – Nidijus
Semaška
Šeima – tokį žodį dažniausiai galėjai
išgirsti JAUnimo sąSKRYDYJE pas Mešką.
Šeima tapome kartu miegodami, keldamiesi,
valgydami, plaudami indus, klausydamiesi,
šokinėdami per akmenis, šlovindami Dievą...
Būdami drauge. Nuolat. O iš tiesų ši šeima
skrido Žiedo brolijos keliais – paskui Frodą,
Žiedų valdovo takeliais.
Iš pradžių visos hobitų giminės rinkosi
itin keistoje ir neįprastoje vietoje – apleistame
Antalieptės vienuolyne, kurio duris mums
atvėrė ne kas kitas, o ponas Meška. Įsikūrę,
apžiūrėję kerteles, giminaičiai susirinko į
Bilbo 111 gimtadienį, kurio metu sveikino
jubiliatą ir varžėsi įvairiose žinių, skonių
ir kitose rungtyse. Menę užpildęs hobitų
juokas, balsai ir azartiški šūksniai aidėjo ir
pasiekė kiekvieną naują šeimos narį. Tik
vakarą baigę įstabūs fejerverkai staiga paslėpė
pradingusio Bilbo pėdsakus.
Kitą rytą pradėję malda ir mankšta,
hobitai leidosi į pirmąjį žygį per Šavašos upę,
kurio metu įsipareigojo rasti žiedą ir jį sunaikinti. Ryžtingai šokinėdami per akmenis,
brisdami ir tiesdami rankas artimui, hobitai
visą kelionę rodė paslėptą nepaprastą drąsą.
Grįžus pas Mešką, netrukus nei lauke, nei
kur kitur nebuvo besiblaškančių Viduržemio
gyventojų – visi jie atidžiai klausėsi išminčių:
Biblijos pamatų ir Jaunųjų tarnautojų seminaruose. Tik tuo diena, žinoma, nesibaigė.
Vakare laukė stebuklingas ir kerintis elfų
vakaras, kuris visus giminaičius pakvietė į
nepaprastą Rivendeilo puotą.
Visus iškilmingai pasitiko elfų sargyba,
skambanti muzika ir elfės, nešinos puotos
vaišėmis. Vakaras po truputį įsisiūbavo:
pilnas reveransų, akyliausio ir lanksčiausio
elfo rinkimų, dainų elfų kalba ir šokių, šokių,
šokių... Ne viena elfų giminė tarpusavyje
kuždėjosi, koks netikėtas ir geras buvo šis
vakaras, o vienintelis minusas – jis truko per
trumpai! Deja, geri dalykai ilgai netrunka...
Norit, išduosiu paslaptį? Šį stebuklingą vakarą organizavo ne kas kitas, o elfų giminė iš
Jaunųjų tarnautojų mokymų! (Tik, šiukštu,
niekam neprasitarkit).

Trečiosios dienos rytą visi kuždėjosi apie žygį. Visi žinojo, kad
laukia išbandymų ir ištvermės diena. Taip, taip, ir šįkart reikėjo
apsišarvuoti kantrybe, drąsa ir ryžtu, brendant per klampias pelkes,
šokčiojant slidžiais akmenimis, leidžiantis Šventosios senvagės slėniais ir nuolatos judant pirmyn. Krepšiuose saugomos elfų duonos
atsargos buvo laikomos iki švento pietų laiko, ir, vos tik susiradus
vietą, tinkamą laužui, jauniesiems hobitams neliko kito pasirinkimo,
kaip mokytis iš aplinkos. Apturėję patyriminės pedagogikos mokymus, atsigavę ir pasistiprinę negendančia elfų duona, giminaičiai
grįžo tik pavakare. O ir grįžus jų laukė išbandymai – Jaunųjų tarnautojų seminaristai turėjo pristatyti savo namų darbus. Vis dėlto,
pasirodo, tai nebuvo toks jau baisus iššūkis, veikiau – naudinga
patirtis, mokantis skleisti Evangelijos žinią vaikams.
Kaip ir kiekvienos dienos vakarą, taip ir šį, visi subėgo į didžiąją
menę pašlovinti Viešpatį, išklausyti Jo žodžio, o po to vyko stebuklingas nykštukų poezijos vakaras. Iki pat vidurnakčio skambėjo
poetiški pasisakymai, bardų dainos ir smagūs aplodismentai. Ne
vienas nykštukas, grįždamas į savo kalnus, šnabždėjosi, kad tai buvo
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nepaprastai geras laikas, kupinas artumo ir
nuoširdumo.
Ketvirtoji diena, prasidėjusi bendra
malda, vėliau visus išjudino smagiose ir
azartiškose sporto rungtyse. Teko išbandyti
ir komandos bendro darbo įgūdžius, ir jėgą,
ir miklumą, ir pastabumą. Nors nemaža dalis
(pabrėžtinai panelių) į sporto varžybas ėjo
nusiteikę, kad bus vienas vargas, po varžybų
visi tik džiaugėsi nuotaikingai praleistu laiku,
bendryste, vienybe ir genialiomis užduotimis. Pasirodo, hobitai iš tiesų yra ištvermingi
ir po žygių dar tikrai neketino pasiduoti!
Spėkit, ar ketvirtosios dienos vakare tai
pasitvirtino? Žinoma. Ir su kaupu! Apie naktinį žaidimą buvo ir tyliai, ir garsiai kalbamasi
visuose vienuolyno kambariuose jau nuo
pirmosios nakties. Buvo tokių, kurie naktimis
laukdavo, kada čia pakels, o pasirodo, mums
nueiti miegoti, kad galėtume atsibusti naktiniam žaidimui, neteko. Visas didysis nuotykis
prasidėjo prieš pat vidurnaktį. Žiedo brolija
išsiskirstė į rases: elfus, žmones, hobitus ir
nykštukus, kurie gūdų vakarą išėjo ieškoti
savo išminčių, o paskui patraukė į Lemties
kalną – vietą, kur turės sudegti žiedai.

11

Skaitydami ir versdami elfų runas, sekdami užuominas, kurios
vedė į keisčiausias vietas, keturių rasių nariai ieškojo kelio tikslo
link. Nuorodos vedė į baugias, mįslingas ir žavinčias vietas: teko
šmirinėti žydų kapinėse, šikšnosparnių valdoje – vienuolyno rūsy,
karstų dulkėmis paženklintoje laiptinėje, keistus garsus skleidžiančioje hidroelektrinėje ir kitose vietose, kurios po truputį vedė tolyn,
už miestelio, į mišką. Einant vis tolyn, aušo naujas rytas, o keturios rasės žingsniavo į miško tankmę, kur laukė keturi išminčiai.

Rasės susirinko draugėn, nes tik visi kartu
galėjo pasiekti vietą, kur galiausiai turėjo
nusiimti mielus ir brangius, tačiau mūsų
nuodėmes simbolizuojančius žiedus. Laužo liepsnos apgaubė visų žiedus. Kelionės
bendražygiai grįžo jau išaušus, žvelgdami į
pastelinį auštančios naujos dienos dangų, ir
netrukus nutilo vienuolyno kambariuose.
Sekmadienio rytas buvo vėlyvas. Išsiridenę iš lovų ir čiužinių, visi ėjo valgyti,
žinodami, kad drauge šioje kelionėje pusryčiausime paskutinį kartą. Misija įvykdyta,
ir brolijai teks skirstytis. Vis dėlto šypsenos
ir juokas sklido šviesiame valgomajame, ir
seminarų metu dar visi linksmai kalbėjosi
bei diskutavo. Dar kiek pabuvę drauge, po
pietų visi paskutinį kartą susirinko į didžiąją
menę, kurioje laukė paskutinis „sudie“ ir
Žiedo brolija galiausiai turėjo išsiskirstyti.
Tačiau atsisveikinimas nebuvo graudus –
apsikabindami, tardami mielus žodžius ir
apsikeisdami šiltais žvilgsniais, visi juto,
kad tai – šeima, kuri vėl ir vėl susitiks, nes
visi drauge dega tuo pačiu troškimu – būti
Dievo bendrystėje ir Jam tarnauti.
Praėjo kelios dienos, brolijos nariai grįžo
į savo namus, o kalbos apie nepaprastąją
kelionę, kurią keistai visi vadino sąskrydžiu,
netilo...
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Dainius, grįžęs į įprastus žmonių namus,
savo draugams vis kartojo: Buvo NEREALU,
tiesiogine šio žodžio prasme. Vadovai buvo
labai draugiški, iškilus kokiam nors klausimui
visada sulaukdavai kurio nors iš jų patarimo,
nes visi buvo pasiruošę padėti. O dėl jaunimo...
Mhm, geresnės kompanijos tikrai nerasi! Buvo
labai linksma, ypač žygių metu. Labiausiai
turbūt įstrigo antrasis žygis, kai reikėjo bristi
per upę ir eiti ne vieną kilometrą, bet tai su
tokia puikia kompanija buvo vieni niekai!
Viskas buvo tiesiog PERFECT!!!
Kita mergina iš žmonių rasės, Dovilė, aplinkiniams skleidė
tokią žinią: Neslėpsiu, vykau galvodama, kad „atkentėjus žygį, bus
faina“. Ką gi, žygis man ne tik patiko – aš juo (iš tikrųjų jais visais)
mėgavausi! Jauki tyla, žavinga gamta, bendravimas su išskirtiniais,
Dievu kvėpuojančiais žmonėmis, besąlygiškas vadovų atsidavimas
savo pašaukimui, atrodo, paliko žymę ir manyje. Grįžusi namo
vis kartojau sau, koks reikalingas man yra Kūrėjas, kuris tą pačią
akimirką manąjį monologą pavertė dialogu: „Ir tu man reikalinga.“
Kitose žmonių gyvenamose apylinkėse Dominyka taip pat pasakojo savo įspūdžius iš nepaprastos kelionės: Tiesą sakant, net nesitikėjau,
kad man taip patiks! Susipažinau su labai daug puikių žmonių, viso
sąskrydžio metu jaučiau bendrystę – lyg visi būtume viena didelė šeima,
Dievo vaikai. Įsikvėpiau dideliu noru tarnauti vaikams, paaugliams,
skleisti jiems Evangelijos žinią, o seminarų metu gavau labai daug naudingų patarimų. Net nesitikėjau, kad man taip
patiks žygiai! Vieną kartą žygiuodama tiesiog
pagalvojau: „Aš kopiu į kalną, man karšta,
lipti sunku, ant kaklo kabo žiedas, rankoje
lazda – kaip tikras Frodas.“ Jei kitais metais bus
sąskrydis ar stovykla, raginu visus jaunuolius
važiuoti ir kviesti draugus, nes tai buvo išties
puikus laikas ir iš sąskrydžio išvažiavau kupina
gerų emocijų, užsidegusi dar daugiau pažinti
Dievą ir Jam tarnauti.
Nykštukai savo kalnuose mažiau kalbėjo
apie praėjusį laiką, tačiau jų mintis itin gerai
atspindi nykštuko Jono žodžiai: Didžiulis
dvasinis sustiprinimas ir padrąsinimas, šauni aplinka, draugiški ir šilti žmonės, žygiai,
nuotykiai ir daug gerų emocijų. Kol kas tai –
geriausias krikščioniško jaunimo sąskrydis!
Tai įkvepia ir, tikiuosi, tokių sąskrydžių dar
bus ne vienas ir ne du.
Matyt, kelionių metu visi tikrai tapo šeima, mat net ir elfų mintys
beveik nesiskyrė nuo nykštukų! Elfė Agnė dalinosi: Man nerealiai
patiko. Susipažinau su daug naujų žmonių, labai, labai smagiai
praleidau laiką, išmokau daug naujų dalykų. Tikrai esu dėkinga
visiems, kurie organizavo šį sąskrydį ir jame dalyvavo. Tikiuosi, kad
kitais metais mūsų bus dar daugiau ir bus dar smagiau!
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Energingasis elfas Joelis taip pat nerimo nuo įspūdžių: Šitas
sąskrydis buvo žiauriai fainas! Užimtumas – puikus, buvo ir laisvo
laiko, vyko seminarai, o svarbiausia – žygiai. Žygiai senąja Šventosios
vaga. Teko tiek šokinėti per akmenis, sušlapti kojas, tiek eiti miškais!
Žiauriai fainai! Puiki kompanija! Visas jaunimas labai draugiškas,
visada galima pasijuokti, pasikalbėti. Labai ačiū visiems vadovams,
kurie tikrai mums skyrė daug laiko. Pasijaučiau kaip šeimoje. Ačiū
Dievui už tokį puikų sąskrydį!
Elfė Monika grįžusi į saugius ir jaukius
elfų namus draugėms pasakojo: Buvo visko:
malonaus juoko prie pusryčių / pietų / vakarienės stalo, nepasitenkinimo prieš žygius ir
didžiulio džiaugsmo žygiui pasibaigus! Elfų
vakarėlis ir Nykštukų poezijos vakaras buvo
tikrai stebuklingi! Atmosfera buvo tokia jauki
ir šilta, kad buvo neįmanoma blogai jaustis.
Visi buvo didelė šeima ir turbūt kiekvienas
pajutome, kad mus jungia Kūrėjas, nes tik
Jis gali paversti paprastą žmonių susibėgimą
stebuklu! Pajutau, kad mes tapome tais mažais
žiburėliais, kuriuos uždegė neišblėstanti saulė –
Dievas, mūsų dangiškas Tėtukas.
O hobitas Domantas kiekvieną savo pasakojimą mažiesiems hobitukams baigdavo
paskutinės nakties įspūdžiais: Didžiulį įspūdį
paliko vieta, kur sutikome keturis išminčius.
Paslaptinga apranga apsirėdę ir laikydami
po deglą, jie papuošė romantišką naktį. Atrodė, tarsi dalyvaučiau tikrame filme. Be to,
atsisveikinimas su žiedu ir visos stovyklos
metu, ypač paskutinio nakties žygio metu,
perteiktas filmo siužetas padėjo išgyventi tai
kaip įmanoma giliau, vėl prisiminti ir pajusti
naštą, kuri turėjo būti sunaikinta – galbūt ne
pirmą ir ne paskutinį kartą, bet tai paskatino
gyvenime vėl stoti į tą, jau atrodytų, pralaimėtą kovą, įkvėpė naujo pasitikėjimo Dievu,
ryžto netapti pasyviam ir nesiduoti savo ydų
blaškomam.
Sulaukėme ir dar vienos Dominykos įspūdžių: Labai smagu
buvo, kad naktinio žygio metu išmokome skaityti runas. Na, o kalbant
apie dienos žygius, man labai graži pasirodė gamta – atrodo daug
vaikštai, žygiuoji, klampoji, bet tuo pačiu ir savotiškai pailsi. Patiko
ir vienuolynas: ten pavaikščioję po kambarėlius radome ir nuotraukų
albumų, neišryškintų nuotraukų juostelių, skrynelių, lotyniškų knygų,
net karstų. Džiaugiuosi ir vadovais – jie buvo paprasti, tad nebaisu
buvo su jais keliais žodžiais ar rimčiau pasikalbėti. Patiko bendrauti
ir su visais kitais – visi buvo draugiški, nuoširdūs, paprasti, o kai kurie
pasirodė net kiek juokingi. Labai patiko Biblijos studijos. Vedantys
studijas įdomiai atskleidė, kad Naujasis ir Senasis Testamentai priklauso vienas nuo kito, kad net ir Senajame Testamente galima rasti
užuominų ir istorijų, kurios padeda daugiau pažinti Jėzų. Stovykloje
iš naujo supratau, kad Jėzus yra visa, ko man reikia, ir dėmesys visuomet turi būti nukreiptas į Jį.
Didieji išminčiai, globoję Žiedo broliją kelionės metu, į visus
kraštus išnešiojo aiškią žinią: Pasijutome geriau nei namie. :-)
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Santuokos vadovas
NICKY IR SILA LEE

Pradedame spausdinti straipsnių ciklą apie santuoką pagal Nicky ir
Sila Lee knygą „Santuokos vadovas“. Tai padės pasiruošti santuokai, ją
puoselėti ir netgi, jei reikia, „sulopyti“. Kviečiame skaityti visus, trokštančius ilgalaikių santykių šeimoje.

Perspektyvos matymas
1 SKYRIUS

Šalia manęs lovoje miega moteris.
Šią pat akimirką galėčiau ištiesti
ranką ir paliesti ją – taip pat lengvai,
kaip galiu pats save. Juk tai tikras
stebuklas – nuostabesnis už bet kokią kerinčią viršukalnę ar Mėnulį.
Net jei šalia gulėtų angelas (nors,
gerai pagalvojus, gal ji tokia ir yra?),
tai nebūtų taip stebuklinga. Prieš šį
faktą nublanktų viskas, jei tik tai nebūtų taip kasdieniška. Mistifikuoti
šios situacijos man neleidžia du dalykai. Pirmas – tai, kad šalia tos pačios moters esu nubudęs jau šimtus
kartų. Antras – šitaip vienas šalia
kito kasdien nubunda milijonai vyrų
ir moterų visame pasaulyje. Ir tai tęsiasi jau tūkstančius metų. 1
MAIKAS MEISONAS

S

antuoka – unikali mums suteikta
galimybė: su kitu žmogumi turime progą dalytis visu savo gyvenimu. Mes
pasižadame būti kartu varge ir džiaugsme
ir, pasikliaudami anksčiau duotais įžadais,
išdrįstame atsiverti savo antrajai pusei.
Gyvendami kartu suvokiame, kad mūsų
sutuoktinis – tik žmogus, turintis savų ypatumų ir trūkumų. Mes jaučiame vienas kito
skausmą ir stengiamės kompensuoti vienas
kito silpnumą. Mes gėrimės stipriosiomis
vienas kito savybėmis ir džiaugiamės vienas kito sėkme. Mums duotas patarėjas,
kompanionas, geriausias draugas – žodžiu,
partneris visam gyvenimui. Ir jei tik būsime
pakankamai kantrūs, maloningi ir nesavanaudiški, pamatysime, kad kiekviename
mūsų slypi neišsenkantys turtai.
Per visą žmonijos istoriją santuoka teikia
neapsakomą džiaugsmą milijonams žmonių

visame pasaulyje. Ji pažymima iškilmingomis ceremonijomis, apie ją rašomos eilės,
kuriama proza, giesmės ir dainos.

