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Sielos „techninė apžiūra“
NERIJUS VERDINGAS

Š

iame straipsnyje norėčiau
pakalbėti apie mūsų sielų
priežiūrą. Kad būtų vaizdžiau, sielą
pabandysiu prilyginti transporto
priemonei (toliau – TP). Daugelis
iš mūsų susiduriame su įvairiomis
TP. Vieni turime savo automobilius,
kiti važiuojame viešuoju transportu,

kažkas turi traktorių ar sunkvežimiuką ir t. t. Nemažai mūsų nors šiek
tiek suprantame, ką reiškia terminas „automobilio techninė apžiūra“.
Tiems, kurie nėra susidūrę, pabandysiu trumpai apibūdinti.
Automobilio techninė apžiūra –
tai periodiškas transporto priemonės

(visų tų daikčiukų, kurie rieda keliu –
mažų ir didelių mašinyčių, motociklų, traktoriukų, įvairiausių priekabyčių) patikra. Tikrinama, ar ratai
nekleba, ar gerai stabdo, ar per daug
neteršia aplinkos ir t. t. Vienas TP
tikrina kas metus, kitas – kas dvejus.
Nukelta į 4 p.
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vangelistas Lukas savo evangelijoje surinko
daug Jėzaus palyginimų, kuriuos Jis pasakė
skirtingoms klausytojų grupėms: miniai, nusidėjėliams,
fariziejams, mokiniams. Juose slypi aktualūs Viešpaties
pamokymai ir pastebėjimai įvairiems žmonėms. Šiame
straipsnyje aptarsime palyginimą, kurį Kristus ištarė
savo sekėjams apie mokinystės kainą. Mokinystės tema

nėra ir negali būti populiari, nes ji mums kalba apie,
anot D. Bonhoeferio, „brangią malonę“ – brangią kainą.
Kartu su Juo ėjo didelės minios. Atsigręžęs Jis tarė
žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net
savo gyvybės, – negali būti mano mokinys. Kas neneša savo
kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
Nukelta į 2 p.
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Apie kryžių, bokštą ir druską

Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė
Atkelta iš 1 p.

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau
atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės
iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatą ir
nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo,
sakydami: ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti’. Arba koks karalius, traukdamas į
karą prieš kitą karalių, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių,
pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris ateina prieš jį su
dvidešimčia tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar toli
esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip
pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką
turi, negali būti mano mokinys.“ „Druska – geras
daiktas. Bet jeigu druska netektų sūrumo, kuo
ją reikėtų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei
mėšlui; ją išmeta laukan. Kas turi ausis klausyti –
teklauso!“ (Lk 14, 25–35).
Iš ištraukos matyti, jog Jėzus buvo itin
populiarus tarp žmonių, Jį sekė didelės minios.
Sekti Kristumi galima keliais lygmenimis:
pirmasis – tai evangelistinis lygmuo, kai susiduriame su Dievo gerumu, Jo atleidimu,
skirtingomis malonės dovanomis. Tai tik pirmieji žingsniai paskui Kristų. Tai Jo kvietimas
ateiti ir patirti nuodėmių atleidimą. Vėliau
seka kitas lygmuo – mokinystė – mūsų atsiliepimas ir apsisprendimas būti Jėzaus sekėjais.
Galiausiai, trečias lygmuo sekant Kristumi –
tai būti Jo tarnu. Deja, dauguma žmonių
nori likti pirmame lygmenyje: jų poreikiai
patenkinami, tačiau žmogus nesiryžta augti
dvasia ir nugalėti savąjį ego, nenori aukotis,
eiti mokinystės ir tarnystės keliu.

Šiame palyginime Kristus meta rimtą
iššūkį miniai – kviečia visus ryžtis eiti tolyn
ir tapti Jo mokiniais, nelikti tik dvasiniais vartotojais. Žinoma, mokinystė turi savo kainą.
Pasak Jėzaus žodžių, mokinystė – tai kryžius,
užbaigta statyba ir sūrumo nepraradusi druska.

Mokinystė – tai kryžius
Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys (Lk 14, 27).
Pirmiausia, kalbėdamas apie mokinystę,
Jėzus parodo, jog tai yra kryžius, kurį tenka
paimti kiekvienam pasekėjui. Ką reiškė kryžius? Kaip žinia, tuo metu kryžius nebuvo
religinis ženklas, o bausmės, gėdos ir mirties
vieta. Kristaus kryžius, mūsų Viešpačiui
einant Pasijos keliu, įgijo dar ir ryškų pasiaukojimo aspektą. Todėl, kai kalbame apie
mokinystės kryžių, turime galvoje patiriamą
gėdą dėl Kristaus, mirtį sau ir savo puikybės
išsižadėjimo kainą, taip pat pasiaukojimą
dėl Jėzaus Evangelijos. Krikščionys visais
amžiais patyrė socialinę atmetimo bei paniekinimo gėdą, lygiai kaip ir mirštantys
ant kryžiaus nusikaltėliai. Mokiniai patyrė
mirtį sau ir mokėjo pasišventimo kainą, jog
naujoji Kristaus prigimtis galėtų atsiverti.
Žmones labiausiai gąsdina Jėzaus pasakyti žodžiai apie „neapykantą“ savo artimiesiems. Sunku suprasti posakį: Jei kas ateina
pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo,
motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net
savo gyvybės, – nevertas būti mano mokiniu.
Ar tai reiškia, jog, tapdami krikščionimis,

turime nekęsti savo artimiausių žmonių?!
Viso palyginimo kontekstas aiškiai parodo,
jog Jėzus ne tai turi omeny. Jis neskatina nekęsti savo šeimos narių, bet ragina išsižadėti
savęs, savo puikybės, tuščių įnorių, egocentriško gyvenimo. Vardindamas artimųjų
sąrašą nuo tėvų iki vaikų, Jis kreipia mūsų
žvilgsnį prie pačios esmės, išvardinto sąrašo
kulminacijos – netekti savęs – pavesti savo
esybę Dievui, kaip gyvenimo Šeimininkui.
Perskaitytame palyginime Jėzus paliečia
pačias jautriausias žmogaus gyvenimo stygas –
šeimos narius, turtus ir, galiausiai, save patį –
visa tai, prie ko prisirišame savo gyvenime
vietoje Dievo. Jėzus kviečia paaukoti save
Dievui ir negarbinti savo šeimos narių, turtų
ir savęs paties. Žmogus viską nori kontroliuoti
pats: savo artimuosius, materialius turtus ir
savo gyvenimą. Kristus kviečia pakeisti pasaulėžiūrą. Dievo karalystės centre – Dievo
meilė, o ne žmogiškoji kontrolė, finansinės
manipuliacijos, gyvenimo puikybė. Tik
pamąstykime, kaip dažnai mes mėgstame
kontroliuoti kitus – draugus, vaikus, tėvus,
savo vertę matuoti materialiais turtais ir pasiekimais? O Kristus moko mylėti artimą kaip
save patį, bet nekontroliuoti jo dėl savo paties
poreikių, valdyti neteisią Mamoną gerais
darbais, bet jos negarbinti. Jėzaus mokinys
ištrūksta iš žmogaus kontrolės, bet į artimą
atsigręžia per Dievo meilę. Taip pat ir meilę
pinigams keičia meilė Dievui.
Tad kryžiaus palyginimu Jėzus nori
pasakyti, kad nepakanka būti beveidėje
minioje stebėtoju, idant Dievo karalystė
galėtų išsiskleisti Dvasios galia žmogaus
viduje. Svarbu tapti apsisprendusiu mokiniu. O mokinystė kainuoja... Didžiausia
mokinystė kaina – tai savęs išsižadėjimas ir
atsidavimas į Jo, kaip gyvenimo Šeimininko,
rankas. Tada Dievo karalystė gali skleistis.
Kitu atveju, arba ji, arba mes būname šalia,
bet vidun neįsileidžiame – kaip toje pasakoje:
„Midus per barzdą varvėjo, bet burnoje jo
neturėjau.“ Būti Jėzaus mokiniu – tai imti
savo kryžių, pašvęsti savo gyvenimą Jam. Jei
taip padarysi, gyvenimą atrasi, bet jei saugosi
jį nuo Dievo – „tik nepaimk“, „tik nesiųsk“,
„tik nepaliesk“ – bėgant metams jį prarasi.