Kas yra santuoka?
Todėl vyras paliks tėvą bei motiną, glausis
prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu (Pr 2, 24).
Santuoka – tai vyro ir moters sąjunga,
kai du asmenys susijungia ir tampa vienu
kūnu. Santuokoje patiriami patys artimiausi,
intymiausi santykiai. Kai kurie gali užginčyti,
sakydami, kad tėvų ir vaikų ryšys yra kur kas
glaudesnis. Štai, pavyzdžiui, vaiko gyvybė
užsimezga motinos viduje – atrodytų, kas
gali būti artimesni? Tačiau mes nenorėtume
su tuo sutikti. Sveiki tėvų ir vaikų santykiai
turėtų laipsniškai savarankiškėti, kol pagaliau
vaikai tampa visiškai nuo tėvų nepriklausomi – palieka gimtuosius namus ir pradeda
gyventi savo gyvenimą. Tuo tarpu santuokoje
viskas vyksta priešingai – susitinka du visiškai
svetimi žmonės ir po kurio laiko susieja savo
gyvenimus santuokos saitais. Sutuoktinių santykiai turėtų pasižymėti laipsniškai augančia
tarpusavio priklausomybe.
Džonas Beilis savo „Prisiminimuose apie
Airisę Merdok“ pasakoja apie penkiasdešimt
metų trukusią savo santuoką. Senatvėje Dž.
Beilio žmona susirgo Alzheimerio liga, ir
vyras ją slaugė. Štai ką jis rašo:
Žvelgiu į praeitį ir man labai sunku skirtis. Mudu kartu nuo neatmenamų laikų. [...]
Mano prisiminimai apie Airisę – lyg koks
drabužis, jaukiai prigludęs prie kūno. Kad
ir ką prisiminčiau, kad ir kur pasisukčiau,
visur jaučiu ją. Kai rytą spausdinu lovoje,
tarškindamas savo senos mašinėlės klavišais,
šalia manęs ramiai miega Airisė. Ir, rodos, taip
buvo per amžius, taip turi būti ir visuomet
bus. Žinau, kad kadaise ji buvo kitokia, tačiau
kitokios aš jos nebeprisimenu..2
Tokia sutuoktinių vienovė neatsiranda
savaime. Daugelis žmonių į santuoką atsineša
aibę savų lūkesčių. Jungtuvių dieną jie nė

neįsivaizduoja, kaip reikėtų vienam be kito
gyventi. Ilgalaikių santykių tikrovė kitokia
ir potencialiai kur kas geresnė.
Santuoką kurti turi būti pasirengę abu –
ir vyras, ir žmona. Kiekvienas bendro gyvenimo etapas atveria tam tikras galimybes ir
meta savus iššūkius. Pirmosiomis vedybinio
gyvenimo dienomis mus paprastai šokiruoja
tai, ką sužinome apie savo sutuoktinį. Kol
draugaujame ir per susižadėjimo laikotarpį
daugelis dalykų lieka neatsiskleidę.
Nors prieš susituokdami draugavome
ištisus ketverius metus, vedybinis gyvenimas
atskleidė daug netikėtumų ir mudviem abiem
teko keistis, pasitaisyti. Kalbame apie erzinančius įpročius, neįprastą elgesį, vertybes,
kurios skiriasi nuo mūsiškių, ir pan.
Pirmoji pamoka sutuoktiniams: savo
žmoną ar vyrą stenkitės priimti tokį, koks
jis yra. Nesistenkite sutuoktinio tempti ant
savo kurpalio, t. y. keisti pagal tai, kaip jį
įsivaizduojate. Žmogų reikia priimti tokį,
koks jis yra, o laikui bėgant neišvengiamai
įvyks ir pasikeitimų. Kaip sako Šekspyras:
Dviejų širdžių ištikima draugystė
Jokių nepaiso kliūčių kelyje.
Juk meilė – dar ne meilė, jei ją
Sutriuškina klasta ar išdavystė
Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti,
Kuri nė mirksniui nepaliauja degti
Ir drąsina jūreivį gūdžią naktį,
Kai laivą svaido viesulai pikti.
Ne, meilė ne pastumdėlė Likimo;
Jai visagalis Laikas nebaisus,
Kuris naikina lūpų radastus
Ir iš visų tą duoklę ima.3
Žmonės tiesiog negali nesikeisti. Laikui
bėgant keičiasi ne tik mūsų išvaizda, bet ir
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mąstymas – jis bręsta. Kinta ir mūsų charakteris. Keičiasi aplinkybės. Bene stipriausi
permainų vėjai papučia atsiradus vaikams,
nors lygiai toks pat gilus sukrėtimas gali
būti ir negalėjimas jų turėti. Nevaisingumas
santuokai – didelis ir sunkus išbandymas,
reikalaujantis daug kantrybės, užuojautos,
supratimo ir palaikymo.
Kūdikio gimimas atneša begalinį
džiaugsmą, kurį paprastai lydi fizinis išsekimas. Vaikai auga, savarankiškėja, o
paauglystės metais su jais galime net labai
artimai susidraugauti. Nors paauglių tėvai
dažniausiai jaučiasi emociškai išsekę, o šis
laikotarpis jiems labiau primena šiurpulingą
pasivažinėjimą parko atrakcionais. Kai vaikai
pagaliau palieka gimtuosius namus, mes,
staiga jų netekę, pajuntame liūdesį (tokius
žodžius mums yra sakiusi viena moteris,
kurios vaikai vienas po kito sulaukę dvidešimties išsikraustė iš tėvų namų ir pradėjo
gyventi savarankiškai).
Metai, kai tenka auginti ir auklėti vaikus,
tikrai nelengvas laikotarpis. Galva ūžia, o
darbe ir namie laukia krūvos darbų. Dažniausiai šiame etape santuokos reikalai užmetami kur nors į kamputį. Žinoma, vaikais
reikia rūpintis, tačiau santuokos apleisti taip
pat nevalia. Jei sutuoktiniai neapleidžia savo
tarpusavio santykių, be paliovos juos puoselėja ir padeda vienas kitam atlaikyti įvairius
šeimos gyvenimo išbandymus, paskutiniai
dvidešimt penkeri kartu praleisti metai gali
būti kupini palaimos.
Viena mūsų bičiulė kartą pasiteiravo
savo tėvų apie jų ilgą kartu nugyventą gyvenimą. Jos tėvas grįžtelėjo į motiną ir pasakė: „Nors buvo ir šilto, ir šalto, mudviejų
santuoka vis tiek labai puiki.“ Abu vieningai
sutiko, kad sunkiausia buvo tuomet, kai jiems
abiems buvo per trisdešimt ir teko auginti
mažamečius vaikus: amžinas pinigų stygius,
reikalavimai darbe ir pan. Tačiau, vaikams
augant ir savarankiškėjant, įtampa po truputį
lėgo, darėsi lengviau, ir jiedu galėjo iš naujo
atrasti ir pažinti vienas kitą.
Savo autobiografijoje Frankas Muiras
pasakoja, ką po daugybės kartu nugyventų
metų jam reiškia jo žmona Polė: „Kai mudu
su broliu Chasu sulaukėme paauglystės,
močiutė nusprendė padovanoti mums po
žiedą su antspaudėliu. Tačiau, kadangi aš
papuošalų negaliu pakęsti, vėliau ji man
išrinko ir padovanojo kitokią dovanėlę.
Artėjant mūsų keturiasdešimt septintosioms vedybinio gyvenimo metinėms,
mano žmona Polė pasiteiravo, kokios ta
proga norėčiau dovanos. Ilgai nesvarstęs
pasakiau: „Labai norėčiau vestuvinio žiedo.“
Polė neteko amo. Ji tarė: „Kiek žinau, žiedų
ir kitokių papuošalų tu baisiausiai nemėgsti. Jei

pasakysi man, kodėl staiga įsigeidei vestuvinio
žiedo, aš tau jį būtinai padovanosiu.“
„Tikrai padovanosi?“ – sukrizenau aš,
nors tokią akimirką juokas visai nederėjo,
tačiau aš bent turėjau laiko apgalvoti atsakymą. [...]
Savo gyvenimo be Polės neįsivaizduoju
ir įsivaizduoti nenoriu. Polė man buvo didelis
atradimas, „trūkstamas šonkaulis“, „antroji
pusė“, kurios žmonės ieško, norėdami pajusti
pilnatvę, „siekdami visumos“, kaip sako Platonas. Man labai nuskilo, kad sutikau Polę.
O žiedo paprašiau todėl, kad norėjau jį
mūvėti kaip bendro ir labai laimingo vedybinio gyvenimo simbolį. Krapštinėjantis po
namus gera žinoti, kad kažkur netoliese yra
Polė. Nors ji dažniausiai nematoma, – galbūt
tyliai keiksnodama sode skina serbentus
arba palinkusi prie siuvimo mašinos taiso
vaikaitės sijoną, – vis tiek gera ją jausti.
Smagu tiesiog žinoti, kad Polė yra netoliese.“4

Kodėl kai kurios santuokos
atrodo nepavykusios?
Deja, kiek tenka girdėti, dauguma šeimų šiandien nepatiria tokio buvimo kartu džiaugsmo. Kai kurie sutuoktiniai po
kelerių bendro gyvenimo metų nutolsta
vienas nuo kito ir susvetimėja. Taip labai
dažnai atsitinka, kai vaikai dar būna maži
ir labai išvargina arba kai būna jau suaugę
ir palieka tėvų namus. Pastaruoju atveju
sutuoktiniai tiesiog aptinka, kad nebeturi
daugiau ko vienas kitam pasakyti ir tyliai
išsiskiria, nusprendę, kad susituokdami
padarė didelę klaidą.
Mums visą gyvenimą brukamas romantinis mitas: Pelenė sutinka savo Žavųjį
Princą, jiedu susituokia ir ilgai, laimingai
gyvena. Jei iškyla nesklandumų arba jausmai
atšąla, vadinasi, pasak šio mito, mes ištekėjome ne už to ar vedėme ne tą, ką reikėjo, ir
esame pasmerkti gyventi ilgai ir nelaimingai
arba turime skirtis. Suaugusiųjų pasaulyje
šią pasaką labai populiarina meilės dainos,
knygos ir filmai. Šio gana įtikinamo, pavojingo mito ašis – įsitikinimas, kad tikra
meilė gali apsukti mums protą ir išdarinėti,
kas tik jai patinka, kad tai – jausmai, kurių
neįmanoma suvaldyti.
Šiandieninėje spaudoje šis klausimas
pateikiamas taip, lyg būtų neginčytinas.
Štai, pavyzdžiui, „Guardian“ laikraštyje aptikome straipsnį, kuriame skelbiama, kad
esama tokių „laimingų“, kurie santuokoje
išgyvena net po dvidešimt ketverius metus ir daugiau, tačiau paprastai, tvirtina šis
dienraštis, poros kartu ištveria ne ilgiau
kaip ketverius metus. „Jei jau meilė praėjo,
tai nieko nebepadarysi. Jei ugnis užgeso, jos
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nebeįpūsi, ir taškas.“ Straipsnio pabaigoje
autorius „paguodžiamai“ priduria: „Tačiau
nenusiminkite, juk meilės kibirkštį įskelti
gali naujas partneris.“5
Tačiau bet kuri ilgiau kartu pagyvenusi
pora jums pasakys, kad santykius reikia gludinti, puoselėti, kad meilė – kur kas daugiau
nei vien tik romantiški jausmai. Vienam tai –
kasdienis apsisprendimas, valios žingsnis,
kitam reikia skirti daugiau laiko jautriems
klausimams aptarti, trečiam tenka suvaldyti
potraukį svetimoms moterims ar vyrams ir
t. t. O jei romantika kuriam laikui ir išgaruoja, ją galima atgaivinti. Žiūrėk, po kurio
laiko jausmai tik pagilėja, tampa ryškesni,
brandesni. Poros, kurios eina prie altoriaus
vildamosis, kad žodžiai „džiaugsme ir varge“
iš tiesų adresuoti visai ne joms, o kažkam
kitam, santuokoje patiria šoką arba išsiskiria.
Santuokos paprastai išyra dėl susvetimėjimo, atitolimo, kuris tarp sutuoktinių
įsišaknija ne per vieną dieną. Šitai puikiai
atskleidžiama eilėraštyje „Siena“:
Vestuvinė nuotrauka nuo sienos žvelgė
pašaipiai
Į tuodu, kurie seniausiai jau susvetimėjo,
Ir pasistatė tokią milžinišką barikadą,
Kad jos pramušti nei smarki žodžių ugnis,
Nei švelnaus prisilietimo artilerija nesugebėjo.
Kažkur tarp vyresnėlio pirmojo danties
Ir jaunėlės mokyklos išleistuvių
Aplankė juodu netektis:
Jiedu prarado vienas kitą.
Metams bėgant kiekvienas jų
Stengės atraizgyt tą raizgalynę, vadinamą
„ego“ savu,
Tačiau tampydami mazgus kietus
Viens kitam šiukštu neišsiduodavo apie
savo jausmus.
Kartais naktimis ji laistydavo pagalvę
ašaromis
Ir maldaudavo ją gaubiančios tamsos
Paaiškinti, kas dedasi, prašydavo padėt
atrast save.
O jis kaip koks lokys sau knarkdavo šalia
Nė nenutuokdamas, kad širdį kausto jos
žiema.
Kartą, jiedviem pasimylėjus, jis taip norėjo
prasitart
Bijąs mirties,
Tačiau pabūgęs apnuogint savo sielą
Tiesiog pagyrė ją ir jos dailias krūtis.
Vėliau ji užsirašė į šiuolaikinio meno kursus
Šitaip mėgindama atrast save
Ir liedama spalvas ant drobės draugėm
skundės,
Kokie nejautrūs vyrai tie yra.
Nukelta į 16 p.
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Santuokos vadovas
Atkelta iš 15 p.

Tuo tarpu jis nulindo į kapą, vadinamą biuru,
Ir užsikasė ten krūvomis darbų.
Įsuko savo protą į popierių drobulę
Ir pasilaidojo kliento reikaluos.
Po truputį tarp jųjų kilo siena,
Tvirtai sucementuota abejingumu.
Ir neįveiksi jos kada tik panorėjęs, nes ilgą
laiką uoliai
Prie jos darbavosi abu kartu.
Kai kartą jie abu panoro
Nuoširdžiai pabendraut,
Atsimušė į tokią sieną,
Kad jau nebegalėjo atsigaut.
Nuo akmeninio mūro dvelkė šaltis,
O pertvaros jau nebebuvo galima įveikt,
deja.
Ir jiedu baimingai atsitraukė
Nuo nepažįstamojo sienos pusėje kitoje.
Nes meilė miršta ne tada, kai trenkiam
durimis įpykę
Ar kai atvėsta kraujas gyslose.
Užgęsta ji tada, kai dūsaudama, išsekusi
ir išsikvėpus
Atsitrenkia į sieną, per kurią
Vilties jau perkopt nebėra.6
Dauguma santuokų išyra visai ne dėl
nesuderinamumo, o todėl, kad sutuoktiniai
taip ir nesuvokia, kaip palaikyti ir puoselėti
tarpusavio santykius. Mūsų visuomenėje,
deja, pavyzdingų šeimyninių santykių tenka
su žiburiu ieškoti. Ne daug kas gali pasigirti
turėjęs abu ir dar puikiai sutariančius tėvus.
Mes gyvename vartotojiškoje visuomenėje.
Žmonės šiais laikais nepratę nieko taisyti, adyti
ar lopyti. Jei kas sugenda ar suplyšta, kur kas
paprasčiau ir pigiau tą daiktą išmesti lauk ir
nusipirkti naują. Visagalė reklama be perstojo
bruka savo: verčiau jau geisk to, ko dar neturi,
nei būk dėkingas už tai, ką jau turi. Ji kursto
mūsų aistras ir geidulius. Mes užsinorime visko
ir tuojau pat. (Kaip skelbia vienos kreditinės
kortelės reklama: „Jei nori, tai nėra ko laukti.“)
Mus skatina manyti, kad galime turėti,
ką panorėję, visai nedėdami pastangų. Alvinas Tofleris, žymus sociologas ir kelių itin
perkamų knygų autorius, rašo, kad šių laikų
žmogų užvaldė „metimo lauk“ mąstymas.
Šiandien lentynose aptiksi aibę produktų
„išmetimui“, vienkartinių prekių: nusipirkai,
pasinaudojai, išmetei. Vėliau žmonės pradeda
naudotis ir lygiai taip pat sėkmingai „išmeta“
draugus ar net sutuoktinius.7

Į santuoką šiandien daugelis žiūri kaip į
trumpalaikę sutartį, kuri galioja tol, kol „yra
meilė“. Mūsų kultūroje labai akcentuojama
individo laisvė. Jei santykiai nepatenkina
asmeninių lūkesčių, tada, daugelio teigimu,
juos geriau nutraukti.
Tačiau matome, kad santykius nutraukti
ne taip jau paprasta. Santuokos ryšio neįmanoma taip sau imti ir neskausmingai pertraukti. Juk santuokoje du tampa viena – panašiai
kaip du suklijuoti popieriaus lapai tampa
vienu. Jei vėliau mėginsime juos atskirti, neišvengiamai padarysime žalos abiem.
Viename savo interviu aktorius Maiklas
Keinas pasakojo, kaip iširo jo pirmoji santuoka: tuo metu jiems labai trūko pinigų, ir jo
žmona Patricija mėgino įtikinti jį mesti teatrą.
Tačiau jis buvo užsispyręs ir, užuot metęs
teatrą, metė žmoną. Per interviu jis pasakė:
„Jei būčiau žinojęs, kiek tai atneš širdgėlos,
nė už ką nebūčiau skyręsis. Jei būčiau buvęs
toks pat stiprus kaip Patricija, mūsų santuoka
būtų pavykusi.“8 Maiklas Keinas visiškai teisus:
santuoka gali pavykti, tačiau tam reikia daug
pastangų, ryžto ir sąmoningų veiksmų.
Pastaruosius dvejus metus gyvename
toje Londono dalyje, kur kuriasi naujas gyvenamasis rajonas. Po mūsų langais nuolat
vyksta statybos, kyla naujas kvartalas. Turime puikią galimybę pro savo miegamojo
langą stebėti, kaip apačioje verda darbas.
Savo akimis matėme, kaip klojami pamatai.
Keturios poliakalės darbavosi net kelis mėnesius ir sukalė per du šimtus polių. Tik kai
buvo pakloti gilūs ir tvirti pamatai, pradėjo
kilti įspūdingi statiniai.
Jei norime tvirtos santuokos, pirmiausia
reikia tvirtų, gilių pamatų. Tam reikia laiko
ir pastangų. Gali būti nemažai triukšmo ir
dulkių. Pažanga kartais gali atrodyti skausmingai lėta. Galimas daiktas, kad jums teks
iš naujo mokytis bendrauti, nuodugniai
aptarti skausmingus, jautrius klausimus.
O atleidimas apskritai turėtų virsti įpročiu.
Ilgametėms santuokoms gali tekti skubiai sutvirtinti pamatus. Neseniai girdėjome, kaip šiaurinėje Londono dalyje buvo
restauruojamas vienas karaliaus Eduardo
VII laikų statinys. Po dviejų savaičių pastate
buvęs vienas darbininkas staiga pajuto,
kaip po kojom susiūbavo žemė. Vos jis
spėjo išbėgti laukan, pastatas ėmė ir nugriuvo. Aplink mus pilna tokių „sugriuvusių“
santuokų. Tačiau yra ir tokių, kurios jau
stovėjo ant bedugnės krašto, bet paskui

patyrė atsinaujinimą – poros atgaivino
meilę ir atsidavimą.
Santuokai, kaip ir statiniui, reikia kosmetinio, o kartais ir kapitalinio remonto.
Tiek namuose, tiek santuokoje galima duoti
laisvę fantazijai ir kūrybai: galima perstatinėti,
kurti, savaip interpretuoti ir t. t. Santuoka gali
užsistovėti, ir tada pora pasijunta įkalinta arba
apimta nuobodulio. Santuokai reikia kūrybinės laisvės, naujų sumanymų ir iniciatyvos.
Norėdami suartėti santuokoje turime būti
iniciatyvūs. Pernelyg dažnai mes tik neigiamai
reaguojame į sutuoktinio elgesį, komentarus,
kaltiname vienas kitą, kai mums kas nors
nepavyksta, arba keršijame, kai mus įskaudina.
Ši knyga – lyg įrankių dėžė. Joje rasite
įrankių santuokai sustiprinti. Kiekviename
skyriuje pristatomas vis kitas instrumentas,
kuriuo galima lipdyti, formuoti, tvirtinti,
dailinti santykius. Žinokite, kad teigiamų
pokyčių pajusite panaudoję bent vieną iš jų.
Esame įsitikinę, kad kai perskaitysite ir
aptarsite tolesnius skyrius, jums bus kur kas
lengviau kalbėti apie savo santuoką. Kai kurie
iš jūsų savo sutuoktinyje aptiks dar niekad iki
šiol nepastebėtų lobių, malonių staigmenų.
Kiti pamatys, kur santykius reikia taisyti,
lopyti. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti,
kad kai kurie patarimai neįtikinami, tačiau
galime patikinti, kad reguliariai taikomi
praktikoje jie tikrai suveiks.
Štai kaip tetulė Kler Rainer atsiliepė
apie savo santuoką su savo vyru Desmondu:
Šiemet sueis keturiasdešimt treji metai,
kai esame susituokę. Ir pasakysiu, kad tai –
nei laimė, nei nelaimė. Tiesiog kuo daugiau
dedi pastangų, tuo tampi laimingesnis. Mudu
tapome tikra pora – o ne dviem skirtingomis
asmenybėmis. Kartu mudviem daug smagiau
negu atskirai. Aš vis dar jį dominu, ir, ačiū
Dievui, jis vis dar domina mane.9
1

Mike Mason The Mistery of Marriage (Triangle, 1997,
p. 6).
2
John Bayley Iris, A Memoir of Iris Murdoch (Duckworth, 1998, p. 57).
3
V. Šekspyras „Sonetai“ (116 sonetas). Vertė A. Churginas.
4
Frank Muir A Kentish Lad (Corgi, 1977, p. 404–405)
5
The Guardian, 1998 m. spalio 24 d., p. 3.
6
Cituota garsajuostėje. Sam Thompson „Communion
in Marriage“.
7
Cituota iš Selwyn Hughes Marriage As God Intended
(Kingsway Publications, 1983, p. 13).
8
The Daily Mail Weekend, 1999 m. sausio 9 d. (interviu
su Lynda Lee-Potter).
9
The Times, 2000 m. vasario 15 d. (interviu su Celia
Brayfield).
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Niekam nereikalinga mergina
TIMM D. KELLER

Biblijoje, lyginant su kitomis knygomis, praktiškai nėra sentimentų
santuokos ir šeimos klausimais. Joje rašoma, jog žmogui visuomet
sunku ir dažnai netgi pražūtinga nebūti susituokusiam, bet tuo pačiu metu tvirtinama, kad visada sunku ir kartais netgi pražūtinga
būti susituokusiam.
Biblijoje atskleidžiami tiek santuokos privalumai, tiek trūkumai,
kuriuos galime įveikti tik atsigręžę į Jėzų Kristų, kurio mums iš tiesų labiausiai reikia. Ši tiesa ypatingai išryškėja Pradžios knygos 29
skyriuje aprašytoje istorijoje apie Jokūbą ir jo giminaitį Labaną bei
dvi dukteris: Lėją ir Rachelę (žr. Pr 29, 15–35). Pažvelkime, ko mus
moko ši istorija.
Malonės ir kentėjimų šeima
Jokūbas yra kilęs iš šeimos, išrinktos
malone ir kupinos kentėjimų. Jokūbo senelis
buvo Abraomas, kuriam Dievas pažadėjo,
kad iš jo palikuonių gims Mesijas – tai Dievo
malonė.
Abraomas turėjo vieną sūnų – Izaoką.
Kai Izaoko žmona Rebeka pastojo ir laukėsi
dvynukų, Dievas siuntė Izaokui pranašystę:
„Vyresnysis tarnaus jaunesniajam.“ Rebeka
pagimdo Ezavą ir Jokūbą, tačiau Izaokas
ignoruoja Dievo žodžius. Tėvo širdis skirta
Ezavui. Dėl to jiems suaugus nelaimė ištinka
tiek Jokūbą, tiek ir Ezavą. Pirmagimis Ezavas
išaugo savavalis ir išdidus. O Jokūbas, savo
ruožtu, tapo melagiu ir apgaviku. Galiausiai Jokūbas, siekdamas pirmagimio teisių,
apgauna net savo tėvą.
Supratęs Jokūbo apgaulę, Ezavas prisiekia jį nužudyti. Todėl Jokūbas priverstas
bėgti į tolimą kraštą, kur dėdė Labanas priima Jokūbą į savo šeimą. Atrodo, kad visas
Jokūbo gyvenimas sužlugdytas. Jis neturi
pinigų. Jis neturi namų. Gyvena svetimoje
žemėje. Viskas baigta. Šie įvykiai ir sudaro
nagrinėjamo pasakojimo kontekstą.

Labano sumanymai ir Lėjos
likimas
Labanas iš gailestingumo priima Jokūbą
į savo šeimą, ir sūnėnas mėnesį laiko dirba
pas jį piemeniu. Staiga Labanas pradeda
suprasti, jog jeigu Jokūbas taps jo piemenų
vadovu, tuomet jis pats galės uždirbti daugiau pinigų. Žinoma, jei už atliktą darbą
Jokūbui nemokės pernelyg daug. Todėl Labanas ateina pas Jokūbą ir taria: „Aš noriu
sudaryti su tavimi sutartį. Ką tu norėtum

gauti už darbą pas mane?“ Jokūbas atsako:
„Rachelę.“ Tačiau Labanas – toks pat melagis
ir apgavikas, kaip ir Jokūbas, tik vyresnis už
Jokūbą dvidešimt penkeriais metais...
Labanas turėjo dvi dukteris: vyresnioji,
vardu Lėja, o jaunesnioji – Rachelė. Lėjos
akys buvo silpnos, o Rachelė buvo gražaus
veido ir dailios išvaizdos. […] Kartą gyveno dvi merginos: Lėja ir Rachelė. Biblijoje
negailestingai, bet sąžiningai aprašoma,
kad viena Labano dukra buvo trumparegė
arba išverstakė, – žodžiu, ji atrodė atgrasiai,
o jos sesuo Rachelė buvo gražuolė. Šioms
mergaitėms buvo lemta kartu augti. Labanas,
žiūrėdamas į savo tikrą dukrą, galvoja: „Aš
niekada negalėsiu šios vargšelės išleisti už
vyro. Bet dabar sugalvojau, kaip tapti turtingu žmogumi ir tuo pat metu pasirūpinti,
kad dukterį išlaikytų kitas žmogus.“
Taigi, pradirbęs septynerius metus, Jokūbas ateina pas Labaną ir sako: „Dėde, aš
tau atidirbau žadėtuosius septynerius metus.

Todėl atiduok mano žmoną.“ Labanas sako
Jokūbui: „Gerai, jokių problemų!“ Vestuvės
tęsėsi septynias dienas, o Jokūbas buvo pats
laimingiausias žmogus iš visų susirinkusių į
vestuvių pokylį, nes galvojo: „Dabar aš turiu
savąją Rachelę! Pagaliau mano gyvenimas
tvarkosi! Pagaliau aš nors truputį būsiu paguostas po visų negandų ir darganų, kurios
mane persekioja gyvenimo kelyje.“ Štai,
pagaliau, pirmojo naktinio pasivaikščiojimo
metu pasirodo nuometu apsidengusi jaunoji.
Galų gale jie kartu! Jie gulasi į vestuvių guolį.
Ir... kaip sakoma hebrajiškame tekste: „Rytui
atėjus pamatė – tai Lėja.“
Jokūbas eina pas Labaną ir sako: „Kodėl
tu taip pasielgei su manimi?“ O Labanas
atsako: „Paklausyk, mes turime tokį paprotį.
Aš negaliu už vyro išleisti jaunesniosios
dukters anksčiau už vyresniąją.“ Rachelę
įsimylėjęs Jokūbas taria Labanui: „Ką gi
man daryti?“ Labanas atsako sūnėnui: „Štai
ką tau pasakysiu. Tu gali vesti ir Rachelę,
tačiau už ją turi atidirbti dar septynerius
metus.“
Dėl tėvo godumo ir suktumo Lėjos gyvenimas virsta tikru pragaru. Juk Lėja, laikui
bėgant, galėjo savo širdyje susitaikyti su
mintimi, kad galbūt teks ilgai laukti vedybų, kad ji nėra geidžiama ir nekonkuruoja
nuotakų mugėje. Tačiau dėl savo giminaičių
Lėja priversta susituokti su žmogumi, kuris
ne tik jos nemyli (regis, ir šiandien taip yra
kai kuriose šeimose), bet myli savo antrąją
žmoną – jos tikrą seserį! Lėjos gyvenimas
tampa pragaru.
Nukelta į 18 p.
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Iš šio pasakojimo galime išskirti šešias
pamokas. Trys iš jų yra blogosios naujienos
ir trys – gerosios. Pirmiausia apžvelkime tris
blogąsias naujienas.

I-oji bloga naujiena:
nuodėmė mus formuoja
Pirmoji bloga naujiena – ta, kad nuodėmė mus formuoja. Biblijoje teigiama, kad
nuodėmė nėra nekaltas dalykas, atvirkščiai –
nusidėdami išlaisviname griaunančią jėgą,
kuri naikina mūsų gyvenimą. Pažiūrėkime,
kaip Labanas elgėsi su Jokūbu, taip Jokūbas
elgiasi su Lėja. O tai, kaip Jokūbas elgėsi
su Lėja, vertė šios moters vaikus nekęsti
Rachelės vaikų nuo pat jų gimimo. Kadangi
Lėjos vaikai nekentė Rachelės vaikų ir matė,
kaip jų tėvas apgaudinėja ir nusideda, tai
jiems nebuvo sunku parduoti Juozapą į
vergiją ir apgauti Jokūbą, pasakius, kad jo
mylimas sūnus – miręs. Melas gimdo melą.
Nuodėmė gimdo nuodėmę. Nuodėmė lyg
įmestas akmuo į vandenį – susidarę ratilai
be galo ilgai sklaidosi vandens paviršiuje.
Mes niekada negalėsime visiškai išvengti
nuodėmės ar jos atsikratyti. Nuolatos išgyvensime, kaip Dievo valia pažeidžiama gyvenime, vadinasi, ir tarpusavio santykiuose.
Tai ir yra pirmoji blogųjų naujienų dalis.

II-oji bloga naujiena:
„O ryte nuolatos Lėja“
Antroji bloga naujiena ta, kad visas
mūsų gyvenimas – tai nuolatinis nusivylimas. Šiame pasakojime Lėja simbolizuoja
kažką nemalonaus. Jokūbas mąsto: „Pagaliau
aš būsiu laimingas. Pagaliau vesiu Rachelę!“
Bet ryte santuokiniame guolyje jis pamatė
Lėją! D. Kidneris tvirtina, jog ši scena primena, jog nesvarbu, kokias viltis siejate su
savo darbu, santuoka, meile, karjera ir t. t.,
galiausiai jus aplankys nusivylimas. Apie tai
puikiai rašo ir K. S. Luisas:
Dauguma žmonių, jei iš tikrųjų išmoks
tyrinėti savo širdį, sužinos, ko trokšta. Jie
sužinos, jog trokšta to, ko negalės įsigyti šiame
pasaulyje. Mūsų pasaulyje yra didžiulė įvairovė mums siūlomų daiktų, tačiau galiausiai
mes jų negauname. Mumyse kyla stiprūs
troškimai, kai pirmą kartą įsimylime arba
svajojame apie kelionę į kitą šalį, arba pirmą
kartą sėdame mokytis pamėgto dalyko, tačiau

jų iš tiesų negalės patenkinti nei santuoka,
nei kelionės, nei mokslai. Aš dabar nekalbu
apie nesėkmingas santuokas ar apie kažką
panašaus. Aš kalbu apie pačias geriausias iš
galimų santuokų. Visuomet yra kažkas, kas
patraukia mūsų dėmesį. Visuomet yra kažkas
intriguojančio ir patrauklaus troškimo pradžioje, bet tikrovėje jis greitai praranda savo
gaivumą ir išnyksta. Sutuoktinis gali būti geru
sutuoktiniu. Gyvenimo dekoracijos gali būti
puikios. Viskas gali būti puiku, tačiau viskas
dingsta. Nes ryte visada bus Lėja.
Galiausiai šis nusivylimas dar labiau
išryškės. Tai, ką jūs pasirinksite, turės įtakos
jums iki gyvenimo pabaigos:
– galime paniekinti tai, ką turime, ir
siekti geresnio – geresnės moters, geresnio
vyro, geresnio darbo, – bet taip mes tiesiog
elgsimės kvailai;
– galime kaltinti save ir neapkęsti tik savęs.;
– galime kaltinti gyvenimą, užkietindami savo širdį ir nesitikėdami nieko geresnio, –
tai pavers mus užkietėjusiais cinikais;
– galime teigti, kad jei šiame gyvenime
nėra Rachelės, tuomet Rachelė turi būti
už šio žemiškojo gyvenimo ribų. Jei šiame
gyvenime nėra to, kas iš tiesų gali patenkinti mane, vadinasi, aš sutvertas kažkam,
kas pranoksta šį žemiškąjį gyvenimą. Tokia
nuostata padarys mus krikščionimis.

III-oji bloga naujiena:
mes žlugdome savo
gyvenimą, iš šeimos
darydami stabą
Nors šie žodžiai skamba labai keistai,
tačiau kai mūsų gyvenimo viltys susijusios
su šeima, kurioje mes jaučiamės mylimi ir
branginami ir ji mums suteikia gyvenimo
prasmę, visa tai yra tam tikra stabų garbinimo forma. Jokūbas sako: „Jeigu aš vesiu
šią nuostabią merginą, tuomet iš tiesų būsiu
laimingas.“ Bet jo svajonės neišsipildė. Nelaimingoji Lėja, savo ruožtu, sako: „Jei aš
turėsiu kūdikį, jei pagimdysiu sūnų, turėsiu
puikią šeimą ir žinosiu, jog gyvenau ne
veltui. Tuomet aš būsiu mylima.“ Bet jos
svajonės neišsipildė.
Statydami savo gyvenimą tik ant
idealios šeimos pamato, prieštaraujame
Šventajam Raštui. Šis nagrinėjamas Biblijos tekstas išstoja prieš konservatyviosios visuomenės stabus: jeigu jūs pašvęsite
gyvenimą tik savo sutuoktiniui, tuomet,
geriausiu atveju, būsite emocionaliai
priklausomas nuo sutuoktinio arba pernelyg jį kontroliuosite. Jeigu jūs visiškai
pašvęsite gyvenimą savo vaikams, tuomet
bandysite už juos nugyventi gyvenimą.