Mokinystė – tai baigta statyba
ir apsvarstyti karo veiksmai
Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą,
pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad
žinotų, ar turės iš ko užbaigti? (Lk 14, 28).
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Palyginime (28–33 eil.) bokšto statybos
ir karo veiksmų planavimo alegorijos parodo,
kad mokinystė ir tarnystė nėra impulsyvus
pasirinkimas be svarstymų, vidinio pasiryžimo. Mokinystė nėra jausmais grįstas
sprendimas: „O, šiandien gerai jaučiuosi,
vadinasi, esu Jėzaus mokinys!“ Arba: „Ech,
nebėra ūpo... Greičiausiai man pasirodė,
kad galiu gyventi kitaip...“
Kaip matome, prieš žengiant žingsnį,
Jėzus kviečia paskaičiuoti mokinystės ir
tarnystės kainą, ar pajėgsi ją mokėti? Nes
kai uždėsi rankas ant arklo, daugiau atgal
nesigręžiok... Vidinės pasirinkimo jėgos ir
intencijų persvarstymas ypač svarbūs, kai
atsiduriame savo gyvenimo kryžkelėse. Ar
neatrodys, kad savęs išsižadėjimas tau yra
per didelė kaina? O gal jau gana? Jau norisi
„iššokti iš trasos“? Bet be kainos nebus jokio
rezultato. Tad pradėdamas kažką daryti dėl
Jo, eiti pasišventimo keliu, apsvarstyk savo
apsisprendimą. Juk prieš pradėdami statyti
bokštą ar namą, pirma paskaičiuojame sąmatą. Be to, kiekvienas statytojas žino, kad
statybų metu dažniausiai nenumatytos išlaidos išauga dvigubai. Todėl, norint garbingai
pabaigti statybos procesą, skaičiuoti būtina
per visą statybų laikotarpį. Kitaip galime ir
nepastatyti... Būti Jėzaus mokiniu – tai aukoti
save Jam, Jo tarnystei. Bet jei nepaskaičiavęs,
nepasiruošęs aukotis, neištyręs savo motyvų
pradedi „statyti“ Jo darbą, o vėliau netenki
ryžto ir viską meti, ar dėl tokios statybos
nesišaipys žmonės?
Panašiai apsvarstomi ir karo veiksmai.
Jei žinai, kad teks kovoti, bet neskaičiuoji,
kokios tavo pajėgos, argi tokia kova nepasmerkta žlugti dar jai neprasidėjus? Prieš
pradėdami kovą ar statybą, paskaičiuokime, ar užteks jėgų ir ryžto nueiti iki galo.
Pritrūkus jėgų, kreipkimės į Dievą, kuris

stiprina ir nepriekaištauja. Kristus, būdamas
sąžiningas, kviečia ir mokinius sąžiningai
save įvertinti, analizuoti savo intencijas. Jei
nepasiruošę mokėti kainos, nemeluokime
sau, kad esame Jo mokiniai.
Palyginimo 33 eilutė antrą kartą pakartoja ir reziumuoja pagrindinę pamokymo
mintį: Kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada
viso, ką turi, negali būti mano mokinys.

Mokinystė – tai druska
Druska – geras daiktas. Bet jeigu druska
netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? Ji
nebetinka nei dirvai, nei mėšlui; ją išmeta
laukan. Kas turi ausis klausyti – teklauso!
(Lk 14, 34–35).
Palyginimo dalis apie druską ypatingai
įdomi. Mokinystė – tai druska. Senajame
pasaulyje, kaip žinia, druska buvo labai
vertinama dėl savo praktinės paskirties,
antibakterinių, gedimą stabdančių savybių.
Virtuvėje ir šventykloje aukojimo ritualo
metu ji buvo tiesiog nepakeičiama dėl to, jog
stabdė mėsos gedimą, duonos rūgimą. Antai
kiekviena Senojo Testamento duonos auka
būdavo pasūdoma druska, ir, priešingai, buvo
draudžiama naudoti saldinančias priemones,
pavyzdžiui, medų, kas skatintų aukos rūgimą
(Kun 2, 13). Druska, kaip dezinfekuojanti
priemonė, būdavo naudojama gimdymo
metu – gimę kūdikiai buvo apiprausiami
vandeniu ir ištrinami druska (Ez 16, 4). Buvo
žinomos ir gydančios druskos savybės. Pranašas Eliziejus įbėręs druskos išgydė blogą
Jericho vandenį, kuris buvo nevaisingumo ir
mirties priežastimi mieste (2 Kar 2, 19–22).
Visos šios druskos savybės puikiai
atspindi Jėzaus mokinystės poveikį žmonių visuomenei, kultūrai ir aplinkai, kai
krikščionybė atskleidžia Jėzaus mokymą.
Gyvenimas pagal Jėzaus mokymą stabdo

3

moralės smukimą, visuomenės gedimą, „dezinfekuoja“ visuomenės klimatą ir žmonių
santykius, gydo mirties ir nevaisingumo
kultūrą (abortai, eutanazija, homoseksualūs
santykiai). Tačiau druskai gresia vienas
pavojus – netekti sūrumo. Gamtoje tai
yra beveik neįmanoma. Nebent druskoje
santykinai būtų nepalyginamai daugiau
priemaišų nei pačios druskos. Tačiau dvasiniame pasaulyje mokinystė gali prarasti
sūrumą, panašiai kaip karštas vanduo gali
tapti drungnas. Tada, anot Jėzaus, ji darosi
niekam netinkama: nei dirvai praturtinti,
nei mėšlui dezinfekuoti.
Ką Jėzus turi omeny, sakydamas „prarasti sūrumą“? Kaip tai įmanoma? Prarasti sūrumą – tai prarasti savo pašaukimą
Kristuje, atsisakyti jo ir nueiti kitu keliu.
Žmogus, atmetęs Kristaus kvietimą, Jo auką,
Jo prigimtį, netenka druskos jėgos, sūrumo,
netenka mokinystės poveikio savo ir kitų
gyvenime. Ši palyginimo dalis ypatingai
skatina saugoti Dievo dovanotą pašaukimą,
visų pirma neatmesti jo, kai Kristus šaukia
tapti mokiniu, ir bėgant laikui neiškeisti
jo į mažesnės vertės dalykus. K. S. Luisas
savo esė „Krikščionybė – sunku ar lengva?“
rašo: „Kristus sako: Atiduokite man VISKĄ.
Man reikia ne šiek tiek jūsų laiko, šiek tiek
jūsų pinigų ir šiek tiek darbo... Aš noriu ne
jūsų dalykų, o jūsų pačių. Aš atėjau ne tam,
kad pakankinčiau jūsų prigimtį... Vietoj jos
duosiu naują. Atiduokite man savo prigimtį, VISUS troškimus – ne tik tuos, kuriuos
laikote nedorais, bet ir tuos, kuriuos laikote
nekaltais, – visą rinkinį. Vietoj jų duosiu jums
naują prigimtį.“
Tad aukščiausia mokinystės kaina –
savęs atidavimas Dievui. Tai sąmoningas
apsisprendimas tęsti, eiti tolyn ir neprarasti
savo pašaukimo Kristuje būti žemės druska!
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Sielos „techninė apžiūra“
Atkelta iš 1 p.

Galbūt yra ir tokių, kurias tikrina kas pusę
metų?
Kodėl atliekama TP techninė apžiūra?
Kad tie visi riedantys daikčiukai mažiau keltų
pavojų mums patiems ir kitiems, kad mus
nuvežtų ten, kur reikia, ir nesugestų kelyje.
Teko girdėti, kad kai kuriose Amerikos valstijose nėra automobilių techninės apžiūros, o
kitose tikrinama tik tai, kiek išmetama CO2, –
visa atsakomybė paliekama savininkui. Tiesiog kiekvienas turi sąmoningai rūpintis savo
automobilio technine būkle, nes jei avarija
įvyksta dėl netvarkingos TP, savininkui tenka
visa atsakomybė dėl nelaimės.
Baisu net pagalvoti, kas dėtųsi Lietuvoje,
jeigu nebūtų priverstinės techninės apžiūros!
Dėl taupumo (ar šykštumo), tingėjimo (ar
aplaidumo) daugelis važiuotų su netvarkingomis TP, keldami pavojų kitiems ir sau.
Belieka pasidžiaugti, kad įstatymai mums
padeda būti sąmoningiems.

Tikėjimo tikslas – mūsų sielų
išgelbėjimas
Dabar žvilgtelėkime į mūsų sielas.
1-ame Petro laiške rašoma, kad mūsų
tikėjimo tikslas – mūsų sielų išgelbėjimas (1
Pt 1, 9). Kiekvienas iš mūsų lyg tos TP „judame“ gyvenimo keliu šioje žemėje. Mūsų
gyvenimo keliai skirtingi, bet tikslas vienas –
per amžius pasilikti Kristaus bendrystėje.
Taigi mūsų tikslas – „nuvairuoti“ savo
sielas į Amžinybės šalį. Kadangi laukia ilgas
kelias, verta susirūpinti savo sielos „technine
būkle“, kad kurioje nors kelio atkarpoje nenulėktume nuo kelio. Kelionėje laukia daug
pavojingų posūkių. Jei vairavimo mechanizmas netvarkingas – tokiuose posūkiuose
nespėsi pasukti ir nulėksi nuo kelio. Tada
laukia daug skausmo, nuostolių ir prastovos
(nebejudi, kol nesugrįžti į kelią). Kelionės
metu, jei TP netvarkinga, galima pamesti
ratą ar susilaukti kitokių nemalonumų. Jei
galiausiai tai nesibaigs avarija ir netektimi,
vis tiek patirsi vienokių ar kitokių nuostolių –
prarasi pinigų ir laiko.
Mano tėtis sovietmečiu ilgą laiką dirbo sunkvežimio vairuotoju. Vieną dieną,
jam važiuojant į karjerą pasikrauti žvyro,
pažvelgęs į dešinę pamatė, kaip jo sunkvežimio priekabos ratas rieda į ganyklas.
Jam prireikė daug laiko ir jėgų, kol pataisė mašiną. Tačiau tąkart galėjo nutikti ir
baisiau. Jeigu būtų nusisukęs kairės pusės

Radviliškio bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorius Nerijus Verdingas
ratas, išriedėjęs į priešingą eismo juostą ir
susidūręs su kitu automobiliu? Todėl labai
svarbu prižiūrėti TP, o savo sielų „technine“
būkle turėtume dar labiau susirūpinti, nes
jos daug sudėtingesnės ir svarbesnės. Dėl
„netvarkingos sielos“ skausmą, finansinius
nuostolius ir visa kita patiriame ne tik mes
patys, bet kenčia ir mūsų artimieji šeimose
ar bažnyčiose.
Kiekvienas iš mūsų tikriausiai skirtingai
suprantame savo sielos priežiūrą. Kažkas
galbūt pasakys – aš sielos „techninę apžiūrą“
atlieku du kartus per metus (per didžiąsias
šventes nueinu į bažnyčią). Kitas pasakys, kad
apžiūrą atlieka kas savaitę, trečias – dar kitaip.
Kiekvienas esame skirtingas, todėl, pažinę
savo sielas, turėtume atrasti tinkamiausią
būdą joms prižiūrėti. Jei neprižiūrėsime,
laukia liūdnos pasekmės.
Apaštalas Paulius 1 Kor 11, 28. 31 ragina ištirti, teisti save, kad nebūtume Dievo
teisiami. Patikrinkite patys save, ar esate
tikėjime. Ištirkite save! Ar nepažįstate savęs
ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus,
jeigu tik nesate atmestini? (2 Kor 13, 5). Jei
taip kruopščiai tikrinamos mašinos, tai juo
labiau reikia prižiūrėti savo sielas.