Viešpaties dukroms
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Geriausiu atveju, jie arba pradės neapkęsti jūsų, arba negalės tapti savarankiški.
O blogiausiu – jūs iki savo gyvenimo pabaigos naudosite prieš juos prievartą, kadangi
jūsų vaikai turi būti patys geriausi, patys
teisingiausi. Kaip Lėja, vis sakanti: „O, aš
turiu sūnų! Štai dabar...“
Senovėje Artimuosiuose Rytuose moteris privalėjo turėti vaikų. Nors Lėja turi
vaikų, tačiau jos gyvenimas nesusiklosto.
Jei jos vyras būtų buvęs jai malonesnis,
tuomet ji būtų ilgiau klydusi. Bet, Lėjos
laimei, to neįvyko. Galiausiai ji suprato, jog
bet kokie stabai tik sustiprina nusivylimą
šiuo pasauliu.

I-oji gera naujiena:
Dievas bendrauja su
netobulaisiais
Pirmiausia reikėtų prisiminti, jog geroji žinia yra tai, kad Dievas bendrauja su
netobulaisiais. Skaitydami Šventąjį Raštą
matome daugybę pavyzdžių žmogiško kvailumo, niekšiškumo, klastingumo netgi iš
Abraomo, Izaoko, Jokūbo ir Dovydo. Biblija
nėra sektinų pavyzdžių rinkinys. Ji nėra
skirta didžių žmonių darbams aprašyti.
Biblija aprašo gyvenimus vyrų ir moterų,
su kuriais Dievas dirba, nors šie priešinasi
Jo malonei, nėra verti Jo malonės, nesiekia
Jo malonės ir net nedėkoja Dievui už Jo
malonę po to, kai Jis juos išgelbsti ta pačia
malone!
Jei Biblija būtų geradarių ar įkvepiančių
istorijų su sektinais pavyzdžiais knyga,
Šventasis Raštas niekuo nesiskirtų nuo kitų
pasaulio religijų. Juk bet kuri kita religija
ragina: „Stenkis daryti gera. Gyvenk teisingai. Sek didvyrių pavyzdžiu. Jei tu tikrai
labai stengsiesi, tuomet pakilsi laiptais į
dangų.“
Pažiūrėkime į Biblijos didvyrius. Nors
Dievas jiems apsireikšdavo ir darydavo
stebuklus, vis dėlto jie dažnai nusidėdavo.
Krikščionių Dievas nėra toks Dievas, kuris
stovi laiptų viršuje. Jis yra Dievas, pasiuntęs į
šį pasaulį savo Sūnų, kad Sūnus taptų laiptais
į dangų. Jis nėra toks Dievas, kuris liepia:
„Daryk!“, atvirkščiai, Jis sako: „Mano Sūnus
Jėzus Kristus nužengė pas jus, nugyveno
gyvenimą, kurį jūs turėjote nugyventi, ir
mirė mirtimi, kuria jūs turėjote mirti.“ Štai
kodėl Biblijos istorijos pasakoja apie silpnus
žmones, panašius į mus, kuriuos galingas
Dievas išgelbėjo, pats tapdamas silpnas ir
mirdamas ant kryžiaus! Dievas bendrauja
su netobulais žmonėmis.

II-oji gera naujiena:
Dievas veikia per netobulus
žmones
Antroji gera žinia – Dievas veikia per
netobuluosius. Labanas iš tiesų įskaudino
Lėją ir pakenkė Jokūbui. Bet tik dėl visų šių
Labano gudrybių ir niekšysčių Jokūbas nusižemino prieš Dievą. Kai kurie Šventojo Rašto
aiškintojai klausia: „Kodėl Jokūbas, pamatęs,
kad Labanas jį apgavo, nepasipriešino, bet
dirbo Labanui už Rachelę dar septynerius
metus?“ Galbūt Jokūbas per Labaną išvydo
save patį ir pradėjo nekęsti šio paveikslo?
Jokūbas pagaliau pradėjo suprasti, kuo jis
iš tiesų buvo ir ką padarė.
Dievas mūsų gyvenime veikia per netobulus žmones. Galbūt jūsų gyvenime yra toks
Labanas? Tuomet ne šaukite: „O, Viešpatie!
Kodėl Tu leidai, kad mano gyvenime atsirastų šis Labanas?“, o supraskite, jog Dievas
ne tik bendrauja su netobulaisiais, bet ir
veikia per juos.

III-oji gera naujiena: Dievas
keičia pačius silpniausius
Ir galiausiai, Dievas kreipia dėmesį į pačius silpniausius žmones. Jis ne tik
bendrauja su silpnaisiais ir veikia per netobuluosius, bet Jis keičia pačius silpniausius ir labiausiai kenčiančius žmones.
Pradžioje Lėja elgiasi kaip neprotinga moteris. Ji bando padaryti visa, kas nuo jos
priklauso, kad išsikapstytų iš savo gyvenimo
pragaro. Galbūt apimta nevilties ji galvoja:
„Aš visuomet žinojau, kad esu negraži, kad
šio pasaulio akyse esu nieko verta. Bet dabar
man tai primenama kiekvieną dieną. Kaip
man pakelti visą šį pragarą?“ Ir Lėja randa
išeitį: „Štai dabar mano vyras išgelbės mane!
Dabar mano sutuoktinis pamils mane!“
Lėja siekė užkariauti vyro širdį praktiškai
visą gyvenimą, tačiau pasakojimo pabaigoje
kažkas iš esmės pasikeitė. Anksčiau, kiekvieną kartą pagimdžiusi, ji tardavo: „Štai dabar
mano vyras pamils mane. Štai dabar mano
vyras pamils mane. Štai dabar mano vyras
pamils mane.“ Bet, pagimdžiusi ketvirtąjį
sūnų, ji tarė: „Dabar šlovinsiu Viešpatį.“ Apie
vyrą visai neužsimenama. Lėja nebebando
užkariauti vyro palankumo, ji nebežiūri į
savo vaikus kaip į priemonę vyro palankumui
pasiekti, nebekreipia dėmesio į savo gyvenimo aplinkybes ir ištaria: „Dabar šlovinsiu
Viešpatį“. Labanas, Jokūbas ir visi likusieji ją
skaudinę, išnaudoję, iš jos tyčiojęsi žmonės,
tiek laiko, kiek ji buvo įkalinta savo stabų nelaisvėje, pradingo! Ji susigrąžino gyvenimą!
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Kas šis vaikelis? Tai – Judas. Judas buvo
pažadėtoji sėkla, per jį ir pati Lėja tampa sėkla. Paniekintoji Lėja, atstumtoji ir bjaurioji.
Kodėl Dievas išsirinko Lėją? Viešpats pamatė,
kad Lėja buvo nemylima, ir atėjo pas ją (liet.
Biblijos vertime: Viešpats, matydamas, kad
Jokūbas Lėjos nemylėjo, padarė ją vaisingą). Čia
Senasis Testamentas atskleidžia mums Naujojo
Testamento tiesą – Dievas iš savo malonės
atkreipia dėmesį į silpnuosius. Jis trokšta būti
su tais, su kuriais niekas nenori būti.

Kol Dievas netaps mūsų
gyvenimo tikslu, kol
neištarsime: „Dabar aš
šlovinsiu Viešpatį“, mes
negalėsime įveikti mus
supančio netobulumo.

Be to, žvelgdamas į vyro nemylimą
žmoną, Dievas parodo jai, kad yra dangiškasis Jaunikis. Biblija mums kalba, jog šis
Jaunikis – Jėzus Kristus. Jis ne tik Karalius,
ne tik Piemuo, bet ir Jaunikis, o mes – Jo
nuotaka. Mes galime atrodyti kaip Lėja,
tačiau Jėzaus Kristaus akyse būsime tokie
nuostabūs, kaip Rachelė Jokūbo akyse. Štai
kodėl Jis išsirenka kvailus, kad sugėdintų
išmintinguosius. Dievas išsirenka silpnus,
kad sugėdintų stipriuosius. Dievas išsirenka tai, kas menka, kad paniekintų tai, kas
reikšminga. Tai – Dievo malonė.
  

Jei jus erzina sutuoktuvių ceremonijos
(nes patys nesate susituokę) arba desperatiškai
bandote susituokti, tuomet jūs nesupratote
pasakojimo esmės. Nes ryte jūs neišvysite to,
ką tikėjotės išvysti! Tik danguje mes turime
Tėvą, kuris pakeis mūsų netobulus, žemiškus tėvus. Danguje mes turime Brolį, kuris
pakeis mūsų netobulas šeimas. Danguje mes
turime Sutuoktinį, kuris pakeis mūsų neidealius sutuoktinius. Bet kol Jis netaps mūsų
gyvenimo tikslu, kol neištarsime: „Dabar aš
šlovinsiu Viešpatį“, mes negalėsime įveikti
mus supančio netobulumo.
Žmogus, manantis, jog kažkas kitas sugriovė jo gyvenimą, turėtų pažvelgti į Lėją.
Lėja galiausiai susigrąžina savo gyvenimą. Lėja
atsikratė kartėlio ir kančių! Lėjai nebereikia
neapkęsti! Ji sako: „Dabar šlovinsiu Viešpatį.“
Kad galėtum būti laimingas, reikalingas tik
Jėzus. Elkis taip, ir susigrąžinsi savo gyvenimą!
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Eik
Kaip gera, Dieve, kai visa savim
Glaudžiuos prie Nesibaigiančio Tavęs –
Juk Tu esi, kuris mane iš nežinios pakėlei.
Jau nebenoriu girgždančių kelių,
Kai gyveni lyg bristum geležim per smėlį.
Nereikia nieko, jei Tavęs nėra,
Kaip tos dainos, pavargusios nuo žodžių.
Nenoriu būt kaip nuvilnijus šypsena,
Kuri nei pakelia, nei šildo, nei paguodžia.
O Tu vis tiek manim tiki –
Savoj šviesoj nuskaistini man rūbą.
Ir „eik“, sakai, pas tuos, kurie nuogi,
Kurie pilkoj nežinioje į pražūtingą tamsą skuba.

Jeigu ne Tu
Aš būčiau be Tavęs paklydęs –
Krauju paženklinai duris.
Ar be Tavęs yra kas kitas,
Kas iš Mirties išplėšt išdrįs?

„Kažkur giliai mumyse įrašytas jaudinantis amžinybės
troškimas, tačiau žmogaus siela lyg nendrė linksta tai į vieną,
tai į kitą pusę – čia prisipildo dangaus, čia, žiūrėk, išsenka
ir sotinasi vien žemiškais potyriais, čia vėl išalkusi šaukiasi
amžinojo Dievo... Viliuosi, kad kadaise širdyje spurdėjusios,
o dabar šios knygelės puslapiuose prisiglaudusios eilės prabils
ir Jums, kviesdamos siekti amžinybės ir pažinti kitokią
Meilę,“ – šiais žodžiais 2014 m. autorė palydėjo savo pirmąją
poezijos knygą „Kitokia meilė“. Siūlome pasigrožėti Elenos
Kaminskienės lyrika.

Kas širdimi pramins tą kelią,
Kuris Tikrasis tarp kelių…
Kuris per savo Kryžiaus galią
Kuždės: „Mylėk, nes aš myliu…“?
Įskėlei viltį tarp griuvėsių –
Tau mano žiburys neges.
Ką aš danguj daugiau turėsiu?
Ir žemėj trokštu tik Tavęs.

Namo
Kitokia meilė
Kas pavers tavo rūškaną rytą
Į svaiginančiai smagų šokį?
Kas tau leis prisiglaust prie savęs,
Nors mylėti visai dar nemoki…
Kas išplėš iš piktos vienumos
Ir ištars: „Tu labai reikalingas“?
Kas lyg paukštį į laisvę išleis,
Paprasčiausiai, kad būtum laimingas?
Niekada nepaliks, bus šalia.
Nuolat klumpantį guos, ves ir mokys.
Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks:
Jėzaus meilė pakels. Ji kitokia.

Gyvybe kvepiančiam saulėteky, žinau, Esi.
Gaivia vėsa alsuojančioj naktinėj jūros drobėj…
Ir tėvo plaštakoj plačioj, giedram šypsny
Sukloti slypi Tavo nuostabiausi lobiai.
Žinau, esi atokvėpis nerimastingam siautuly,
Troškinančioj kaitroj – išgelbstintis ledinio oro gurkšnis.
Kažkur besiritančiam žemės kamuoly
Tu – Tas, kuris Ateis kaip prošvaistė gilion paunksmėn.
Kai priartėja meile dvelkianti širdis, žinau, tikrai esi.
Surast Tave viliuos tarp mylinčių Tave – tarp seserų ir brolių.
Trapioj vaikystėj, įkaršty gyvent, senatvės sopuly
Esi Tu laukiantys Namai, kuriuosna grįžt taip noriu…
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Tavo keliu
Tavuos delnuos ir mano kelias supas –
Kaip duonos trokštu eit, kur Tu eini…
Nors pyktyje suskirdę džiūvo lūpos,
Atėjęs numaldei maištingą širdį Savimi…
Delnuos Tavuosiuos širdys tampa šilta duona,
Ją laužo ir dalinas meilės alkani…
Toks paprastas ir vis savesnis kelias,
Juo trokštu bėgt – pagirdyk ugnimi.

Kai sunku…
Širdis ataudė skausmą kartų,
Apsiblausė nuo nežinios.
Vėl artinsiuos prie Tavo vartų,
Panirsiu meilės šuliniuos…
Juose mazgosiu savo sielą,
Kai išsipurvina kely.
Prie jų paliksiu savo gėlą.
Taip noriu būt Tavy daili…
Kantrumo duonos atsirieksiu,
Gerumas Tavo vėl paguos.
Tvirtai priglausi, kai atbėgsiu
Sušilt nenykstančiuos Namuos…
Papuoši vėl teisumo rūbais
Ir išlydėsi. Taip ramu.
Į saugią viltį įsisupus,
Alsuosiu šiluma Namų…

Ganytojui
Penėk mane iš savo rankų –
Aš noriu būt tokia kaip Tu.
Vėl pailsau, ir vėlei laukiu –
Prašau, pašauk darkart vardu.

Surask mane
Surask mane, kai nepakyla rankos,
Ir sueižėję žodžiai nepaguos,
Surask, kai tampa nebe brangūs
Kažkur pabirę trupiniai maldos...
Kai užremiu duris, kad neįeitum,
Neprakalbėtum ankštumoj tamsos,
Plikoj tuščių minčių pakraigėj,
Seniai nevilgytoj širdies rasos.
Surask, kai neužtenka to, kas duota,
Kai išskubu suvargusi, menka,
Saldžialiežuvių paviliota puoton,
Ir sminga vinys į šventas rankas...
Surask, kai pasibaigia mano kelias,
Ir skausmo dykumoj numirt neleisk.
Surask kaip pasiklydusią avelę,
Meldžiu, priglausk ir vėl, ir vėl atleisk...

Čia viskas JO

Vien iš Tavęs gyventi noriu,
Gyvybę semt vien iš Tavęs.
Pašauk mane iš ankšto guolio
Ir veski ten, kur nori vest.

Saulingais pliūpsniais nutaškytos atsimerkia lankos.
Guvia tėkme apipinti nuklydėliai vėl budinas miškai.
Čia viską kūrė rūpestingos mano Tėvo rankos,
Iš Jo plačios širdies versmių išsiveržė ir pievos, ir laukai…

Gyvąja meile prisilietęs,
Išdegink piktojo žaizdas.
Paverski mano širdį bailią
Tokia, kur degs ir neužges.

Lyg Jo minčių tąsa prabyla gurgantys šaltiniai,
Ir grakščios elnės sklendžia per kalvas sulig Jo ištartu žodžiu.
Jis širdžiai paliepia plazdėti kūdikio trapioj krūtinėj,
Jo rankom dangūs pripilti švytuojančių žvaigždžių.

Kuri alsuos ištikimybe,
Nors Tavo balso negirdės.
Kuri, pažinus švelnų dvelksmą,
Save prie kojų Tau padės.

Kada ramybę pasiglemžt kėsinas mintys kreivos,
Kada gal neapykantos, o gal išduotas būt bijai…
Atmink – tu mylimas. Tu visas savo Visagalio Tėvo,
Nes tik iš Jo šiltos širdies gelmių gyvent į žemę atėjai.

21

22

Pažintis

Nr. 4 (437) 2015 m. liepos 11 d.

Meilės ir taikos žinia
Lietuvai iš japono lūpų

Septyniasdešimtmetį perkopęs japonas Susumu Nakagawa Šiaulių „Tiesos žodžio“ bendruomenę lanko nuo kovo 28 d. – po to, kai
apsilankė Šiaulių Polifonijoje vykusiame Vytauto Kairio koncerte
„Širdies pasivaikščiojimas“. Į Lietuvą jis atvyko iš panašaus dydžio
miesto kaip Šiauliai – Hidaka-shi. Jūsų dėmesiui siūlome interviu
su šiuo broliu.

G

erbiamasis broli Susumu, kaip Jūs
atsiradote Lietuvoje, Šiauliuose?
Kas Jus čia atvedė?
Į kitas šalis mane veda noras pažinti –
juk svarbu ne tik žinoti, bet ir pamatyti,
pajausti. Su įvairiomis šalimis susipažįstu
keliaudamas. Lietuvą nusprendžiau aplankyti todėl, kad ši šalis labai krikščioniška.
Gyvendamas Liepojoje, į Klaipėdą vykdavau
apsipirkti ir žiūrėti filmų. Ilgesniam laikui į
uostamiestį atviliojo dideli raudoni pastatai.
Sužinojau, kad raudonų plytų pastatuose veikia
Klaipėdos universitetas ir pasisiūliau jame
dirbti. Mokydamas japonų kalbos Klaipėdos
universitete (Susumu yra keliaujantis japonų
kalbos mokytojas, jo mokinių yra Slovakijoje,
Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje – aut.
pastaba) paprašiau vienos dėstytojos, kad ji
ir Šiaulių universitetui praneštų apie galimybę
studentams pasimokyti japonų kalbos. Susitikau su Šiaulių universiteto Humanitarinių
mokslų fakulteto dekanu ir paprašiau leidimo
3 mėnesius čia mokyti japonų kalbos. Labai
džiaugiuosi, kad esu Šiauliuose. Man labai
įdomu susitikti su Lietuvos vaikais ir sužinoti,

kaip jie mąsto, kas jiems patinka, o kas – ne
(Susumu Nakagawa kursuose pasitelkia ir
vaizdines priemones: studentai matuojasi
kimono, išbando japonų vaikų žaislus, užsiima
ikebana. Taigi mes susitarėme, kad jis vaikus
pamokys japoniškų krikščioniškų giesmelių
bei ikebanos – puokščių kūrimo meno – aut.
pastaba).
Kokia Jūsų misija?
Norėčiau nutiesti taikos tiltą tarp Lietuvos ir Japonijos. Lietuvoje studentus mokau japonų kalbos ir kultūros. Japonijoje
Lietuva beveik negirdėta, todėl noriu kuo
daugiau apie ją sužinoti. Šalies nepažinsi
vien apsilankius sostinėje, reikia važiuoti į
mažesnius miestus. Pabuvojęs Klaipėdoje,
atvykau į Šiaulius.
Kaip Jūs tapote krikščioniu?
Sulaukęs 18 metų labai rimtai susimąsčiau apie gyvenimo prasmę: Kodėl aš gyvenu
šiame pasaulyje? Kodėl gimiau? Tai tikrai
filosofiniai klausimai. 18 metų Japonijoje
labai svarbus amžius, nes daugelis jaunuolių
turi stoti į universitetus ar koledžus. Stoja-

mieji egzaminai čia labai sunkūs, be to, dideli
konkursai – į vieną vietą pretenduoja po 5
ar net 20 žmonių. Mano stojamųjų rezultatai nebuvo džiuginantys. Bandžiau stoti į 3
universitetus, bet išlaikyti egzaminus pavyko
tik į vieną iš jų. Labai nusivyliau savimi. Turėjau vidinių problemų – nekenčiau savęs,
nutariau nusižudyti. Labai daug jaunuolių
Japonijoje pakelia prieš save ranką. Japonija ir Lietuva panašios didžiuliu skaičiumi
savižudybių – Japonijoje kasmet nusižudo
apie 30 000 žmonių. Laimei, pakelti rankos
prieš save nespėjau, nes draugas pakvietė
mane į Biblijos studijas studentams. Taigi
pradėjau studijuoti Bibliją, padedamas labai
šaunaus mokytojo, kuris buvo baigęs teologiją
ir tarnavo pastoriumi.
Man įstrigo Laiškas romiečiams, nes
apaštalas Paulius jame taip pat mini savo
vidines problemas. Jo mintys ir pergyvenimai man buvo labai artimi ir suprantami.
Aš sutikau su jo mintimis. Vėliau patikėjau Jėzumi kaip savo Gelbėtoju ir supratau,
kad Jis išgelbėjo ne tik mane, bet ir visus
žmones. Aš tapau krikščioniu ir atmečiau
bet kokias mintis apie savižudybę. Atradau
šviesą. Jėzus mane išgelbėjo. Dabar skaitau
Bibliją kiekvieną dieną, o joje užrašyti žodžiai mane įkvepia. Visuomet mąstau: ko iš
manęs norėtų Dievas? Manau, jog kiekvieno
krikščionio pareiga – padėti kitiems, todėl ir
aš noriu taip elgtis. Nors nesu profesionalus
japonų kalbos mokytojas, tačiau noriu kitus
išmokyti mylėti net savo priešus ir tuo pat
metu padėti suprasti Japoniją.
Kaip reagavo Jūsų namiškiai į apsisprendimą tapti krikščioniu?
Mano šeimai tai labai nepatiko. Tėvas
tvirtino, kad krikščionybė – netinkama religija. Daugelis japonų galvoja, kad krikščionys
geri žmonės, tačiau tikroji Japonijos religija
yra budizmas ir šintoizmas (šintoizmas –
vietinė Japonijos religija, paremta tikėjimu
nematomomis dvasiomis ir galiomis, kurios
vadinamos kami (jap. 神, liet. „dievas, dievai“). Japonai laiko Jėzų didžiu žmogumi,
bet ne Dievo Sūnumi. Mano tėvas draudė
tikėti Jėzumi, tačiau aš pasipriešinau tėvui.
Ar Japonijoje labai smerkiamas nepaklusnumas tėvams?
Ne, tai normalu, juk esu savarankiška
asmenybė, taigi galiu nesutikti su tėvu. Mano
žmona taip pat krikščionė, šventėme krikščioniškas vestuves. Japonijoje krikščionys
sudaro vos 1 procentą gyventojų, pusė jų –
Romos katalikai, kita pusė – protestantai.
Tarp jų nėra jokių konfliktų. Mes puikiai
sutariame, šiuo metu nėra jokių konfliktų ir
tarp krikščionių bei budistų, jie baigėsi prieš
daugelį metų. Aš turiu 3 vaikus – dukrą ir du
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Jūs mokote lietuvius ikebanos. Ar
naudojate lietuviškas gėles?
Taip, žinoma. Jūsų šalyje auga tos pačios
gėlės kaip ir pas mus: tulpės, chrizantemos,
rožės. Mes gyvename tame pačiame žemės
rutulyje – mes daug kuo panašūs.
Susumu, kaip Jūs tapote keliaujančiu
japonų kalbos mokytoju?
1990 metais aš dar dirbau ugniagesiu
Tokijuje, tai buvo mano profesija ištisus 20
metų. Vieną dieną mano brolis, kuris nėra
krikščionis, manęs paklausė, kodėl XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje Šiaurės Airijoje
vyko kruvini konfliktai tarp katalikų ir protestantų, britų ir airių. Tai galima pavadinti
terorizmu. Per trisdešimt metų tas konfliktas
nusinešė 3 000 gyvybių. Brolis klausė, kodėl
britai ir airiai nesutaria, juk jie krikščionys.
Jėzus įsakė mylėti, o ne nekęsti. Meilė krikščionims yra labai svarbi. O čia – krikščionys

žudo vieni kitus? Kodėl? Kodėl tai vyksta
civilizuotose, demokratiškose šalyse – juk
viduramžių laikai praėjo, ten nėra paplitusios
komunizmo idėjos? Kodėl tos pačios religijos
žmonės žudo vieni kitus? Jie šlovina Jėzų, bet
žudo vieni kitus.
Brolio klausimas privertė mane susimąstyti. Nežinojau, ką jam atsakyti, taigi
nusprendžiau nuvykti į Airiją ir išsiaiškinti
tiesą. Pasidalinau idėja su savo žmona, tačiau
ji labai tam prieštaravo, juk aš dar dirbau, o
mes auginome 3 vaikus. Jei mesčiau ugniagesio darbą, aš prarasčiau pragyvenimo
šaltinį. Bandžiau įtikinti žmoną, tačiau ji
nenorėjo nieko girdėti. Tada pareiškiau,
kad mes turime skirtis, nes mūsų nuomonės
ir keliai skiriasi. Galiausiai ji su manimi
sutiko. Aš nustojau dirbti ugniagesiu 1991
m., būdamas 49 metų (tuo metu buvau per
senas tokiam darbui), ir išvykau į Šiaurės
Airiją. Japonų patarlė sako, kad regėjimas
padeda tikėti. Taigi aš pats pamačiau, kas
vyksta Šiaurės Airijoje ir supratau, kodėl
katalikai ir protestantai kovojo. Religija
čia pati mažiausia problema, nes konfliktą
lėmė politinės ir ekonominės priežastys.
Pastebėjau, kad britai gyvena daug turtingiau – dideliuose namuose, gražiose vietose.
Airiai gyvena daug skurdžiau ir paprasčiau.
Britai su panieka žvelgė į airius, laikė save
pranašesniais, nes jie – protestantai. Katalikams airiams toks požiūris buvo sunkiai
pakeliamas. Dirbdamas Airijoje, mokiau
vaikus mylėti britus. Jėzus mokė mylėti net
priešus, o britai ir airiai nėra priešai. Jėzus
mokė, kad yra normalu ir natūralu mylėti
savo namiškius, tačiau Jis įsakė mylėti priešus. Apsilankiau ir britų mokykloje. Ten taip
pat kalbėjau, kad reikia mylėti vieni kitus,
nes Dievas yra mūsų Tėvas, o mes esame
broliai ir seserys. Vaikai man neprieštaravo.

Nuotr. Gintauto Tumulio

sūnus, kurie nėra krikščionys.
Mano žmona neprieštarauja, kad keliauju
po pasaulį. Europoje vyras ir žmona visada
gyvena kartu – jie net miega toje pačioje lovoje.
Japonijoje vyras ir žmona dažniausiai miega
tame pačiame kambaryje atskirose lovose,
pas mus manoma, kad dvi lovos geriau nei
viena. Net keliaudami japonai viešbučiuose
užsisako dvi atskiras lovas. Taip pat manau,
kad vyrui ir žmonai kartais gerai pagyventi
atskirai. Manau, kad jei vyras ir žmona visada kartu ir drauge vyksta į keliones, tai nėra
gerai, nes vyrai ir moterys skirtingai mąsto ir
elgiasi. Štai vyrų kimono vienspalviai, tamsūs,
o moterų – ryškūs, gėlėti. Taigi skiriasi ne tik
vyrų ir moterų mąstymas, bet ir drabužiai.
Taip daug įdomiau. Be to, Dievas pirma sukūrė
Adomą, paskui Ievą ir sukūrė juos kaip skirtingus asmenis. Taigi aš esu Lietuvoje, mano
žmona – Japonijoje, ir tai gerai mums abiems.
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Buvo labai smagu matyti, kaip britai ir airiai
vaikai galėjo vieni kitiems paspausti rankas.
Skiriasi visų mūsų išorė, mes kalbame
skirtingomis kalbomis, taigi dažnai mums
būna labai sunku susikalbėti. Tačiau mes
visi esame žmonės. Mūsų vidus yra toks pat.
Stenkimės suprasti vieni kitus. Mylėkime
vieni kitus. Tai yra mano atsakymas.
Kokį įspūdį Jums paliko lietuvių tauta,
nacionalinis mūsų charakteris?
Manau, kad lietuviai yra labai stipri tauta.
Mane sužavėjo tai, kaip lietuviai priešinosi
carinės Rusijos priespaudai, sovietiniam režimui. Komunistai nekentė religijos, jie tikėjo,
kad komunizmas yra geriausia ideologija.
Lietuvoje – daugybė bažnyčių. O Kryžių kalne
matydamas daugybę kryžių, supratau, kokia
stipri lietuvių dvasia. Manau, kad lietuviai
yra labai drąsūs ir išmintingi, nes jie sugebėjo
pasipriešinti ne ginklais, tačiau susikibę rankomis Baltijos kelyje. Aš sutinku, kad Dievas
padarė šį stebuklą, ir Lietuva tapo laisva. Gerbiu
lietuvius už drąsą. Man teko pabuvoti lietuvių
tautinių šokių koncerte. Aš pastebėjau, kad
lietuviams labai patinka šokti, kad lietuvių
šokiuose yra daug emocijos. Japonų šokiai labai
ramūs, tylūs, o lietuvių aktyvūs, greiti. Be to,
lietuviai draugiškesni negu latviai. Štai jau tris
mėnesius gyvenu vienoje lietuvių šeimoje. Jie
labai malonūs, draugiški žmonės.
Ar kas nors remia Jūsų misiją?
Ne, aš gaunu pensiją, todėl galiu keliauti
ir mokyti kitus japonų kalbos. Manau, kad
Dievas atsiuntė mane į Lietuvą. Tai nebuvo
tik mano sprendimas. Dievas išrinko Susumu
ir pasiuntė į Šiaulius.
Kaip patekote į mūsų bažnyčią?
Šeimininkas, pas kurį aš gyvenu, pasakė,
kad Polifonijoje vyks krikščioniškas koncertas, taigi labai panorau ateiti. Koncerte
sutikau pastorę Anželiką ir nusprendžiau
ateiti į bažnyčią. Nors esu protestantas,
mano bendruomenė truputį skiriasi nuo
jūsų. Priklausau bendruomenei, kuri yra
nebažnytinė. Japonijoje ir Pietų Korėjoje
tokių bendruomenių labai daug. Tai reiškia, kad mes neturime pastoriaus, krikšto,
jokių ceremonijų, tradicijų. Neturime ir
pastato, ant kurio būtų kryžius (Japonijoje
krikščionių bažnyčios dažniausiai turi savo
pastatą, ant kurio yra kryžius, parodantis,
jog čia renkasi krikščionys). Mes tiesiog
susirenkame išsinuomotose patalpose ir
studijuojame Bibliją.

Dėkojame broliui Susumu už pokalbį.
Brolį iš Japonijos kalbino
Rasa Mardosaitė ir Rūta Tumulienė.
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„Atostogų teologija“
JOHN PIPER

M

okslo metai jau baigėsi, prasideda
šeimos atostogų sezonas. Vienas
žmogus, vardu Rajanas, manęs paklausė:
„Pastoriau Džonai, ar galėtumėte aptarti
atostogų teologiją? Jūs dažnai raginate nešvaistyti savo gyvenimo, branginti kiekvieną
akimirką. Aš sutinku, bet kartais atrodo, kad
man tikrai reikia pailsėti. Ar gyvenime yra
erdvės ir atostogoms?“
Na, jums iš tiesų reikia pailsėti. Ir Biblijoje užsimenama apie poreikį pailsėti ir,
manau, netiesiogiai – paatostogauti. Leiskite
paminėti keletą dalykų, kurie, manau, suteiks
mums tam tikras gaires.
Visų pirma, Dievas sukūrė mus taip,
kad mums kasdien reikia pamiegoti. Man
tai visiškai nepatinka – aš nekenčiu miego!
Manau, miegoti yra nuobodu. Bet kodėl Jis
sukūrė mane lyg bejėgį kūdikį, kuris trečdalį
savo gyvenimo praleidžia nesąmoningai?
Tiesiog mąstau apie tai. Ką Viešpats nori
tuo pasakyti? Čia turi būti „užkoduota“ tam
tikra žinia.
127 psalmėje skaitome: Veltui keliatės
prieš aušrą ir vargstate ligi vėlyvos nakties.
Jūs valgote vargo duoną. O savo mylimajam
Viešpats duoda miegą (Ps 127, 2). Anot šios
psalmės, miegas yra Dievo dovana, kurią
nerimastingai triūsdami dažnai atmetame.
Ramus miegas yra nerimo priešybė.
Dievas nori, kad jo vaikai nesirūpintų ir
pasitikėtų Juo. Taigi darau išvadą, kad Dievas
sukūrė miegą kaip nuolatinį priminimą, kad
mes neturėtume būti perdėm susirūpinę,
bet kaip maži kūdikiai ilsėtumės Jame. Juk
jei netapsime kaip vaikai, neįeisime į Dievo
karalystę, tiesa? Jis sukūrė miegą, norėdamas
įsitikinti, kad mums kasdien bus primenama,
jog mes nesame dievai, ir ne dėl mūsų triūso
sukasi pasaulis.
Svarbiausias visgi yra Dievo darbas. O
Izraelio sargas nei miega, nei snaudžia (Ps
121, 4). Mes miegame, o Dievas niekada
nemiega. Taigi miegas yra vienas pamatinių dalykų. Manau, kad mes išvystame tokį
paveikslą: „Nesuk per daug galvos dėl savo
darbų. Nors tau ir atrodo, kad būtent dėl jų
sukasi pasaulis ir viskas vyksta, trečdalį savo
gyvenimo tu esi lyg mažas kūdikis. Ir taip
Dievas nori tau kai ką pasakyti.“
Antra, Dievas įsteigė šabą. Nors jūs sakote, kad tai Senojo Testamento įstatymas,
šabas yra dovana, kurioje slypi išmintis. Kartą
skaičiau K. S. Luiso žmonos knygą apie Dešimt Dievo įsakymų. Stebėjausi jos požiūriu
į šį stebuklą ir šlovę, į šią neįtikimą dovaną –