Kaip mums prižiūrėti savo
sielas?
Daugelis tikinčiųjų sutiks, kad Dievo
žodis labai svarbus mūsų gyvenime. Manau,
kad žmogaus požiūris į Dievo žodį atskleidžia jo tikėjimą.

119 psalmėje kalbama apie Dievo žodžio
svarbą. Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra
riboti, tik įsakymas Tavo beribis. Kaip aš
myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą
dieną. Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su
manimi. Daugiau suprantu už visus savo
mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus.
Daugiau išmanau už senius, nes laikausi
Tavo potvarkių. Nuo bet kokio pikto kelio
susilaikau, nes klausau Tavo žodžio. Nuo Tavo
sprendimų nenukrypau, nes Tu mokai mane.
Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni
mano burnai už medų. Dėl Tavo potvarkių
tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo.
Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa
mano takui (Ps 119, 96–105).
Meilė Dievo žodžiui žmogų daro išmintingą, gebantį išvengti klystkelių. Jis apšviečia
viso gyvenimo kelią ir kasdienių sprendimų
takelius. Tai tikra atgaiva mūsų sieloms.
TAC meistrai tikrina mašinas, kad išaiškintų automobilio trūkumus, kurie turi
būti sutvarkyti. Dievo žodis mūsų sieloms
kaip TAC meistrai TP. Dievo žodžio šviesoje
mes regime save. Jis ne tik išryškina mūsų
trūkumus, bet guodžia, moko, stiprina, atstato (žr. 2 Tim 3, 15–17).
Maistas palaiko mūsų kūnus, o kas pamaitins mūsų sielas? Jei esi atgimdytas Dievo
Dvasia, patirsi diskomfortą, kad neskaitai
Dievo žodžio. Tau nuolatos kažko trūks,
jausies nelaimingas ir to trūkumo niekas
kitas neužpildys, išskyrus Dievo žodį (kal-
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bu apie asmeniškai išgyventą Dievo žodį).
Pažinę Dievą per Jo žodį įgauname tikėjimo
melsti, kad būtume panašūs į Jį. Mumyse yra
„išklerusių“ nereikalingų detalių, kurios turi
būti išmestos lauk (Kol 3, 8), kitos turi būti
atnaujintos (Rom 12, 2). Nes tokia Dievo
valia – jūsų šventėjimas; kad susilaikytumėte
nuo ištvirkavimo ir kiekvienas iš jūsų mokėtų
saugoti savo indą šventume ir pagarboje, o
ne aistringame geiduly [...] (1 Tes 4, 3–5).

Meilė Dievo žodžiui
žmogų daro išmintingą,
gebantį apsisaugoti nuo
klystkelių. Jis apšviečia
viso gyvenimo kelią ir
kasdienių sprendimų
takelius. Tai tikra atgaiva
mūsų sieloms.

Dar viena būtinybė mūsų sielos patikrai –
„šventųjų bendravimas“. Tai be galo svarbu.
Mums būtina suvokti, kad esame Kristaus
kūno dalis, esame pašaukti bendrystei per
amžius. Šalia esantys nuostabiai pasitarnauja
mūsų sielų „patikrai“. Paminėsiu kelis bendrystės aspektus.
Visų pirma, esame taip sukurti, kad
žmogui vienam negerai (Pr 2, 18). Antra,
esame Kristaus kūno dalys, kurios vienos,
be kitų, negali funkcionuoti (žr. 1 Kor 12
sk.). Brene Brown knygoje „Netobulumo
dovanos“ rašo: „Mes esame biologiškai,
kognityviškai, fiziškai ir dvasiškai užpro-

Laikraštis

gramuoti mylėti, būti mylimi ir kam nors
priklausyti. Kai šis poreikis nepatenkinamas,
mes nebefunkcionuojame taip, kaip turėtume. Mes nebeištveriame. Mes palūžtame.
Mes sustingstame. Mes išgyvename skausmą.
Mes imame skaudinti kitus. Mes susergame.
Žinoma, liga, sąstingis ir skausmas turi ir
kitų priežasčių, tačiau meilės ir bendrystės trūkumas visada sukels daug kančių.“
Manau, kad tie, kurie vengia bendrystės ir
bando pasiteisinti, prisidengdami įvairiausiais „lapais“, nori nuslėpti savo išdidumą,
baimes, sielos žaizdas ir visa kita.
Dievas nori išlaisvinti, išgydyti, įvairiapusiškai palaiminti, ir visa tai nori daryti
per savo Kūną – Bažnyčią. Atsiskirdami
nuo kitų mes apiplėšiame save ir kitus. Bendraudami mes rizikuojame, nes tai iššūkis.
Iš arti pamatome save ir kitus, tampame
pažeidžiami. Turime mokytis klausytis vieni
kitų, mokytis priimti vieni kitus tokius, kokie
esame. Tuomet dūžta mūsų iliuzijos, neteisingi supratimai apie save, artimą ir Dievą.
Kiti žmonės pasitarnauja kaip veidrodžiai,
kad išvystume tikrą savo vaizdą. Aišku, pasitaiko ir kreivų veidrodžių (iškreipiančių
Dievo atvaizdą mumyse), bet ir juos Dievas
panaudoja į gera. Visa tai pasitarnauja mūsų
sielų išgelbėjimui.

Tik malone
Tiek Dievo žodis, tiek tikinčiųjų bendravimas daro mus priklausomus nuo Dievo.
Ir viena, ir kita mumyse atskleidžia tokius
trūkumus (kaip TAC darbuotojai), dėl kurių
mes pražūtume, jei Dievas neišgelbėtų. Šie
du lygmenys išryškina visišką mūsų sugedimą – bankrotą. Tai skatina mus sudužti

nauju formatu –

daugiau puslapių, daugiau naujų rubrikų!
Kviečiame PRENUMERUOTIS
2015 metams:
1 mėn.  1,45 Eur
3 mėn.  4,35 Eur
6 mėn.  8,70 Eur

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse (Kol 3,16).
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ir nuoširdžiai melstis. Nuoširdžios maldos
be širdies sudužimo nebus.
Tokiu būdu Dievas gali dalyvauti mūsų
gyvenime kasdien. Mūsų silpnumo išgyvenimas padaro mus stiprius. Tik ta stiprybė
nebe iš mūsų. Gyvenimas iš Dievo malonės
atima galimybę teisti, kritikuoti kitus. Tie,
kurie patys išgyvena savo silpnumą, nežiūrės
į kitus iš aukšto, bet bus pasiruošę nuplauti
kitiems kojas, dalinti save. Tai darydami,
kitų nepadarys savo skolininkais, nes visa
tai darys kaip Viešpačiui ir su džiaugsmu.
Kiekvienas iš mūsų turime mums paskirtą labai gerą sielos Mechaniką: Ir Aš
paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją,
kad Jis liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos
nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji
yra su jumis ir bus jumyse. [...] O Guodėjas –
Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas
atsiųs, – mokys jus visko ir viską primins, ką
jums sakiau (Jn 14, 16–17. 26).
Jis su kiekvienu, kuris tiki, „juda“ Gyvenimo keliu į Amžinuosius namus. Jis pažįsta
mūsų sielą daug geriau nei mes patys. Mes
dar nieko negirdime, o Jis per Dievo žodį,
per artimą, maldoje mus jau įspėja apie „kažkokios detalės barškėjimą“.
Taigi dažna „sielos patikra“ kiekvienam
labai naudinga. Neapleiskime savo sielų,
rūpinkimės jomis. Vieniems liko daugiau
kelio iki Amžinybės namų, kitiems mažiau.
Atlikime viską, kas priklauso nuo mūsų (Žirgas ruošiamas kovos dienai (Pat 21, 31),– kad
nesustotume likus tik trumpai atkarpėlei.
Mūsų Kūrėjas, dangiškasis Tėvas, per
Jėzų Kristų mums suteikė viską, kad ši žemės
kelionė būtų sėkminga (2 Pt 1, 3).
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Krikšto šventė

Devyni tikintieji apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą Kristui ir patvirtinti šį pasirinkimą vandens krikštu
RŪTA TUMULIENĖ

Į

sibėgėjus vasarai, birželio 28 d., Šiaulių bažnyčia “Tiesos žodis” rinkosi
neįprastoje vietoje – po atviru dangumi,
saulėtoje pušyno aikštelėje šalia Juodlės
ežero. Tokios bendruomenės išvykos vasaros laikotarpiu jau tapo gražia tradicija.
Kadangi devyni tikintieji apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą Kristui ir patvirtinti
šį pasirinkimą krikštydamiesi vandenyje,
šįkart bažnyčios išvyką į gamtą pavadinome Krikšto švente.
Šventė prasidėjo dar bekeliaujant į
išvykos vietą – dėkojome Viešpačiui už
nuostabų orą! Susibūrę šlovintojai išsitraukė savo arfas, t. y. styginius instrumentus –
kankles ir gitarą, pradėjo šlovinti. Pastorė
Anželika pamokslavo remdamasi Šv. Rašto
ištrauka iš Apaštalų darbų 16 skyriaus
apie kalėjimo prižiūrėtojo atsivertimą.
Kalėjimo prižiūrėtojas, sukrėstas Dievo
stebuklo, puola po Pauliaus ir Silo kojomis, atgailaudamas ir klausdamas, ką
jis turėtų daryti, kad būtų išgelbėtas. Jie
atsakė: „Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi
išgelbėtas tu ir tavo namai.” Ir jie skelbė
Viešpaties žodį jam ir jo namiškiams. Tą
pačią nakties valandą jis pasiėmė juos, nu-

plovė jų žaizdas ir nedelsiant kartu su visais
saviškiais buvo pakrikštytas (Apd 16, 31 –
33). „Krikštas – tai sąmoningas sekimo
Kristumi ir mokinystės patvirtinimas. Jis
simbolizuoja apvalymą nuo nuodėmės ir
mūsų apsisprendimą priklausyti Kristui
bei bažnyčiai, kasdien gyventi pagal Jo
mums paliktą pavyzdį“, – pabrėžė pastorė.