senovėje gyvenusiems žemdirbiams, kurių
gyvenimas visiškai priklausė nuo žemės ūkio
darbų, pasakyti: „Jūs ne tik neturite šiandien
eiti į darbus, bet jūs galite šiandien nedirbti.
Privaloma savaitė atostogų.“ Tai buvo stulbinama. Aš niekada nemačiau to tokioje
šviesoje. Bet būtent taip viskas ir vyko, bent
jau pradžioje. „Jūs negalite dirbti septynias
dienas per savaitę. Aš jums neleisiu.“
Tuomet Viešpats pašventino tą dieną,
paskirdamas ją sau, kaip savo kūrybinės
galios ir šventumo ženklą. Tačiau šios dovanos prigimtis svarbi ir mums, išsekusiems,
pervargusiems žemdirbių palikuonims. Aš
manau, kad toks ritmas: šešias dienas dirbti,
vieną ilsėtis, šešias dirbti, vieną ilsėtis tikriausiai daug žmonių apsaugojo nuo širdies
priepuolio ir padėjo kai kuriems neiškeliauti
amžinybėn per anksti, nes jie patys nesugeba
atpalaiduoti įtampos spyruoklės. Žmonės
nuolatos dirba: dirba namuose ir darbe, dirba
net žaisdami. Jie negali nustoti dirbti. Tačiau
juk mums reikia atgauti jėgas, atstatyti tą
energiją, kurią išeikvojame, ir tam nepakanka
tik dviejų savaičių per metus, – tam reikia
skirti vieną dieną per savaitę.
Trečioji svarbi mintis yra nukreipta į
poilsį ir atostogas. Dirbti yra gerai. Darbas
nėra prakeikimas. Bet tai yra išpirkta. Taigi,
kol yra diena, mes turime dirbti Jo darbus.
Jėzus kvietė darbuotis, ir mes turime tai daryti.
Apaštalas Paulius sakė: Kas nenori dirbti –
tenevalgo (2 Tes 3, 10). Man patinka ir ši Pirmojo laiško Korintiečiams eilutė: Todėl, mano
mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami,
visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami,
kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje (1 Kor 15,
58). Tai raginimas uoliai darbuotis Viešpaties
laukuose. O Laiške galatams Paulius drąsina:
Nepavarkime daryti gera (Gal 6, 9). Štai kur
šuo pakastas! Paulius sako: Nepavarkime
daryti gera. Kaip nepavargti? Juk mes fiziškai
išsenkame, išeikvojame ir savo protines galias,
tad čia ir iškyla atostogų klausimas.
Noriu pasakyti dar vieną, jau ketvirtą,
labai svarbų dalyką. Dievo Sūnus taip pat
skyrė laiko poilsiui nuo visų darbų. Evangelijoje pagal Morkų skaitome: O Jis tarė
jiems: „Eikite vieni į nuošalią vietą ir truputį
pailsėkite“ (Mk 6, 31). Įdomu tai, kad šiuos
žodžius Jis pasakė tuoj po to, kai mokiniai
palaidojo Jono Krikštytojo, kuriam buvo
nukirsta galva, kūną. O tai reiškė, kad, nuėję
paimti Jono Krikštytojo kūno, jie tikriausiai
rizikavo savo gyvybe. Jie paėmė kūną ir jį
palaidojo. „Jūs rizikavote savo gyvybe. Tai

sukėlė jums didelį stresą, tad dabar eikite ir
šiek tiek pailsėkite.“
Taigi, viską apibendrinčiau taip: panašu, kad atostogų klausimas yra išminties
reikalas. Turėtume stengtis pažinti save,
pažinti savo šeimos narius. Man atrodo,
kad paskutiniaisiais laikais, kai atpirkimas
yra esminis dalykas, tikrojo poilsio, kuris
mums pažadėtas, ragaujame tik labai po
truputį, ir tai padeda produktyviau darbuotis šiame atpirkimo amžiuje. Poilsis ir
laisvalaikis nėra pagrindinis būdas, kaip
mes šloviname Dievą. Manau, kad tai yra
antrinis dalykas, ir tai yra priemonės, kurios atgaivina ir įkvepia mus produktyviai
darbuotis. Mes dirbame, kad gelbstinčio
Dievo karalystė plėstųsi šiame puolusiame pasaulyje, ir visai nesvarbu, kokiame –
pasaulietiniame ar krikščioniškame –
darbe mes darbuojamės.
Atostogos ir šabo dienos, poilsio dienos ir naktys, kai galime išsimiegoti, yra
skirtos atgauti jėgas, kad laimingi galėtume
toliau kūrybingai ir vaisingai darbuotis, jog
Kristaus karalystė plėstųsi šiame pasaulyje,
kad ir kokiame darbe – pasaulietiniame ar
ne – dirbtume.
Žinoma, daugelis iš mūsų nežinome, kur
yra ta riba tarp pašaukimo ir poilsio. Daugeliui
mūsų patinka tai, ką mes darome, tai teikia
mums malonumą ir įkvepia, tad nelabai suvokiame, kad reikia skirti laiko ir poilsiui, kad ir
toliau galėtume sėkmingai darbuotis. Tokius
žmones norėčiau pakviesti mąstyti ne tik apie
save, bet ir apie aplink jus esančius žmones.
Mat jūsų žmona gali jaustis kiek kitaip. Be to,
net ir tuomet, kai jūs labai įsitraukęs į studijas
ir skaitymą, jūsų reikia ir jūsų vaikams. Tad
atostogos gali pasitarnauti ir jiems, ir jums.
Iš http://www.desiringgod.org
vertė Žaneta Lazauskaitė
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5 maldos konfliktams iškilus
GAVIN ORTLUND

N

iekam nepatinka konfliktai. Ypač
bažnyčioje. (Jei jums tai visgi patinka, siūlau skirti šiek tiek laiko maldai!)
Tačiau konfliktai yra neišvengiama gyvenimo dalis, ir situacijos, kai jie kyla, gali būti
galimybė patirti Dievo pašventinantį darbą
mūsų širdyse – priklausomai nuo to, kaip
mes reaguosime ir tai išgyvensime.
Kaip iš konfliktinių situacijų išpešti naudos? Šie maldų pavyzdžiai nepateiks tobulo
atsakymo. Be to, žinoma, kartais konfliktai
būna labai sudėtingi arba sukelti tokios akivaizdžios nuodėmės, kad reikia reaguoti tikrai
ryžtingai. Bet net ir ekstremaliose situacijose
malda gali būti puikus atspirties taškas. O
iškilus ne tokiems dideliems konfliktams,
su kuriais susiduriame ir Kristaus kūne,
medituojant, apmąstant siūlomus maldų
pavyzdžius ir meldžiantis, daug konfliktų
galima išvengti jiems dar neįsiplieskus.

1. Viešpatie, suteik man
gailestingą širdį
Laiške efeziečiams skaitome: Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir
Dievas Kristuje atleido jums (Ef 4, 32). Paulius
ragina ne tik atleisti, bet ir būti maloniems
bei gailestingiems. Dievas ne tik kviečia mus
praktikuoti atleidimą – Jis ragina mus praktikuoti tam tikrą atleidimo kokybę, paženklintą
šiluma, džiaugsmu ir Evangelijos aromatu –
kaip ir Dievas Kristuje atleido jums.
Melsti gailestingos širdies nereiškia, kad
nereikia atlyginti padarytos žalos ar gali nusimesti atsakomybę už būsimą nusikaltimą.
Tai reiškia, kad susitaikymas ir draugystė
mums svarbiau nei laimėti ginčą; mes siekiame išvengti blogio ar rasti būdų, kaip tai
paversti į gera; mes iškenčiame skausmą,
kad galiausiai būtų atkurta taika. O teisumo vaisius su ramybe sėjamas tų, kurie neša
ramybę (Jok 3, 18).
Iškilus konfliktui, melsti gailestingos
širdies gali būti nepaprastai sunku, ypač jei
jus labai įskaudino ir sužeidė. Tai galima
palyginti su merdėjimu. Gali tekti karštai
užtarti tuos, kurie mus nuskriaudė ir, kaip
sakydavo puritonai, „melstis, kol malda bus
atsakyta“. Visų pirma mes turime suvokti
Kristaus gerumą, Jo gailestingumą mūsų
atžvilgiu, suvokti, kad Jis atleido mums, o
tai suteiks mums stiprybės atleisti ir būti
gailestingiems kitiems.

2. Viešpatie, padėk man,
susidūrus su negatyviais
dalykais, vis dėlto mąstyti
pozityviai
Labai lengva panirti į negatyvizmą. Nyčė
sakė: „Kovojantys su drakonais turėtų saugotis,
kad patys nepavirstų drakonais.“ Lengva reaguoti į problemą, tačiau su ja kovodamas gali ir
pats susitepti tuo, prieš ką kovoji. Pavyzdžiui,
pasisakai prieš agresyvumą ir karštakošiškumą,
bet pastebi, kad ir pats pradedi karščiuotis.
Žvelgdamas į fariziejus, gali pats pradėti juos
teisti. Matydamas savo kaimyno išdidumo
apraiškas, aptinki, kad tai provokuoja ir tavąjį
ego (nepamirškite: varžytis, konkuruoti yra
išdidumo esmė). Gal todėl Paulius po raginimo padėti nusidėjėliui – Broliai, jei žmogus
įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės,
pataisykite tokį romumo dvasioje, – iš karto
priduria: žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti (Gal 6, 1).
Kad išvengtume negatyvumo ir apkalbų,
o tai dažnai lydi konfliktą, turime išlaikyti
žvilgsnį, nukreiptą į Jėzų. Steponas, pirmasis
bažnyčios kankinys, yra puikus pavyzdys. Kai
kiti griežė dantimis ir siekė užmėtyti Steponą
akmenimis, jis nukreipė savo akis aukštyn, į
dangų, kur matė prisikėlusį Kristų savo šlovėje
(Apd 7, 54–58). Žvelgdamas į Jėzų, jis galėjo
melsti atleidimo savo priešams (Apd 7, 60).
Jei norime konflikto metu nugalėti pikta
gerumu, kaip rašoma Rom 12, 21, turime sekti
Stepono pavyzdžiu, kad mūsų akys pakiltų
aukštyn, virš konflikto, dantų griežimo bei
mėtomų akmenų, ir pažvelgti į situaciją iš
neregimos realybės ir Kristaus karalystės
perspektyvos. Robertas Murray McCheyne
sako: „Kiekvieną kartą, kai pažvelgi į save,
dešimt kartų pažvelk į Kristų! Gyvenk arti
Jėzaus, ir visos bėdos atrodys labai mažos,
palyginus su amžinybe.“

3. Viešpatie, padėk nepriimti
kritikos asmeniškai
Priimti kritiką labai asmeniškai – pats natūraliausias dalykas pasaulyje. Tai instinktyvu,
kaip ir mėginti išvengti artėjančio kumščio. Tačiau gintis nusiteikusi ir į save nukreipta dvasia
ne tik trukdo patarnauti, daugeliu atžvilgių –
tai visiškai priešinga tikrai tarnystei. Kol mes
siekiame ginti savo reputaciją ar ego, mes
negalime patarnauti kitiems, nes tarnystė –
tai savęs atidavimas kitiems.

Tiesą sakant, pastebėjau, kad tuomet, kai
mes sulaukiame kritikos, dažnai turime realią
galimybę patarnauti tam mus kritikuojančiam
asmeniui. Dažnai, kai girdime kritiką, kažkas
vyksta kritikuojančiojo širdyje, ir labai dažnai
tai su mumis visiškai nesusiję. Kai mes savo
širdyje suvokiame Kristaus meilę mums ir
esame saugūs Jame, galime geriau įžiūrėti
šiuos poreikius ir į juos atsakyti.

4. Viešpatie, suteik man vilties
dėl šio asmens atsinaujinimo
Kai mes nesutariame su kitais, jų trūkumai mūsų širdyje ir prote įgauna milžinišką
pavidalą. Tuomet labai lengva matyti jų
piktus motyvus („Jis sąmoningai bando man
pakenkti“), nuvertinti juos iki jų nuodėmių
karikatūros („Ji yra liežuvautoja“) arba išpūsti jų žeidžiančius polinkius („Jie visada
taip elgiasi“). Praktikuoti „auksinę taisyklę“
konflikto metu reiškia neperdėti, nepadidinti
kitų ydų ir neignoruoti jų dorybių. Manau,
tai padeda melstis, kad Dievo planai dėl
šio asmens pažangos Kristuje išsipildytų,
ir prašyti malonės nuoširdžiai tikėti šiais
Dievo planais.
Dostojevskis puikiai pastebėjo, kad mylėti kitą asmenį reiškia matyti jį taip, kaip jį
mato Dievas. Kai mes nesutariame su broliais
ar seserimis Kristuje, naudinga pamėginti
įsivaizduoti juos garbinančius Dievą tarp
angelų po 100 000 metų, o ne tokius, kokie
jie yra šiuo metu. Toks požiūris įkvepia už
juos melstis ir suteikia maldoms jėgos.

5. Viešpatie, parodyk man
mano nuodėmes
Mūsų širdys yra linkusios save pateisinti,
tad dažnai mes neigiame tai, kad ir patys
prisidėjome prie nesutarimų, arba bent jau
savąją kaltę sumažiname. Kai kurių nesutarimų metu viena konfliktuojanti pusė gali
atrodyti tarsi nekaltas avinėlis, o kita – panaši
į nedorą vilką. Tačiau kur kas dažniau kaltę
dėl kilusių nesutarimų galima paskirstyti
taip: 90/10; 80/20; 50/50 ar kaip nors kitaip,
bet nė vienu atveju vienas kuris asmuo nebus
visiškai nekaltas. Tačiau net ir tais retais
atvejais, kai esi tik auka, sveika yra prisiminti,
kad Jėzus pažvelgė į Judo akis ne supykęs, ne
gindamasis, bet su liūdesiu ir pasiduodamas
Dievo valiai.
Nukelta į 32 p.
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Aštuntasis gyvenimo dešimtmetis
ir aukščiausias Dievo tikslas
JOHN PIPER

Neseniai man sukako 69 metai. O tai reiškia, kad greitai pradėsiu
jau aštuntąjį savo gyvenimo dešimtmetį. Mano širdis džiaugsmingai suvirpėjo – taip norisi likusį laiką praleisti prasmingai, nešvaistyti savo gyvenimo. Prisiminiau paskutiniuosius Jėzaus žodžius:
Mokykite visas tautas laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Mt 28,
20). Svarbu ne tik žinoti, ką Jis įsakė, bet ir laikytis to – paklusti, tai
vykdyti.„Mokykite tautas, kad jos man paklustų“ – tai buvo paskutinysis Viešpaties įsakymas.
Taigi kviečiu jus drauge su manimi pamąstyti apie savo gyvenimą
ir šį paskutinį įsakymą.

aukščiau visų kitų vardų, [...] Dievo Tėvo šlovei
[...] (Fil 2, 9. 11). Tėvas išaukštino Sūnų, ir
taip buvo pašlovintas Tėvas (Fil 2, 9–11). To
meldė ir Sūnus: Pašlovink savo Sūnų, kad ir
Tavo Sūnus pašlovintų Tave (Jn 17, 1).

Junkimės prie Sūnaus ir Tėvo
galutinio tikslo
Jėzus mokė mus melstis Tėvui, kad galėtume sėkmingai prisijungti prie Jo ir įvykdytume šį galutinį tikslą: Todėl melskitės taip:
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas
Tavo vardas (Mt 6, 9). Kitaip tariant: „Tėve,
priversk mane (!) ir visą pasaulį drebėti ir
branginti tavo šventą vardą, laikyti jį aukščiau
už visą sukurtą realybę. Padaryk, kad Tavo
šlovingas vardas (Tu pats) būtum svarbiausias mano širdies ir gyvenimo troškimas.“
Taip, aš noriu prisijungti prie Pauliaus
(taip pat ir prie Jėzaus bei Tėvo) ir gyventi tarnaudamas pačiam aukščiausiam Dievo tikslui.

Prisijunkime prie Dievo,
vykdydami ir kitus Jo tikslus

Galutinis Sūnaus ir Tėvo
tikslas
Aš noriu nugyventi savo gyvenimą –
tiek, kiek man dar liko, – pasitarnaudamas
pačiam aukščiausiam Dievo tikslui. Manau,
jog būtent taip stengėsi gyventi ir apaštalas
Paulius, kuris sakė: Aš karštai laukiu ir turiu
viltį [...] Kristus bus viešai išaukštintas mano
kūne – ar gyvenimu, ar mirtimi (Fil 1, 20).
Išaukštinti Kristų gyvenimu ar mirtimi buvo
svarbiausias Pauliaus tikslas, nes toks yra
Dievo – ir Kristaus – svarbiausias tikslas.
Taip, net paties Kristaus galutinis tikslas
yra Kristaus išaukštinimas – kad Tėvas būtų
išaukštintas Jame. Kristaus išaukštinimas ir
Dievo išaukštinimas nėra atskiri tikslai. Viena
neatsiejama nuo kito. Jėzus meldė: Tėve, atėjo
valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Tavo

Sūnus pašlovintų Tave; [...] Aš pašlovinau Tave
žemėje. Atlikau darbą, kurį buvai man davęs
nuveikti. Dabar Tu, Tėve, pašlovink mane pas
save ta šlove, kurią pas Tave turėjau dar prieš
pasaulio buvimą (Jn 17, 1–5).
Jėzus meldė, kad būtų išaukštintas. Kristaus išaukštinimas buvo paties Kristaus tikslas. Kodėl? Todėl, kad kai Tėvas išaukština
Sūnų, Sūnaus šlovė išaukština Tėvo šlovę.
Ir tokios yra tiek Tėvo, tiek Sūnaus intencijos. Kai Sūnus siekia Tėvo šlovės, Jis paklūsta
Tėvui: „Bet juk tam Aš ir atėjau į šią valandą.
Tėve, pašlovink savo vardą!“ Tada iš dangaus
pasigirdo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“ (Jn 12, 27–28). Tėvo išaukštinimas
buvo Tėvo tikslas. Tačiau Tėvas išaukštino
Sūnų, ir tai taip pat pašlovino Tėvą: Todėl
Dievas Jį labai išaukštino ir suteikė Jam vardą

Kaip mes galime tarnauti pačiam aukščiausiam, galutiniam, tikslui? Paulius kalbėjo
ne tik apie aukščiausio Dievo tikslo siekimą, bet ir apie mažesnius tikslus, kaip apie
priemones, padėsiančias pasiekti šį galutinį
tikslą. Tai darė ir Jėzus. Jėzus sakė: Aš tam
gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau
tiesą (Jn 18, 37). Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo [...] savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos
už daugelį (Mk 10, 45). Aš atėjau, kad jie
turėtų gyvenimą (Jn 10, 10). Šie tikslai yra
šlovingi, tačiau ne aukščiausi. Jie tarnauja
aukščiausiam tikslui – Dievo išaukštinimui.
Panašiai kalbėjo ir Paulius apie savo
gyvenimo tikslus – jie nėra galutiniai, tačiau tarnauja aukščiausiam tikslui. Jis sakė:
Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo
bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš Viešpaties
Jėzaus: liudyti Dievo malonės Evangeliją (Apd
20, 24). Tik tai suteikia jo gyvenimui vertę.
Kodėl toks koncentruotas dėmesys skiriamas gyvenimui, kuris pašvęstas Žodžiui?
Todėl, kad žmonės atgimsta iš aukšto tik per
gyvą ir veiksmingą žodį: Jūs esate atgimę ne
iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos
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gyvu ir amžinai pasiliekančiu Dievo žodžiu
(1 Pt 1, 23). Su atgimimu susijęs ir tikėjimas:
Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Pateptasis,
yra gimęs iš Dievo (1 Jn 5, 1), ir tik iš tikėjimo
kyla paklusnumas (Gal 5, 6; 2 Tes 1, 11), ir tik
gyvenimas tikint bei paklūstant išaukština
Dievą. Apie Abraomą rašoma: Jis nepasidavė
netikėjimui Dievo pažadu, bet buvo tvirtas
tikėjime, teikdamas Dievui šlovę (Rom 4, 20).

Atraskite konkretų, jums
Dievo skirtą pašaukimą
Apaštalas Paulius turėjo dar konkretesnį
gyvenimo tikslą. Jo pašaukimas ir troškimas –
kad paklustų tautos: Per Jį gavome malonę ir
apaštalystę, kad Jo vardu padarytume klusnias
tikėjimui visas tautas (Rom 1, 5; 15, 18). Taigi
mes sugrįžtame ten pat, kur pradėjome, –
prie antrosios Didžiojo pašaukimo dalies.
Manau, jog Paulius meditavo apie Jėzaus
Didįjį pašaukimą, ypač žodžius: Mokykite
visas tautas laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs
(Mt 28, 20). Ne tik „mokykite juos viso, ką
Aš jums įsakiau“, bet „mokykite juos laikytis
visko – paklusti, daryti, – ką Aš jums įsakiau.
Taip padarykite mano mokiniais visas tautas“.
Paulius žinojo, jog norint, kad tautos
pasiektų tokį klusnumą, klusnumas tikėjimui
Jėzumi Kristumi turi būti ir jo gyvenimo
tikslas. Iš tiesų, kai jis perfrazuoja Didįjį
pašaukimą, pritaikydamas jį savo gyvenimui,
antroji Jėzaus įsakymo dalis skamba taip:
Tai – amžinojo Dievo įsakymas, paskelbtas
visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui
(Rom 16, 26). Taip Paulius persako Jėzaus
žodžius: „Mokykite juos paklusti viskam,
ką Aš jums įsakiau.“ Ir būkite tikri, jog toks
paklusnumas yra paklusnumas tikėjimui.
Kodėl? Todėl, kad taip paklūstama Dievo
šlovei. Prie šio „didžiojo įsakymo“ Paulius
priduria: Vienam išmintingajam Dievui per
Jėzų Kristų šlovė per amžius! (Rom 16, 27).
Taigi aš tuoj perkopsiu septyniasdešimtmetį ir įžengsiu į aštuntąją dešimtį. Mano
viduje kunkuliuoja troškimas įvykdyti Didįjį
pašaukimą, ypač antrąją jo dalį – mokykite
juos laikytis viso, ką Aš jums įsakiau. Tai
reiškia: Dėkite visas pastangas, naudokite
visas priemones, eikite gilyn, platyn, daug
melskitės, būkite kupini Šventosios Dvasios –
visa darykite iki galo, kad, tikėdami Jo
malone, pasaulio žmonės galėtų paklusti
kiekvienam Jėzaus įsakymui Dievo šlovei.
Atraskite jums skirtą konkretų pašaukimą
ir prisijunkite prie manęs. Laikas trumpas – Ir
kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta (Jok 4, 14). Ateina naktis,
kada niekas nebegalės darbuotis (Jn 9, 4).
Iš http://www.desiringgod.org/
vertė Lina Tamonytė
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Gyvenimo sėkmė
ARTŪRAS RULINSKAS
Ką galime pasakyti apie Abraomą? Taip,
Jis atsikvėpė paskutinį kartą, mirdajis
buvo
turtingas žmogus, bet ar savo gymas laimingoje senatvėje, sulaukęs
venime
jis
siekė turtų? Jis paliko turtingą
ilgo amžiaus, ir buvo suvienytas su
Harano kraštą, savo gimtinę, ir keliavo į nesavo gimine (Pr 25, 8).
Nugyvenus šimtą septyniasdešimt penkerius metus Abraomo gyvenimas buvo ne
tik ilgas, bet ir geras. Kas galėtų pasakyti, jog
žmogaus gyvenimas buvo geras ir sėkmingas? Kokie kriterijai lemia, kad žmogus šioje
žemėje gyveno vertai? Kiekviena visuomenė
turi savo vertinimo kriterijus. Vieniems
žmonėms tai yra pinigai, kitiems – garbė,
dar kitiems – atlikti geri darbai, patirtos
emocijos ar aplankyti kiti kraštai.
Minėtoje Šventojo Rašto ištraukoje kalbama apie laimingą senatvę, ir vartojamas
hebrajiškas žodis sabea, kuris taip pat reiškia
,,patenkintas“. Iš tikrųjų visuose vertimuose
pabrėžiama, kad Abraomas mirė patenkintas
ir laimingas savo senatvėje, pasisotinęs savo
gyvenimo dienomis.
Kas yra gyvenimo sėkmė? Turbūt laimė
ir pasitenkinimas. Mes gyvename tam, kad
atsakytume sau į šį klausimą, nes kiekvienas
iš mūsų gyvena pirmą (ir paskutinį) kartą,
todėl mūsų gyvenimas yra unikalus net ir
mums patiems. Taigi savo gyvenime neturėtume siekti būti panašūs į kitą žmogų,
bet gyventi unikalų savo gyvenimą, pilną
pasitenkinimo, džiaugsmo ir prasmės.
Koks būtų mano gyvenimo tikslas, jei
būčiau gimęs karališkoje šeimoje Prancūzijoje, o gal būčiau našlaičiu Sudane arba karo
invalidu Rusijoje, arba apsikrėtęs AIDS per
kraujo perpylimą Rumunijoje, o gal prasigėrusio tėvo ir darbščios mamos augintas
vaikas Lietuvos kaime? Ar gyvenimo sėkmė
yra pralobti neturtingam kaimiečiui? Ar
sėkmė – tai lengvas gyvenimas turtingų tėvų
sąskaita? O gal gyvenimo tikslas – niekada
nesirgti?
Gyvenimo samprata yra kur kas platesnė negu turtai, sveikata, pripažinimas.
Esu girdėjęs išmintingą posakį: Jeigu gyvenime praradai turtus – nieko nepraradai, jeigu praradai sveikatą – daug ką
praradai, jeigu praradai savo charakterį
(t. y. žmogiškumo vertę) – tuomet viską
praradai. Aleksandras Solženicynas teigė:
,,Žemiškojo gyvenimo prasmė – anaiptol
ne materiali gerovė, kaip esame įpratę
manyti, o sielos stiprybė.“

žinią. Vėliau užleido savo giminaičiui Lotui
pačias geriausias ganyklas, sau pasilikdamas
prastesnes. Neatrodo, kad tai – praturtėti
norinčio žmogaus gyvenimo būdas.
Abraomas buvo įtakingas. Subūręs savo
vyrus jis sumušė jungtinę keturių karalių
kariuomenę ir išgelbėjo Lotą bei Sodomos
ir Salemo miestus. Abraomas visai nesiekė
įtakos, nors Dievas pažadėjo, kad jis paveldės
visą Kanaano kraštą. Ne galybė Abraomui
suteikė gyvenimo džiaugsmą. Tuomet kas
padarė jo gyvenimą išskirtinį, kad nugyvenęs
visas savo gyvenimo dienas jis gali ramiai
mirti, būdamas visiškai patenkintas tuo,
kaip gyveno?
Kas gali mirti būdamas laimingas?
Tik toks žmogus, kuris yra ramybėje su
Dievu ir gyvendamas išlaikė savo žmogiškąjį orumą. Stivenas Berglasas, Harvardo medicinos mokyklos psichologas ir
knygos ,,Sėkmės sindromas“ (The Success
Syndrome) autorius, sako, kad žmonės,
pasiekę didžiulių laimėjimų, bet neturintys
tvirto charakterio, kuris padeda atlaikyti
gyvenimo smūgius, slysta į neišvengiamo
pralaimėjimo duobę. Pasak jo, tokie asmenys yra pasmerkti bent vienai iš keturių
galimybių: pasipūtimui, niūriai vienatvei,
pražūtingam nuotykių ieškojimui arba
santuokinei neištikimybei. Šios blogybės
– tai siaubinga kaina, kurią tenka mokėti
už charakterio silpnumą.
Kad tavo gyvenimas būtų laimingas ir
sėkmingas, reikalingi du dalykai. Pirma,
tai tikėjimas Dievu ir bendrystė su Juo, kai
Viešpats nėra nežinomybė ir neišspręsta gyvenimo mįslė. Antra, tai žmogiškojo orumo,
arba charakterio, išsiugdymas, perėjimas per
sunkumus, išmokstant charakterio formavimosi pamokų.
Abraomas mirė laimingas ir patenkintas
savo nugyventomis dienomis. Paklausk savęs: jeigu šiandien baigtųsi mano gyvenimas,
ar mirčiau laimingas, žinodamas, kad vertai
nugyvenau man skirtas gyvenimo dienas?
Jeigu ne, tai ką reikėtų keisti gyvenime?
Kaip pradėti gyventi laimingai – gyventi
taip, kad tikėjimas ir charakterio ugdymas
būtų visų svarbiausia?
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Persikas ir kokosas. II dalis
SAULIUS KAROSAS

M

es, kaip bendruomenė, norime
tapti panašūs į tą, kurią kūrė Kristus. Tai nėra lengva, nes pasikeitė papročiai
(net skaitant Bibliją kai kurie dalykai mums
atrodo svetimi), o kai kurie žmonės į bažnyčią žiūri kaip į moralizuojančią, teisiančią,
atgrasią. Todėl didelis iššūkis yra sukurti
bažnyčią, kuri būtų visiems patraukliausia
vieta. Tokią bažnyčią, į kurią žmonės eitų,
kai nebeturi vilties ar, atvirkščiai, kai yra pilni
džiaugsmo, nes pas Jėzų plūsdavo minios,
pas Jį traukė žmonės, turintys įvairiausių
poreikių.

Jėzaus ir šių dienų bažnyčia:
esminiai skirtumai
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas,
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į
pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad
pasaulis per Jį būtų išgelbėtas (Jn 3, 16–17).
Kai Jėzus bendraudavo su žmonėmis,
Jis ne moralizavo, ne rodė į jų klaidas, bet
siekė atstatyti jų santykius su Kūrėju. Kad
pažinę Kūrėją, pažintų ir Jėzų Kristų, viengimį Dievo Sūnų. Pažintų Jo meilę, kuri
juos pakeistų.
Tačiau šių dienų bažnyčia – kitokia, jos
kitokia reputacija. Philipas Yancey, amerikietis krikščionis, knygų autorius, savo
knygoje apie malonę rašo: Pas mane atėjo
apiplyšusi benamė ir serganti prostitutė, kuri
neturėjo pinigų maistui savo dvejų metukų
dukrytei. Raudodama ji papasakojo man, kad
parduodavo savo dukrą vyrams, kurie geidė
iškrypusio sekso. Per valandą dukra galėjo
uždirbti jai daugiau pinigų, nei ji per visą
vakarą. Ji aiškino, kad kitaip nebūtų galėjusi
nusipirkti narkotikų. Aš vos galėjau klausytis
jos baisios istorijos. Galiausiai paklausiau jos,
ar ji negalvojo kada nors prašyti pagalbos
bažnyčioje. Niekada nepamiršiu siaubo jos
veide, išgirdus mano naivų pasiūlymą.
„Bažnyčioje!? – sušuko ji. – Kodėl turėčiau ten eiti? Aš ir taip baisiai jaučiuosi dėl
savo gyvenimo, ten jie mane privers pasijusti
dar blogiau.“
Bet ne toks buvo Jėzus. Pas Jį ateidavo
baisūs nusidėjėliai, kurių gyvenimas buvo iššvaistytas, tačiau įdomiausia, kad šalia Jėzaus
jie jautėsi puikiai. Ne dėl to, kad Jis pritarė
jų gyvenimo būdui arba pasirinkimams, bet

Miesto bažnyčios pastorius Klaipėdoje Saulius Karosas
dėl to, kad Jis IŠ TIKRŲJŲ juos MYLĖJO.
Tai tikras iššūkis mums. Mes turime mąstyti,
kaip mąstė Jėzus.

Dievas yra Sandoros Dievas
Pažvelgę į Šventąjį Raštą, pamatysime,
kad Dievas yra Sandoros Dievas, o Sandora
šiais laikais prilygsta kontraktui. Kai Dievas
sudarydavo sutartį su žmogumi, tai reikšdavo
abipusę priklausomybę vienas kitam. Kodėl
Jis tai darė? Todėl, kad visa, ką mes matome
materialiame pasaulyje, yra Jo kūryba, ir tai
Jam brangu.
Istorijoje apie Nojų skaitome, kaip, pasibaigus tvanui ir vandeniui nuslūgus, Dievas
sudarė kontraktą: Aš darau Sandorą su jumis
ir jūsų palikuonimis, kurie gyvens po jūsų, ir
su visais gyvais padarais, visais paukščiais,
galvijais ir žvėrimis, kurie išėjo su jumis iš arkos.
Aš darau savo Sandorą su jumis, štai pažadas –
jokio kūno nebepražudysiu tvano vandenimis
ir tvanas nebesunaikins žemės (Pr 9, 9–11).
Dievas sudaro sutartį su žmonėmis ir
gyviais, kad jų daugiau nesunaikins. Iš to matome, kaip Dievas vertina savo kūriniją ir kaip
Jį žeidžia iškrypusi kūrinija, kuri nebeatlieka
savo funkcijos – žmogus, kuris turėtų būti
šventas, mylėti Dievą ir džiaugtis bendravimu
su Juo, gyvena be Jo ir žeidžia kitus.
Daug teologų, aiškindami šias eilutes,
pastebi, kad kūrinija – medžiai, gėlės, netgi

gyvūnai – geriau atlieka savo paskirtį ir garbina Viešpatį – jie nenukrypę nuo pirminio
Dievo sumanymo, kokie turėtų būti. Tik
žmogus, atitolęs nuo Dievo, stipriai atitolo
nuo to, koks turėjo būti, – nebegarbina Dievo
ir naikina save.
Vis dėlto Dievas į kiekvieną žmogų žiūri
kaip į savo kūrinį. Ir Jėzus, žiūrėdamas į
žmogų, matydavo Dievo atvaizdą ir pavidalą,
nes visa, kas sukurta, atspindi patį Kūrėją,
o žmogus yra kūrinijos viršūnė.
Jeigu taip mąstytume, keistųsi mūsų
požiūris į žmones. Kai Kristus prieidavo prie
žmonių, Jis tarsi sakydavo jiems: „Tu nesi
tuo, kuo buvai sukurtas, ir neatrodai taip,
kaip turėtumei atrodyti, bet tu turi dievišką
prigimtį.“ Toks požiūris pakeisdavo žmones.