Gintauto Tumulio nuotr.

Po pamokslo visi apsisprendusieji
pašvęsti savo gyvenimą Kristui meldėsi
atgailos malda. Tada visa bendruomenė,
lydėdama savo naujatikius, patraukė ežero
link, kur įvyko įtikėjimo užtvirtinimas
vandens krikštu.
Po vandens krikšto susibūrėme prie
vaišių stalo, vėliau sutuoktiniai buvo kviečiami keliauti „Meilės taku“ aplink Juodlės
ežerą. Kol poros keliavo, likusieji ant laužo
virė šiupinį, žaidė tinklinį, pynė vainikus,
uogavo, giedojo giesmes, džiugiai bendravo. Sugrįžus sutuoktiniams, atidarėme
„turgelį“ – moterys ir merginos keitėsi
drabužiais bei avalyne sau, savo namiškiams, o vyrija žaidė „petankę“.
Išvykoje dalyvavo gausus mūsų bendruomenės tikinčiųjų būrys: vyriausia
dalyvė – sesė Aleksandra (85 metai), jauniausia – Ema (2, 7 metai). Dieną prieš
Krikšto šventę jaunuoliai dalyvavo žygyje
dviračiais ir puikiai paruošė vietą gamtoje
bendruomenei susiburti.
Laikas Viešpaties ir gamtos prieglobstyje pralėkė akimirksniu. Buvo gera pasijausti gamtos dalimi, šlovinti Kūrėją
natūralioje aplinkoje – be stiprintuvų ir
mikrofonų, o drauge su paukščiais… Dėkojame Dievui už Jo gerumą ir malonę būti
drauge bei broliškai mylėti vieniems kitus.
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„Aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiūgausiu
savo išgelbėjimo Dievu“ (Hab 3, 18)
INGRIDA STANEIKIENĖ

Š

ia Šventojo Rašto eilute rėmėmės
organizuodami 2015 metų Kauno bažnyčios „Tikėjimo žodis“ Palapinių
šventę. Liepos 3–5 dienomis Kauno regiono tikintieji buvo kviečiami į Prienų
raj. esančią Šaltupio sodybą. Nustebino
nemažas dalyvių skaičius. Nors šiais metais
svečių atvyko nedaug ir beveik visi palapinių šventės dalyviai buvo kauniečiai, tačiau
stovyklautojų buvo daugiau nei 150. Malonu, kad sulaukėme didelio būrio jaunuolių,
kurie į šventę atsivežė puikią nuotaiką,
jaunatvišką polėkį. Būtent jaunuoliams ir
buvo patikėta paskelbti Palapinių šventės
pradžią. Puikia nuotaika jie užkrėtė visus
Palapinių šventės dalyvius, todėl buvo gera
žaisti žaidimus, susipažinti bei sužinoti
vienam apie kitą daugiau, nei žinojome iki
šiol. Vakare visi broliškai vakarieniavome,
bendravome. Vėliau pirties mėgėjai galėjo

džiaugtis pirties teikiamais malonumais,
išsimaudyti baseine ar tvenkinyje.
Šeštadienio rytą visoje stovyklos teritorijoje suskambo muzika – ženklas, kviečiantis
prisijungti prie bendros veiklos, o šįkart tai
buvo kvietimas į mankštą. Susirinko nemažas
būrys norinčių pasimankštinti. Pasimankštinę visi pusryčiavome, o po to rinkomės
sodybos klojime. Tikinčiųjų susirinkimą,
kuris prasidėjo Dievo garbinimu, tęsė pastorius Gabrielius, kurio aiškus ir detalus
mokymas apie Vandens krikštą dar labiau
paskatino krikštytis ne tik jau apsisprendusius ir būtent dėl to į šią šventę atvykusius
brolius bei seseris, bet dar ir dvejojančius
tikinčiuosius. Išklausę mokymo visi šlovinome Viešpatį ir nuoširdžiai džiaugėmės
kiekvienu besikrikštijančiu Dievo vaiku,
kurių tą popietę buvo 12.
Vėliau vyko bendri šventiniai pietūs,
kuriuos visiems Palapinių šventės dalyviams
pasiryžo pagaminti keli broliai bei seserys.
Nors pamaitinti per 150 žmonių buvo nemažas iššūkis, tačiau su Viešpaties ir tikinčiųjų
pagalba pavyko jį įveikti – neliko nė vieno
alkano, visi buvo pamaitinti sočiu troškiniu ir
nesirūpindami galėjo dalyvauti tolesnėje programoje – diskusijose. Pasidaliję į grupeles,
pagal pateiktus klausimus nagrinėjome 51
psalmę. Visi priėjome prie bendros išvados –
Dievui patinka sudužusi ir nusižeminusi
širdis, kurios Jis nepaniekins.

Po diskusijų sugužėjome į klojimą, kur
kiekviena grupelė pristatė dar vienos užduoties
sprendimą. Buvo įdomu matyti, kokie esame
skirtingi ir kaip skirtingai galime perteikti net
tuos pačius dalykus. Nustebino gebėjimai
vaidinti ar kitaip perteikti užduočių atsakymus.
Po diskusijų turėjome šiek tiek laisvo
laiko: vaikai ir ne tik vaikai pūtė milžiniškus
muilo burbulus bei šėliojo juos gaudydami,
kiti žaidė tinklinį ar krepšinį, maudėsi. Na, o
vakare, pasportavę ar pailsėję, vėl rinkomės
į klojimą garbinti Viešpatį – gera džiaugtis
savo išgelbėjimo Dievu ir Jį šlovinti! Vakarop
laukė pirtis ir didžiulis laužas, kuriame buvo
galima išsikepti bulvių ar kitų skanumynų.
Sekmadienio rytą į šventę atvyko dar
daugiau tikinčiųjų. Pastorius Gabrielius
ragino garbinti Viešpatį ne dėl to, kad Jis yra
geras, kad gauname iš Jo tai, ko mums reikia,
bet dėl to, kad Jis yra to vertas. Vertas dėl
to, kad Jis yra. Tai ir yra garbinimas dvasioje
ir tiesoje – visa esybe, visu gyvenimu, savo
elgesiu garbinti Tą, kuris mus sukūrė. Juk
Tas, kuris sukūrė, geriausiai žino, ko mums
reikia. Kai tai suprantame, suvokiame, kad
visas gyvenimas yra Jame.
Po pamokslo dalyvavome Viešpaties
Vakarienėje, aukojome dešimtines. Vėliau
dar ilgai netilo džiaugsmingo bendravimo
garsai, niekas nenorėjo skirstytis – oras buvo
puikus, tad tikintieji ir toliau leido laiką
bendraminčių apsuptyje.
Palapinių šventę organizavusiai grupei
buvo užduotas klausimas: Kur slypi Palapinių
šventės sėkmės paslaptis? Supratome, kad
tikintieji nori bendrauti, drauge leisti laiką ir
šlovinti Viešpatį. Čia yra gera, nes kiekvienas
priimamas toks, koks yra: tiek senas, tiek
jaunas, tiek studentas, tiek mama su mažyliais.
Nors ruošiantis šiai palapinių šventei ir
buvo iškilę įvairių nesklandumų, tačiau dar
ir dar kartą įsitikinome, kad nėra geresnio
pasirinkimo, kaip pasitikėti Dievu – tai, ko
negalime mes, gali Jis.
Dėkojame kiekvienam atvykusiam, dalyvavusiam, prisidėjusiam, pagelbėjusiam,
na ir lauksime visų kitoje Palapinių šventėje!

8

Naujienos

Nr. 5 (438) 2015 m. rugpjūčio 8 d.

Vyras Dievo akimis
GINTAUTAS TUMULIS

L

iepos 11 d. Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčioje vyko
seminaras vyrams tema „Vyras Dievo akimis“.
Seminarą vedė Vokietijos Blankenheimo miesto bažnyčios
„Naujas gyvenimas“ pastorius ir vieno iš didžiausių reabilitacijos
centrų Vokietijoje direktorius, psichologijos magistras Gregoris
Neufeldas. Jis mielai konsultuoja pastorius iš Rusijos, Ukrainos ir
Lietuvos. Gregoris gimė Sibire, užaugo Kaukaze ir jau daugiau nei
trisdešimt metų gyvena Vokietijoje. Jis su žmona augina tris dukras
ir vieną sūnų. Visa jo giminė, apie 80 žmonių, tarnauja Dievui.
Pranešėjas suvažiavusiems vyrams kalbėjo apie vyriškumo
svarbą. Jis prisiminė savo tėvo pasakytus žodžius: „Gali atimti iš
vyro viską, jis tai vėl susigrąžins, bet atimk iš jo garbę, ir jį sužlugdysi.“ Šiandieniniame pasaulyje itin atkakliai žlugdoma vyriškumo
samprata. Vienas iš pavyzdžių yra homoseksualių asmenų santuokų
įteisinimas.
Gregoris ragino vyrus būti savo šalies patriotais. Jis papasakojo,
kad Vokietijoje esančiame reabilitacijos centre gydosi ir lietuvių.
„Po reabilitacijos visuomet raginu juos grįžti į savo šalį, nes Lietuvai
dabar kaip niekad reikalingi patriotai“, – sakė svečias.

Kaip vieną svarbiausių vyriškumo savybių Neufeldas išskyrė atsakomybės prisiėmimą: „Žmogus klysta, žmogus nusideda, bet tikras
vyras prisiima atsakomybę už savo žodžius ir darbus. Apgailėtina, kai
vyrai bando kaltę versti kitiems, kaltina aplinkybes ar slepiasi už žmonos nugaros…“ Tvirtas, aiškus ir įkvepiantis pastoriaus žodis žadino
vyrus ir skatino juos pakilti, būti ramsčiais šeimoje, bažnyčioje, šalyje.
Antroje seminaro dalyje apie savo gyvenimą ir atsivertimą
liudijo kartu su Gregoriu Neufeldu atvykę jo bendražygiai: Slava
Varkentinas, Vova Janzonas. Jų istorijos tikrai įdomios, liudijančios
Dievo jėgą, prikėlusią juos naujam gyvenimui ir tarnystei.

Žinios iš svetur

100-metė moteris pasiuvo Kubą pasiekė
daugiau nei 1 000 suknelių
Afrikos mergaitėms

P

ortalas „Christian Today“ (Krikščionis
šiandien) rašo, kad Lilijana Veber
(Lilliana Weber), gyvenanti Ajovos valstijoje,
JAV, apsisprendė iki 100-ojo savo gimtadienio
pasiūti 1 000 suknelių Afrikoje gyvenančioms
mergaitėms ir šį tikslą net pranoko – gegužės
6 d. ji buvo pasiuvusi jau 1 051 suknelę.
Moteris siuva sukneles Krikščionių organizacijai „Little Dresses for Africa“ (Mažutės
suknelės Afrikai), kuri siunčia drabužius į 47

Afrikos valstybes ir 31 šalį kitose pasaulio
dalyse.
Lilijanos Veber dukra Linda sakė, kad
kiekvieną suknelę mama siuva vis kitokią:
„Siūdama sukneles mama įdeda visą širdį – ji
sugalvoja, kaip kiekvieną suknelę papuošti,
kad visos būtų skirtingos.“
Šimtametė moteris pasiryžusi siūti sukneles tol, kol sugebės. „Tai tik vienas iš dalykų, kuriuos daryti aš moku, ir tai darydama
aš mėgaujuosi. Aš nesustosiu, nes nėra jokios
priežasties, kodėl turėčiau nieko nedaryti,“ –
sakė ji.
Organizacijos įkūrėja Rachelė O'Neil
(Rachel O'Neill) džiaugėsi ir sakė: „Daryti
gera gali bet kokio amžiaus žmogus. Amžius
nėra kliūtis. Nuostabu, kad labdaringa veikla
užsiima ir ši šimtametė moteris – ji ne tik siuva
sukneles, bet ir skleidžia teigiamą bei įkvepiančią žinią. Šios suknelės padeda gelbėti gyvybes.“
Parengta pagal www.christiantoday.com

per 83 000
Biblijų
Š

ių metų birželio mėn. krikščionys
Kuboje iš Tarptautinės misijų tarybos
gavo daugiau nei 83 000 Biblijų. Biblijos šią
šalį pasiekė kaip tik laiku – augant evangelikų
bažnyčioms.
Kubos knygynuose Biblijos nebuvo parduodamos daugiau nei 50 metų. Vienintelė
vieta, kur žmonės gali gauti Bibliją, yra bažnyčia. Baptistų konvencija Kuboje platina Biblijas
tikintiesiems daugiau nei 1 000 bažnyčių visoje
saloje. Bažnyčios labai džiaugiasi jas pasiekusiomis Biblijomis, nes pastaraisiais metais
tikinčiųjų skaičius sparčiai auga, tad dabar
daugiau jų galės patys skaityti Dievo žodį.
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Kinijoje griaunamos kelis milijonus
dolerių kainavusios bažnyčios
V

yriausybės užsakymu Kinijos Zhejiang provincijoje
griaunama bažnyčia, kurios statyboms išleista keli milijonai dolerių. Portalas „Christian Today“ (Krikščionis šiandien)
praneša, kad bus nugriauta bažnyčia, kuriai egzistuoti anksčiau
vyriausybė leido. Bažnyčiai bus leidžiama įsikurti kitur, bet vyriausybė išmokės tik 161 000 dolerių kompensaciją.
Panašus incidentas neseniai įvyko ir Wenzhou vietovėje, kur

buvo nugriauta 5 milijonų JAV dolerių kainavęs bažnyčios pastatas, o nugriautas jis praėjus vos kelioms savaitėms po bažnyčios
pastato statybos pabaigos.
Be to, Kinijos vyriausybė per pastaruosius 18 mėnesių pašalino iš bažnyčių daugiau nei 450 kryžių. Kai kurie krikščionys
priešinasi kryžių nuėmimui ir po to, kai valstybės pareigūnai
juos nuima, kryžius vėl atstato.

Evangelikų lyderiai pasisako prieš JAV
Aukščiausiojo Teismo nutartį dėl

tos pačios lyties asmenų santuokų
Š

ių metų birželio 26 d. JAV Aukščiausiasis Teismas nusprendė legalizuoti
gėjų santuokas visose JAV. Istorinis sprendimas panaikino 13 valstijų galiojusį tos
pačios lyties asmenų santuokos draudimą,
ir tai sukėlė daugelio krikščionių, kurie tiki,
kad santuoka yra vieno vyro ir vienos moters
sąjunga, susirūpinimą.
Evangelinių bažnyčių vadovai sako, kad
toks JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas
amžiams pakeitė Amerikos istoriją.
Pietų baptistų konvencijos Etikos ir religijos laisvės komisijos prezidentas Russellas
Moore paragino krikščionis nepanikuoti.
The Washington Post internetiniame puslapyje paskelbtame dienoraštyje Moore rašo:
„Aukščiausiasis Teismas gali daryti daug
dalykų, tačiau negali Jėzaus paguldyti atgal į kapą. Jėzus iš Nazareto vis dar gyvas!
Jis vis dar kviečia žmoniją į savo karalystę.
Ateinančiais metais Bažnyčia turės aiškiai
išdėstyti, ką mano apie santuoką. Nesitikime, kad visi su mumis sutiks ar mus supras.
Nekalbėkime apie santuoką tik vertybių,
kultūros ar žmonijos dauginimosi kontekste.
Kalbėkime apie santuoką taip, kaip to mokė
Jėzus ir apaštalai – kalbėkime, kaip tai susiję
su pačia Evangelija, kad santuoka atspindi
Kristaus ir Jo Bažnyčios sąjungą (Ef 5, 32).“
Bilio Gremo evangelistinės asociacijos ir organizacijos „Samariečio krepšys“
prezidentas Franklinas Gremas sako, kad

„Aukščiausiasis Teismas neturi valdžios
naujai apibrėžti, kas yra santuoka“. „Su
visa pagarba teismui sakau, kad ne jis įkūrė
santuokos instituciją, todėl jis ir neturi teisės
iš naujo apibrėžti, kas yra santuoka“, – rašo
Franklinas Gremas savo „Facebook“ paskyroje. „Dar prieš mūsų vyriausybės egzistavimą santuoka buvo įkurta To, kuris sukūrė
vyrą ir moterį. Santuokos instituciją įsteigė
Visagalis Dievas, ir Jo sprendimai negali
būti peržiūrėti ar žmonių įsteigto teismo
kvestionuojami. Dievas aiškiai apibrėžia
santuoką savo Šventame žodyje: Todėl vyras
paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo
žmona; ir juodu taps vienu kūnu (Pradžios
2, 24)“, – sakė Gremas.
Tony Perkinsas, Šeimos reikalų tarybos
prezidentas, taip pat pasmerkė šį teismo
sprendimą. Jis sakė: „Penki Aukščiausiojo
Teismo teisėjai panaikino 50 milijonų amerikiečių balsus ir reikalauja, kad Amerikos
žmonės nubrauktų tūkstantmečius trukusią
istoriją ir pamirštų tikrąją žmogaus prigimtį.
Ne, teismas negali pakeisti prigimtinių įstatymų. Joks teismas, net ir JAV Aukščiausiasis
Teismas, negali pasisavinti gamtos ir gamtos
Dievo, kurį kaip pagrindinį įstatymų šaltinį
sveikino mūsų Nepriklausomybės deklaracijos signatarai, teisių“, – baigė Perkinsas.
Pietų baptistų teologijos seminarijos
prezidentas Alas Mohleris raginimo imtis
veiksmų: „Turime kovoti už santuoką, kaip