Vidinis išgydymas eina prieš
išorinį pokytį
Mane žavi Jėzaus susitikimas su muitininku Zachiejumi. Jėzus atėjo ne to žmogaus
pasmerkti, bet išgelbėti. O kad išgelbėtum
žmogų, turi pats ištiesti ranką, atsiverti ir
užsitarnauti teisę būti išgirstam. (Moralizuotojas dažniausiai tokios teisės neturi.)
Tik tuomet įvyksta perversmas, ateina išgelbėjimas, muitininkas pasikeičia.
Pažvelkime į Jėzaus susitikimą su Nikodemu – labai išsilavinusiu ir moraliu
žmogumi, fariziejumi, kuris atėjo pas Jėzų

Nr. 4 (437) 2015 m. liepos 11 d.

naktį. Evangelijos pagal Joną 3 skyriuje
aprašytas įdomus jųdviejų pokalbis. Nikodemas užduoda Jėzui klausimus, o Jėzus
jam labai pagarbiai atsakinėja. Jie kalbasi
tamsoje naktį, bet Jėzus jam neprikaišioja,
kodėl šis lyg bailys atėjęs nakčia. Jėzus nebando Nikodemo „atversti“, kad šis taptų Jo
mokiniu ir paliktų fariziejų partiją. Tačiau
vėliau mes skaitome, kad, kilus ginčui dėl
Jėzaus, Nikodemas visų akivaizdoje gina
Jėzų, o kai nukryžiuotas Jėzus miršta, Nikodemas kartu su Juozapu iš Arimatėjos
padeda palaidoti Jį ir jau viešai prisideda
prie Jėzaus mokinių. Pokytis Nikodemo
širdy visgi įvyko.
Dar vienas dažnai aptarinėjamas Jėzaus susitikimas – su moterimi samariete
prie šulinio, kuri gyvena su penktu vyru.
Jėzus kalbasi su moterimi, nors tai tuo
metu buvo visiškai neįprasta, priešinga
to meto kultūrai, tradicijai. Tačiau Jėzus
niekada nebijojo rizikuoti savo reputacija.
Jis kalbasi su ta moterimi labai pagarbiai –
paprašo jos vandens atsigerti, atsako į jos
klausimus. Ta moteris nesusilaukia iš Jėzaus
jokių priekaištų, kodėl gyvena „susimetusi“,
raginimų susitvarkyti gyvenimą, pasikeisti
ir tada sekti Juo. Jis nesako nieko panašaus,
nes supranta pagrindinį principą – kad
įvyktų išorinis pokytis, žmogus turi pasikeisti viduje.
Iš pradžių moteris turi išgyventi Jėzaus
meilę, atleidimą, tada ji nebenorės gyventi,
kaip gyveno. Pasiklausiusi Jėzaus išminties,
moteris taip susijaudina dėl Jo žodžių, kad
nubėga ir pakviečia ateiti pas Jį visą kaimą.
Susirinkę žmonės kelias dienas bendrauja
su Jėzumi – daugelis iš jų įtiki, kad Jis yra
Mesijas, Gelbėtojas. Jėzus suprato, kad pirmiausia turi būti atsakyti vidiniai poreikiai –
svarbiausias yra vidinis išgydymas.
Vienas mano labai gerbiamų krikščionių psichologų Larry Crabbas šiuo metu
kuria bendruomenes, kurias moko priimti
ateinančius žmones, užjausti juos. Jis savo
praktikoje pastebėjęs, kad gilią psichologinę
krizę išgyvenantis žmogus kartais patiria
daugiau išgydymų, jei turi žmogų, ant kurio krūtinės gali padėti galvą ir išsiverkti,
nei vadovaudamasis visais psichologiniais
gydymo mechanizmais, kuriais bandoma
parodyti, kaip jis suklumpa, kur suklysta,
kur jis sužeistas. Meilė yra didžiulė jėga,
kuri gali pakeisti žmogų, įkvėpti jį trokšti
kitų dalykų.
Jėzui būnant su atstumtaisiais, šie išgydavo ne tik fiziškai, bet svarbiausia – labai
dažnai išgydavo jų vidus. Mano giliu įsitikinimu, niekas negali išgydyti žmogaus vidaus –

Svečiuose – evangelinės bendruomenės
tik Kristus. Dėl to Jis mirė ant kryžiaus ir
sumokėjo kainą – tai buvo bausmė, dėl
kurios žmogaus vidus gali būti apvalytas.
Ant Kristaus krito visa Dievo rūstybė, kad
Dievo gerumas galėtų pasireikšti mums,
ir Jis galėtų mums atleisti. Suvokimas, kad
žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir
pavidalą, leido Jėzui visiškai kitaip bendrauti
su žmonėmis.
Lankydamasis pas fariziejų, Jėzus susitinka su moterimi nusidėjėle, kuri savo
ašaromis plauna Jo kojas (Lk 7, 36–50). Jėzus
tą moterį brangina, leidžia jai plauti kojas,
apraudoti savo gyvenimą, atgailauti. O kaip
Jis elgiasi su fariziejumi, kuris akivaizdžiai
smerkia tą moterį? Jėzus atsisuka į jį, sakydamas palyginimą: „Simonai, turiu tau ką
pasakyti“. Tas atsiliepė: „Sakyk, Mokytojau!“
„Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas
buvo skolingas penkis šimtus denarų, o kitas –
penkiasdešimt. Jiems neturint iš ko atiduoti,
jis dovanojo abiem. Kuris labiau jį mylės?“
Simonas atsakė: „Manau, jog tas, kuriam
daugiau dovanota.“ Jėzus tarė: „Teisingai
nusprendei“ (Lk 7, 40–43).

Kai Jėzus bendraudavo
su žmonėmis, Jis ne
moralizavo, ne rodė
į jų klaidas, bet siekė
atstatyti jų santykius
su Kūrėju. Kad pažinę
Kūrėją, pažintų ir Jėzų
Kristų, viengimį Dievo
Sūnų. Pažintų Jo meilę,
kuri juos pakeistų.

Jėzus atskleidžia fariziejui, kokia didelė
šios moters meilė, ir tarsi kviečia jį patį susimąstyti, ar šis myli Jėzų, gerbia Jį? Kartais
lengviau mylėti vienus ir nemylėti kitų, pavyzdžiui, mylėti „blogiečius“, gyvenančius
visuomenės užribyje – viską dėl jų daryti,
tačiau labai pykti ant politikų ir nuolat juos
koneveikti. Arba atvirkščiai – valgyti su
turtuoliais ir niekada neprieiti prie žmogaus, kuris tau atgrasus. Tačiau Jėzus buvo
kitoks – ir su vienais bendravo, ir su kitais.
Kodėl? Nes Jis suvokė, jog žmogus yra amžina būtybė, kad visi esame sužaloti – ar
turto, ar neturto, išminties ar kvailumo – ir
visiems reikia atstatymo. Ši samprata turėtų
keisti ir mus.
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Kaip nepavargti tarnaujant
Apaštalas Paulius Pirmame laiške Korintiečiams rašo: Jūs esate Kristaus kūnas, o
pavieniui nariai (1 Kor 12, 27). Mes, krikščionys, esame Kristaus kūnas, ir nesvarbu,
kuriai denominacijai priklausome, esame
pašaukti būti panašūs į Jėzų Kristų. Visi,
kurie esame pakrikštyti Dievo Dvasia, atstovaujame Kristui. Tačiau būna, kad ilgesnį
laiką tarnaudami pavargstame. Taip atsitinka,
kai tarnaudami labiau mylime savo darbą
negu Dievą. Tai panašu į Čarlzo Sperdženo
istoriją apie karalių.
Kartą gyveno karalius. Pas jį atėjo ūkininkas, kuris augino morkas, ir sako karaliui:
„Karaliau, turiu didžiausią morką, kokią
esu išauginęs, ir iš visos širdies noriu tau ją
padovanoti“. Ir jis įteikė tą morką karaliui.
Karalių tai labai sujaudino, todėl jis atsakė:
„Matau, kad esi geras ūkininkas. Noriu tau
padovanoti lauką netoli tavo namų, kad galėtum tokias dideles ir gražias morkas auginti.“
Ūkininką pribloškė toks netikėtas karaliaus dosnumas, tad padėkojo jam ir išėjo.
Bet tai girdėjo keletas kitų žmonių, tarp
kurių buvo ir arklius auginęs turtuolis. Po
kelių dienų, gerai pagalvojęs, jis išrinko geriausią arklį, atvedė jį pas karalių ir padovanojo.
Karalius padėkojo, apsisuko ir nuėjo.
„Ir viskas? – nustebo turtuolis. – O kodėl
ūkininkui žemės padovanojote?“
„Matai, ūkininkas morką man padovanojo, o arklį tu sau pasidovanojai“, – atsakė
karalius.
Kartais mūsų geri darbai yra sau padovanota dovana. Daryti gera yra gerai, bet
galiausiai pavargsi nuo žmonių, kurie tau
nepadėkos, neįvertins. Ir jei mūsų geri darbai
yra kaip to arklio padovanojimas sau, tai tu
būsi labai pavargęs geradarys.
Aš manau, kad bažnyčios tikėjimo darbai visų pirma turi būti paremti tuo, kad mes
juos darome dėl Dievo. Juk šiandien taip
trūksta rankų, kurios darytų gera, taip trūksta pozityvaus entuziazmo, nesavanaudiškų
iniciatyvų. Taip norisi, kad bažnyčia būtų
iš tiesų pasaulio šviesa ir žemės druska, ir
kad tu darbe, mokykloje ar šeimoje darytum
gerus darbus, už kuriuos galbūt nesulauksi
jokios padėkos. Bet tai darysi suvokdamas,
kad esi Dievo vaikas ir kad kiekvienas sutiktas žmogus nešioja Dievo atvaizdą.
Aš meldžiu, kad Dievas per mūsų žodžius ir darbus pas save atvestų daug žmonių.
Ir tai matau kaip vienintelį visų šiandien Lietuvoje egzistuojančių problemų – dvasinių,
ekonominių, politinių – sprendimą. Visų jų
šaknis – nutrūkę santykiai su Kūrėju, meilės
stoka, Dievo ir Jo atleidimo nepažinimas.

30

Muzika

Nr. 4 (437) 2015 m. liepos 11 d.

Johanas Sebastianas Bachas –
Dievo dumplės

STEPHAN VOLKE

J

ohanas Sebastianas Bachas „dumplių mynėjams“ nebuvo pernelyg
jautrus. Jau per jo paties bei instrumento
„apšilimą“ vaikinai būdavo gerokai pašokdinami. Jo sūnus Filipas Emanuelis kartą
apie tai rašė: „Kai mano tėvas sėsdavo prie
naujo instrumento, pirmieji jo žodžiai būdavo: „Visų pirma aš privalau patikrinti,
ar vargonai gerus plaučius turi...“, ir tada
jis dideliu tempu išgrodavo visą registrą.
Vargonų meistrams galiausiai tekdavo balti
iš baimės, o berniukai dumplininkai iš tiesų
turėdavo suktis kaip įmanydami“.
Muzika Bacho gyvenimą lydėjo nuo pat
gimimo. Gimęs 1685 m. kovo 31 d. Johanas
Sebastianas augo Aizenache ir Johano bei
Marijos Elisabetos Bachų šeimoje buvo aštuntas vaikas. Kas galėjo tuomet pagalvoti,
kad mažylis, šokdinęs tiek savo tėvus, tiek
brolius bei seseris, taps vienu žymiausių
kompozitorių pasaulio istorijoje.
Bacho tėvas Johanas Ambrozijus buvo
bažnyčios muzikantas, grojo smuiku, vargonais ir trimitu. Taigi nieko nuostabaus,
kad Johanas giedojo bažnyčios chore. Kai
mažajam berniukui buvo devyneri, mirė
motina. Po metų mirė ir tėvas. Johanas
Sebastianas augo pas savo vyriausiąjį brolį
Johaną Christophą. Šis dirbo vargonininku
Arnštato apylinkėje. Iš jo Sebastianas ir gavo

muzikinį išsilavinimą. Apie 1700-uosius
pribrendo laikas pasidairyti darbo. Sulaukęs
15 metų, turėdamas gerą sopraną, gavo
vietą Liuneburgo šv. Mykolo bažnyčios
mokykloje. Čia jis turėjo progos paklausyti puikių vargonininkų, be to, važinėjo į Hamburgą klausytis tuomet garsaus
vargonininko Reinkeno muzikavimo. Kai
ėmė kisti balsas, Bachas parsisamdydavo
muzikantu įvairiose kapelose – dažniausiai
kaip smuikininkas. Tuo metu jis jau buvo
profesionalus muzikantas.
Būdamas 18 metų, Bachas įsidarbino
hercogo Johano Ernsto orkestre Veimare.
Bet po keturių mėnesių jis nusprendė vargonininkauti Arnštate. Turėdamas ne per
daugiausia darbo, jis išsiprašo mėnesiui
atostogų, kad nuvyktų į Liubeką. Ten jis nori
pasiklausyti garsaus ir didžio vargonininko
Buxtehude’s. Keturių savaičių atostogos
tampa keturių mėnesių viešnage, po kurios
sekė atleidimas iš tarnybos. Buxtehude
nepaprastai sužavėjo jaunąjį muzikantą.
Tačiau reikėjo užsidirbti pragyvenimui,
ir Bachas įsidarbina vargonininku Miūlhauzene.
Tais pačiais metais (1707 m.) Bachas
veda tolimą giminaitę Mariją Barbarą. Kadangi buvo sunku finansiškai, jie persikelia
į Veimarą, kur Bachas vėl įsidarbina Johano
Ernsto orkestre vargonininku ir kameriniu
muzikantu.
Devynerius metus jie praleidžia Veimare. Deja, ir čia neapsieita be problemų.
Negavęs kapelmeisterio vietos, kurios tikėjosi, jis pereina dirbti pas princą Leopoldą į
Kėteną. Penkeriems metams tampa kapelmeisteriu princo rūmuose. Paties princo taip
pat būta išsilavinusio muzikanto – jis gerai
dainavęs ir griežęs smuiku. Į savo keliones
princas dažnai pasiimdavo Bachą, todėl po
kurio laiko šiuos abu žmones siejo artima
draugystė, nenutrūkusi ir vėliau, kai Bachas
paliko Kėteną. Tai buvo vieni gražiausių
nepaprastojo muzikanto metų, nepaisant
to, kad vienos kelionės (1720 m.) metu mirė
Marija Barbara. Prabėgus septyniolikai mėnesių Bachas veda Aną Magdaleną Vuelken,
moterį, kuri buvo labai svarbi jo muzikiniame gyvenime. Ana Magdalena ne tik gerai

tvarkė namų ūkį, bet ir pati buvo menininkė,
galėjusi subtiliai įsijausti į savo vyro darbą.
Tais pačiais metais veda ir princas Leopoldas. Jo žmona nelabai palankiai žiūrėjo
į muziką, todėl ir princo kapelmeisterio
ateities perspektyvos nebebuvo rožinės.
1722-ieji Bacho gyvenimui vėl atnešė
permainų. Johanas Sebastianas gauna kantoriaus vietą Šv. Tomo bažnyčioje Leipcige
ir pasilieka ten iki savo mirties. Jis mokė
muzikos ir rūpinosi keturių miesto bažnyčių
muzikiniais reikalais. Beveik kiekvienam
sekmadieniui jis parašydavo naują kantatą
(mūsų dienas pasiekė 200 kantatų).
Jo devizas buvo: „Rūpintis bažnytine
muzika – reiškia šlovinti Dievą.“ Būdamas
43 metų, Bachas pasiekia savo kūrybos
viršūnę. Susikristalizuoja pagrindinis leitmotyvas, kuris tam tikra prasme tampa
kompozitoriaus „firminiu ženklu“: Soli Deo
Gloria – vienam Dievui garbė. Jo muzika
skamba plačiai už bažnyčios ribų ir yra visų
muzikavimų dėmesio centre. Mato pasiją
arba Kalėdų oratoriją, Didžiąsias h–moll
mišias ir apie 300 kantatų – kiekvieną savo
kūrinį, nesvarbu, bažnytinį ar pasaulietinį,
Bachas pasirašo raidėmis J. I. arba S. D. G.;
J. I. – Jesu, iuva! – Jėzau, padėk!, o S. D. G.
kilo iš Soli Deo Gloria.
Nepaprasta Bacho gyvenime buvo tai,
kad savo kūriniais jis niekuomet nesiekė
susikrauti kapitalo ar pelnyti didelę šlovę.
Jam nerūpėjo ir tai, kad jo kūriniai taptų
žinomi visame pasaulyje. Jis mažiausiai negu
bet kas kitas suvokė, kad jo kūrinių šlovė
neapsiribos jo gyvenimo epocha. Bachui ne
tai buvo svarbiausia. Ši Biblijos citata puikiai
atspindi jo kūrybos motyvus: Ir visa, ką tik
darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami
Dievui Tėvui (Kol 3,17).
Tai Bachui tebebuvo reikšminga ir tada,
kai jis gyvenimo pabaigoje apako. Jo mirtis
1750 metais šalyje didelės sensacijos nesukėlė, o jo žmona Ana Magdalena likusį
savo gyvenimą praleido dideliame skurde.
Ji mirė būdama 59 metų, praėjus dešimčiai
metų po vyro mirties.
Vertė Saulius Rimkevičius
www.prizme.lt
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5 maldos
konfliktams iškilus

nauju formatu –

Laikraštis

daugiau puslapių, daugiau naujų rubrikų!

Atkelta iš 25 p.

Kviečiame PRENUMERUOTIS
2015 metams:

Tik tuomet, kai mūsų širdys bus persmelktos Evangelijos, mes
nebijosime pripažinti, kad ir mes esame kalti dėl kilusių nesutarimų.
Kai mes žinome, kad mūsų nuodėmės buvo prikaltos prie kryžiaus,
kai suvokiame, kad mūsų tapatybė ir padėtis nepriklauso nuo to,
ar mes „laimėsime“ konfliktą, tai išlaisvina mus tirti savo širdį ir
pamatyti, kaip mes galėjome prisidėti prie šių iškilusių problemų.
Kai manęs neslegia mano nuodėmės, dažnai prisimenu himną
„Kokia gili Tėvo meilė mums“:
Štai – Žmogus ant kryžiaus,
Mano nuodėmės slegia Jo pečius.
Susigėdęs girdžiu ir savo besityčiojantį balsą,
Skambantį tarp kitų niekintojų.
Dėl mano nuodėmių Jis atsidūrė ten
ir buvo ten, kol už jas sumokėjo.
Jo atodūsis prieš mirtį atnešė man gyvenimą –
Žinau, kad skola jau sumokėta.
Apmąsčius šiuos žodžius, vis dar gali tekti sudrausti savo artimą
(Kun 19, 17). Bet, viliuosi, dabar tai darysiu santūriau, nebijodamas
parodyti ir savo silpnumo, ir kreipsiuosi į kitą su Kristaus romumu
ir švelnumu (2 Kor 10, 1).
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VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 11 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.
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KAUNE – M. K. Čiurlionio g. 5 sekmadieniais 11 val., trečiadieniais 18.30 val.
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SKUODE – J. Basanavičiaus g. 33 sekmadieniais 16 val.
AKMENĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
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