Dievo dovaną žmonijai – bene svarbiausią ir
esminę dovaną žmonijai daugintis, dovaną,
skirtą tik vyro ir moters sąjungai. Turime
kovoti už religijos laisvę visiems, ir sutelkti
savo pastangas ginti krikščionių piliečių ir
krikščioniškų institucijų teises mokyti ir veikti
pagal krikščioniškus įsitikinimus. Negalime
tylėti, negalime prisijungti prie šios moralinės
revoliucijos, kuri tiesiogiai prieštarauja tam,
ką, mes tikime, Kūrėjas sukūrė, dovanojo ir
numatė mums. Mes negalime tylėti ir liautis
kovoti už santuoką, kaip vyro ir moters sąjungą“, – sako jis.
Evangelistas ir svetainės desiringGod.
org įkūrėjas Johnas Piperis savo internetiniame dienoraštyje taip pat išsakė savo
liūdesį dėl suirutės Jungtinėse Valstijose:
„Man atrodo, kad mes nesuvokiame, kokia
didelė nelaimė mus ištiko. Nauja Amerikai
ir nauja istorijai yra ne homoseksualumas.
Jis egzistuoja nuo to laiko, kai mes visi buvome suluošinti kritus pirmajam žmogui.
Nauja net ir ne tai, kad įtvirtinama homoseksualumo nuodėmė. Homoseksualus
elgesys tūkstantmečius buvo vaizduojamas
mene, tuo buvo gėrimasi. Tačiau nauja
yra tai, kad dabar toks elgesys kaip norma įteisinamas įstatymais. Tai yra nauja
visuotinė tragedija.“
Pagal www.cbn.com ir
www.christianheadlines.com
paruošė Žaneta Lazauskaitė
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Sugrįžus iš trijų savaičių

teologijos mokymų JAV
Pirmąsias tris šios vasaros savaites Tikėjimo žodžio bendrijos pastorių tarybos pirmininkas Ramūnas Jukna dalyvavo organizacijos
RREACH (Ramesh Richard Evangelism and Church Health) organizuojamuose trijų savaičių kursuose pastoriams GPA-15 (Global
Proclamation Academy). Paprašėme Ramūno įspūdžiais ir mintimis
pasidalyti su „Ganytojo“ bei svetainės btz.lt skaitytojais.

I

nternetinėje svetainėje organizacija
RREACH savo siekius apibūdina
lakoniškai: pasiekti žmones, skelbti Evangeliją, stiprinti ganytojus. Trumpai pristatykite pasaulinį ganytojų ugdymo tarnavimą RREACH ir jo įkūrėją dr. Rameshą
Richardą. Kokie šio tarnavimo tikslai,
uždaviniai, tarnystės laukai ir metodai?

Viena iš RREACH tarnavimo krypčių – ugdyti ir mokyti visame pasaulyje
tarnaujančius ganytojus, organizuojant
tokius mokymus kaip GPA-15. Visgi ganytojų pasaulyje labai daug – būtini tam
tikri atrankos kriterijai. Tad kokiose šalyse ir bendruomenėse tarnaujantiems
ganytojams skiriama daugiausia dėmesio?

Organizacijos RREACH ir jos įkūrėjo
bei vadovo dr. Ramecho Richardo pagrindinis siekis – stiprinti bažnyčias, ugdant
jų pastorius. Dr. Richardo įsitikinimu, jei
bažnyčios pastoriai pažįsta Evangeliją, patys
tvirtai laikosi sveiko evangelinio mokymo,
jie išugdys ir stiprias krikščioniškas bendruomenes, kurios paveiks ir jas supančią
visuomenę. Tad prioritetas yra pastorių
ugdymas. O tai jie daro skirtingais būdais.
Žinoma, pats geriausias iš jų yra formalus
pastorių ugdymas teologinėse seminarijose
(dr. R. Richardas yra Dalaso teologinės seminarijos (DTS) dėstytojas), tačiau tokias
galimybes turi tik labai nedidelė pastorių
dalis išsivysčiusiose pasaulio valstybėse ir
tose, kuriose evangelinės bažnyčios yra gan
tvirtos. Tačiau krikščionybei sparčiai augant
Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos regionuose formaliai išugdytų pastorių yra labai
mažai. Tad RREACH organizacija rengia
tokius mokymus, kuriuose dalyvavau ir aš.
Organizacija sukviečia pastorius iš skirtingų
šalių ir tris savaites intensyviai juos moko.
RREACH taip pat rengia nacionalinius
mokymus, kuriuose gali dalyvauti daugiau
pastorių iš konkrečios šalies ar regiono.
Ateinančiais metais RREACH organizacija rengia didžiulį kongresą Tailande,
į kurį kviečia seminarijų, institutų ir kitų
neformalių ugdymo institucijų darbuotojus,
pastorius ir dėstytojus, kuriuos jie norėtų
aprūpinti reikiama medžiaga bei padrąsinti
ugdyti krikščionių lyderius savo šalyse.

Tikslinė organizacijos RREACH ir
programos GPA auditorija yra tie regionai,
kuriuose krikščionybė šiuo metu auga sparčiausiai. Kaip jau minėjau, tai Azijos, Afrikos
ir Lotynų Amerikos kraštai. Šiuose kraštuose
yra didžiausias ir išugdytų pastorių poreikis.
Šiuose mokymuose (GPA-15) dalyvaujantys
turėjo atitikti kelis kriterijus:
• pirmiausia, jie turi būti pagrindiniai bendruomenių pastoriai;
• būti ne vyresni nei 38 metų, kad dar du
dešimtmečius galėtų sėkmingai ir produktyviai darbuotis Viešpaties laukuose;
• turi mokėti anglų kalbą;
• turėti ryšių su mažiausiai 10 kitų pastorių
savo šalyje, kuriems galėtų daryti poveikį
juos ugdydami;
• jie turi būti vertinami kaip patikimi ir,
užpildę anketą, praeiti atranką.
Kuo vadovaujantis buvo pasirinkta
Lietuva ir vienas iš „Tikėjimo žodžio“
bendrijos ganytojų? Ar dalyvavo daugiau
pastorių iš Baltijos šalių?
Aš esu pirmasis ir vienintelis šiuose
mokymuose dalyvavęs lietuvis. Mano žiniomis, prieš keletą metų šioje programoje
dalyvavo vienas pastorius iš Latvijos. O mano
pasirinkimo istorija paprasta – Lietuvoje ne
vienerius metus misionierišką darbą dirbęs
dr. Darylas McCarthy yra ilgametis dr. R.
Richardo draugas. Jis ir rekomendavo mane
pakviesti į mokymus. Organizacija atsiuntė
man pakvietimą. Man pavyko sėkmingai

praeiti atranką, suderinti vasaros atostogų
grafikus ir dalyvauti mokymuose.
RREACH įkūrėjas ir vadovas Rameshas Richardas yra apsigynęs net du
daktaro laipsnius – teologijos ir filosofijos,
o pati konferencija vyko Dalaso teologijos
seminarijoje. Tai turbūt šį tą pasako ir apie
renginio pobūdį bei lygį. Kokia svarbiausia
žinia skambėjo konferencijos metu? Ką
galėtumėte pasakyti apie pranešėjus ir
dėstytojus?
Mokymai išties buvo itin aukšto lygio.
Buvo pasirūpinta viskuo. Mums, dalyviams,
nereikėjo sukti galvos nei dėl pragyvenimo,
nei dėl maitinimosi ar kitų dalykų. Personalas
buvo itin paslaugus, ir, jei iškildavo kokių
nors klausimų, nepatogumų ar reikmių,
visa tai žaibiškai būdavo išsprendžiama.
Organizatoriai siekė, kad pagrindinis mūsų
dėmesys būtų sutelktas į mokymus.
Mokymų turinys taip pat buvo aukšto
lygio. Dėstytojai buvo kruopščiai atrinkti.
Mums dėstė seminarijų rektoriai, dekanai
ir kiti aukšto rango dėstytojai. Visi jie turi
30-ies ar daugiau metų tarnavimo patirtį,
itin platų tarpkultūrinį požiūrį, yra aplankę
daugelį pasaulio šalių ir, be abejo, itin išmanantys savo dėstomą dalyką.
Mane stebino šių dėstytojų paprastumas, nuolankumas ir jautrumas. Nors jie
dėstydavo mums parengtą medžiagą, tačiau
buvo pasiryžę atsakyti į klausimus, pertraukų
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metu klausydavosi liudijimų, džiaugdavosi
ir verkdavo kartu. Bendros maldos sujungė
mus visus draugėn.
Svarbiausias mokymų tikslas ir programos akcentas buvo diegti ekspozicinio pamokslavimo pamatus ir mąstymą. Tam buvo
skirtos net keturios programos dienos. Taip
pat buvo apžvelgtos ir kitos su tuo susijusios
temos: biblinė lyderystė, teologinės įžvalgos,
kristocentriškas mokymas, seksualinė etika,
biblinis dvasingumas, naratyvo galia ir t. t.

Jūsų viešnagės metu JAV sukrėtė tragedija – žudynės juodaodžių bažnyčioje,
kurių metu žuvo bendruomenės pastorius
ir dar aštuoni tikintieji. Koks kontrastas –
daugiatautė konferencija, į kurią susirinkę
skirtingų tautų ir rasių žmonės drauge
kreipia žvilgsnius į Kristų, ir rasinė neapykanta, smurtu išsiliejusi prieš kitus Jo
kaimenės žmones... Tai tarsi verčia abejoti
Evangelijos jėga ir veiksmingumu nuodėmės pavergtame pasaulyje...

Sąvokos „mokymai“, „kursai“ savaime
asocijuojasi ne tik su pasyviu klausymusi,
bet ir aktyviu dalyvavimu, praktine veikla.
Ar teko pristatyti savo bažnyčią ir tarnavimą, atlikti praktines užduotis? Ar kokiu
nors būdu buvo vertinamos dalyvių žinios?

Amerika – didelė šalis, kurioje gyvena
daugybė pačių įvairiausių žmonių. Čia gali
rasti daug Viešpačiui pasišventusių krikščionių, kurie yra atsidavę Dievo darbui,
misijoms, bažnyčiai. Tačiau šioje šalyje yra
ir neapykanta pulsuojančių žmonių.
Žinia apie žudynes, žinoma, sukrėtė.
JAV prezidentas dalyvavo per išpuolį žuvusių
aukų laidotuvėse. Tai rodo, viena vertus,
kaip sukrėsta buvo Amerika, kita vertus,
šios tautos požiūrį į tokius išpuolius, neapykantą ir rasizmą. Laidotuvių dieną mūsų
paskaitos buvo nutrauktos, nes visos krikščioniškos bažnyčios, seminarijos atsiliepė į
kvietimą melstis už šį įvykį, artimuosius ir
visą tautą. Bendrai maldai ištuštėjusiuose
seminarijos rūmuose gausiai susirinko čia
dirbantys dėstytojai, kiti darbuotojai bei
vasaros kursus lankantys studentai. Aš buvau
nustebintas, įkvėptas ir padrąsintas. Maldą
pradėjo DTS prezidentas, ją tęsė studentai,
pastoriai, dėstytojai ir kiti žmonės. Kai kurie
meldė drąsos, kiti atgailavo, prašė išgydymo,
Dievo dalyvavimo ir veikimo šioje tautoje.
Mane įkvėpė, kad juodaodžiai broliai ir sesės
meldė atleidimo, sutaikymo ir tikro dvasios
išgydymo, kurį tik Kristus ir tegali suteikti.
Nors išpuolį surengė rasistas, norėjęs
paskatinti priešpriešą tarp skirtingą odos
spalvą turinčių žmonių, tačiau tikėjimo bendruomenės atsakas priešingas – jie meldė
sutaikymo, atleidimo žudikui, o ne pulsavo
pykčiu, neapykanta ar kerštu. Tai tikroji
Evangelijos jėga.
Jau grįžęs į Lietuvą internete mačiau
vaizdo reportažą, kuriame aukų artimieji,
nors ir ašarodami dėl netekties skausmo,
žudikui sakė: „Aš tau atleidžiu, ir tegul Dievas padaro stebuklą tavyje.“ Tad šioje itin
skaudžioje istorijoje aš įžvelgiu ne Evangelijos neveiksmingumą, bet atvirkščiai –
jos jėgą. Kristus išaukštintas netgi tokioje
absurdiško ir beprasmio smurto scenoje,
kai tikintieji sugeba atleisti, melsti Dievo
pasigailėjimo savo artimųjų žudikui. Tai
nepaprastai didelė jėga.

Patys mokymai nėra formalūs, tad įvertinimai nebuvo rašomi, nors šiek tiek darbų
reikėjo atlikti. Kiekvienas pastorius turėjo
parengti du pristatymus: savo tarnavimo
pristatymą – jį reikėjo pristatyti pietų metu,
dalyvaujant programos dalyviams bei svečiams, taip pat reikėjo paliudyti dalyvaujant tik programos pastoriams, vadovui,
kai kuriems personalo darbuotojams bei
dėstytojui. Dr. Richardas mums užduodavo
namų darbų – skaityti knygas bei parašyti
keletą rašto darbų.
Konferencijose, seminaruose ir kituose
panašiuose susibūrimuose greta oficialiosios
dalies ne mažiau svarbus ir jaudinantis laikas skirtas susipažinti, bendrauti, stiprinti
ryšius su kitais dalyviais, kurie kartkartėmis
perauga į ilgalaikį bendradarbiavimą ar
nuoširdžią draugystę. Ar tai galima pasakyti
ir apie jūsų dalyvavimą GPA-15?
Vienas iš GPA programos tikslų yra
būtent tai, ką jūs ir paminėjote – sujungti
pastorius iš skirtingų tautų, kad jie galėtų
bendrauti ir ateityje. Programoje dalyvavo
26 pastoriai iš skirtingų tautų ir kultūrų. Mes
gyvenome vasarą ištuštėjusiuose seminarijos
bendrabučiuose, kambariuose gyvenome
po du. Programos viduryje visi turėjome
pakeisti kambarius, kad galėtume užmegzti
ryšius ir su kitais pastoriais. Keletą vakarų
visi drauge žaidėme futbolą, tinklinį ar krepšinį sporto salėje. Tai taip pat mus jungė.
Aš meldžiu ir prašau Viešpaties, kad
užsimezgę pažinties ir bičiulystės daigai
nenuvystų ir nenutrūktų, bet išaugtų į tikrą
draugystės ir partnerystės medį. Turime
svajonių, šiokių tokių planų ir, jei Viešpats
panorės, jie atsiskleis gražiu bendravimu ir
kitais darbais Viešpaties laukuose.
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Visuomet nuostabu matyti Dievo darbo didybę ir įvairovę skirtingose tautose,
tarp skirtingų tarnų ir per juos... Ar šie
mokymai plačiau atvėrė, o gal padėjo sukonkretinti Evangelijos žodžio sklaidos
Lietuvoje viziją? Kuo ši kelionė praturtino
Jus, kaip Viešpaties kaimenės ganytoją?
Mokymai tikrai buvo visokeriopai naudingi. Šiandien būtų sunku pasakyti, kaip ir
kas manyje pakito, bet aiškiai suvokiu, kad
tos intensyvios trys savaitės pietinėje JAV
valstijoje buvo nepaprastai naudingos ir
padarė man didelį poveikį.
Mes esame vietinių bažnyčių nariai ir
tarnautojai, nes Dievas per Kristų pašaukė
mus darbuotis konkrečioje vietoje. Turime
mylėti ir atsiduoti savo bendruomenėms,
miestui, šaliai. Tuo pačiu metu, turime nepamiršti, kad esame didelės šeimos nariai.
Bažnyčia per du tūkstančius metų plačiai
išplito po pasaulį. Skirtingose pasaulio šalyse krikščionys susiduria su įvairiausiais
iššūkiais. Vienus kankina sekuliarizacijos,
materializmo „imunodeficitas“, kiti išgyvena
lyderių stoką, o dar kituose kraštuose, kaip
antai Sirijoje, Irake, krikščionys išgyvena
pačius tikriausius persekiojimus, kai dėl
tikėjimo jie grobiami, parduodami vergystei
ar nukankinami. Mes negalime užmerkti akių tai girdėdami ir matydami. Esame
Bažnyčios dalis, todėl turime melstis dėl
Kristaus Kūno ugdymo.
Ar ateityje „Tikėjimo žodžio“ ar kitų
Lietuvos evangelinių bažnyčių atstovai
dalyvaus tokiuose ar panašiuose RREACH
renginiuose?
Aš, kaip evangelinės bažnyčios tarnas,
matau visokeriopą naudą kiek įmanoma
plačiau ir aktyviau dalyvauti visuose renginiuose ir mokymuose, kuriuose ugdomi
krikščionių lyderiai, perteikiamos klasikinės
evangelinės tiesos; įtvirtinamos biblinės dorybės bei formuojamos tvirtos krikščionių
lyderių asmenybės. RREACH organizacija
tai ir daro.
Kaip jau minėjau, kitų metų birželį RREACH organizacijos rengiamas kongresas
vyks Tailande. Į jį kviečiami lyderiai, kurie
rūpinasi pastorių lavinimu bei ketina tam
pasišvęsti ateinančius metus. Manau, kad
mūsų bendrijai pastorių ugdymas yra vienas
iš kertinių uždavinių, tad reiktų labai rimtai
svarstyti galimybę dalyvauti kongrese.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Dalia Janušaitienė
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2015-ųjų paauglių vasaros
stovykla –

.

S

tovykloje visi dalyviai gavo po medinį
žiedą, ant kurio rašė savo nuodėmes.
Paskutinę naktį teko šį žiedą sudeginti. Tai
simbolinis veiksmas, padedantis apsispręsti
kovoti dvasines kovas savo gyvenime. Sudeginus žiedą, visi „brolijos“ nariai gavo dovanų
apyrankę su kryžiumi kaip priminimą, jog
Viešpaties auka ant kryžiaus – tai mūsų kelias
į dvasinę laisvę.

JURGITA MILOŠEVIČIENĖ

Š

iemet stovyklos programa rėmėsi J. R.
Tolkeno trilogija „Žiedų valdovas“. Todėl
vyriausias būrys vadinosi „Entai“, jaunesnieji – „Elfai“ ir „Nykštukai“, o jauniausieji –
„Hobitai“. Visi keturi būriai su vadovais vienijosi
į „Žiedo broliją“, kurią sudarė 96 brolijos nariai.

K

iekviena diena buvo skirta vis kitai temai: pašaukimas, draugystė, ištikimybė,
ištvermė, pasiaukojimas, nuodėmės išsižadėjimas, dvasiniai ginklai mūsų kasdienybėje.

N

et sunku išvardinti viską, kas įvyko
per tas stebuklingas septynias dienas:
Bilbo gimtadienis su giminių varžytuvėmis,
naktinis žaidimas su žiedų ir misijų įteikimu,
kitą dieną – estafetės „Draugystė“, vakaras,
skirtas santykių aptarimui (vaikų santykiai
su tėvais, santykiai su draugais, santykiai
tarp mergaičių ir berniukų). Vėliau – ginklų
gamyba ir „Nykštukų“ protmūšis. Paskui –
žygis į gamtą su nakvyne miške. Grįžus –
vandens šventė, „Elfų“ vakarėlis su talentais.
Paskutiniąją dieną įvyko didysis mūšis, o
vakare buvo nuostabus šlovinimo vakaras.

B

uvo nerealus laikas! Labai noriu padėkoti savo „Entų“ būriui! Jūs buvote
nerealūs! Jūs esate geriausi! Galėjome laisvai
bendrauti, diskutuoti – džiaugiuosi, kad su
jumis susipažinau!
Ačiū visiems stovyklautojams, kad buvote kartu, kad dalyvavote visose veiklose, už
tai, kad atvažiavote ir linksminotės! Dėkoju
visiems vadovams ir vadovėliams! Be jūsų
sunkaus darbo nebūtų įvykusi ši stovykla!
Ačiū už visas puikias veiklas, už varžybas,
už mankštas, už žygį!
Ir didžiausias dėkui Jam, mūsų Viešpačiui! Pagal orų prognozes, turėjo lyti visą
savaitę, bet mes meldėmės ir Jis atsakė į mūsų
maldas – buvo nuostabus oras! Dėkoju Dievui, kad Jis yra ištikimas, nepalieka mūsų
ir myli mus! Smagu matyti, kaip Jis veikia
mūsų gyvenimuose!
Išlikite stiprūs tikėjime! Niekada nepasiduokite ir neabejokite!
Iki kitų susimatymų! Dievas myli kiekvieną iš mūsų! / Titas J.
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V

ažiuodamos į stovyklą tikėjomės susirasti
naujų draugų ir priartėti prie Dievo savo
širdimis. Stovykla viršijo mūsų lūkesčius. Laikas
pralėkė akimirksniu, nes veikla, kurią mums
paruošė vadovai ir vadovėliai, buvo įdomi ir
įtraukianti. Ėjome į nuostabų žygį – supratome,
kas yra ištvermė. Būdamos su draugais įgavome
daugiau pasitikėjimo savimi. Stovyklos pradžioje
gavome žiedus, ant kurių užrašėme savo nuodėmes. Naktinio žaidimo metu juos sudeginome.
Nors ir buvo gaila skirtis su gražiais žiedais,
tačiau tai padaryti buvo lengviau supratus, kaip
pražūtinga prisirišti prie savo nuodėmių. Žiedų
sudeginimas padėjo apsispręsti palikti nuodėmę.
Laiką, praleistą stovykloje prisiminsime visą
gyvenimą, nes tai buvo pati geriausia stovykla!
/ Kristė ir Danielė

P

aauglių stovykloje dalyvavau pirmą
kartą. Man labai patiko. Patiko daryti
žiedus ir dailinti juos visą stovyklą. Patiko
žygis, kurio metu daug bendravome. Gera
buvo susitikti su draugais, su kuriais pasimatau tik stovyklos metu, susipažinau su
kitais vaikais iš kitų miestų.
Ypatingas buvo šlovinimo vakaras, kuris visai neprailgo, tai buvo geras laikas,
labai lietė...
Ačiū Rasai ir Jurgitai bei mūsų būrio
vadovams ir vadovėliams. Siūlau dalyvauti
visiems, kurie mėgsta iššūkius, negulinėja,
aktyviai visur dalyvauja. / Ainis S.

Š

i stovykla buvo pati nerealiausia. Žmonės,
vadovai – tokie draugiški ir malonūs.
Programa taip pat labai gera ir įdomi! Labai
noriu dalyvauti ir kitais metais. Rekomenduoju kitiems nuvažiuoti į šią krikščionišką
stovyklą ir grįžti su įspūdžiais bei vidiniais
pasikeitimais! / Rūta D.

S

tovykla buvo stebuklinga! Pirmas stebuklas – nuostabi vadovų
ir vadovėlių komanda, kuri su didžiule meile, kūrybingumu ir
pasišventimu tarnavo stovyklautojams. Antras stebuklas – puikus
oras, kurį dovanojo Viešpats, nepaisant gąsdinančių orų prognozių!
Trečias stebuklas – nepakartojami paaugliai, kurių Dievo ieškojimas
ir troškulys toks tikras ir įkvepiantis!
Dėkoju Dievui, kuris pasotino alkstančius, sustiprino pasilpusius,
padrąsino abejojančius ir pradžiugino nuliūdusius! / Stovyklos
vadovė Rasa
Daugiau skaitykite www.btz.lt

S

tovykloje aš labiau priartėjau prie Dievo,
patyriau Jo artumą šlovindama. Labai
patiko šlovinimas, ypač vėlai vakare prie
laužo. Stovykla buvo nuostabi: nuostabūs
vadovai, seni ir geri draugai, naujos pažintys. Labai patiko paskutinis vakaras, kai
vadovai meldėsi už paauglius. Buvo labai
sunku atsisveikinti – norėjosi kartu praleisti
mažiausiai dar vieną savaitę. Patiko naktinis
žygis, kai sudeginome žiedus. Buvo tiesiog
super stovykla. Norėčiau atvažiuoti ir kitais
metais! / Marija B.
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Santuokos vadovas
NICKY IR SILA LEE

Kad sėkmė neaplenktų
2 SKYRIUS

P

uikiai prisimename pirmąjį kartą,
kai į mus pagalbos kreipėsi viena sutuoktinių pora. Jiedu buvo susituokę šešiolika
metų ir turėjo du vaikus. Mums paskambino
vyras – verslininkas, kuriam puikiai sekėsi
darbe ir kuris buvo gana aukštai užkopęs
karjeros laiptais. Su didžiausia neviltim balse
jis pranešė, kad žmona rengiasi jį palikti. Atvažiavę pas mus jie jautėsi šiek tiek nejaukiai.
Išvydę juos ant slenksčio mes irgi pasijutome
kvailokai ir svarstėme, kuo galėtume padėti.
Pradėjome nuo to, kad pasiteiravome,
kada pašlijo jų santykiai. Jiedu puolė berti
žodžius, vaizdžiai pateikdami kiekvienas
savo versiją ir nupasakojo kelių mėnesių ir
metų istoriją. Jiedu be perstojo pertraukinėjo
vienas kitą ir neleisdavo savo sutuoktiniui
baigti pradėto sakinio. Po kokių dešimties
minučių tapo visiškai aišku, kad jiedviem
knietėjo veikiau įgelti vienas kitam, negu
atsakyti į pateiktą klausimą. Jų santuoka
panašėjo į siūlų raizgalynę, kurią kur kas
paprasčiau išmesti laukan nei imtis narplioti.
Gerai dar, kad abu vieningai sutarė išsaugoti
santuoką.
Pamatėme, kad jų santuokoje turėjo
įvykti dvi gyvybiškai svarbios permainos.
Pirma – jiedu turėjo kur kas daugiau laiko
praleisti kartu. Antra – tą laiką jiedu turėjo išnaudoti efektyviai. Labai nedrąsiai
mudu patarėme pokalbiams paskirti bent
po pusvalandį per dieną. Nurodėme leisti
savo sutuoktiniui kalbėti apie savo jausmus,
bent penkias minutes jo nepertraukinėjant.
Dar paraginome juos kartą per savaitę kur
nors išeiti kartu pasižmonėti ar šiaip smagiai pasibūti – trumpai tariant, nuveikti ką
nors tokio, ką jiedu kartu veikdavo prieš
susituokdami.
Kai jiedu vėl atvažiavo pas mus po poros savaičių, atrodė labai pasikeitę. Galima
sakyti, kad priešais mus stovėjo visai kita
pora. Pagaliau jiedu pradėjo vienas kitą suprasti. Labai džiaugėmės matydami tokias
teigiamas permainas, kai sutuoktiniai, užuot
vienas kitą puolę, pradėjo rodyti iniciatyvą
ir dėmesį. Puiku, kad jie abu tų permainų
norėjo ir pasistengė atrasti vienas kitam laiko.

Kartu praleistas laikas
Sutuoktinių santykiams kartu praleistas
laikas gyvybiškai svarbus. Tai – kaip oras
žmogui arba vanduo augalui. Žinoma, vieni
augalai be vandens ištveria ilgiau, kiti – trumpiau, tačiau ilgainiui visi nuvysta ir numiršta.
Štai ką autorius Robas Parsonas, „CARE
for the Family“ generalinis direktorius, vadina
didžiąja iliuzija: Žinoma, gyvenime įmanoma
veikti „keliais frontais“. Deja, jei esi iki kaklo
užsivertęs darbais, nukenčia tavo artimieji.
[...] Tačiau mes puolame teisintis ir atrandame
aibes dingsčių. Populiariausias pasiteisinimas
yra toks: dar bus laiko, dar suspėsiu, padarysiu
tai „kitą dieną“. „Kai pasidarysiu remontą,
kai mane paaukštins pareigomis, kai išlaikysiu egzaminus ir t. t., tada turėsiu daugiau
laiko ir galėsiu skirti jo tam ir tam.“ Mes taip
dažnai išsisukinėjame, sakydami: „Tik ne šią
akimirką, brangusis (-ioji). Gal vėliau?“ Mes
bandome įtikinti save, kad viską išspręsime
kada nors vėliau, kitą dieną. Tačiau toji „kita
diena“ taip ir neišaušta. Ji nėra mūsų didžioji
iliuzija, mes galime planuoti savo laiką ir
turime jo skirti tam, kas mums svarbu, – ir
tai padaryti turime neatidėliodami.1
Ana Merdok pasakė, kad pagrindinė
skyrybų su Rupertu priežastis buvo amžinas
laiko neturėjimas. 1988 m., kai pasirodė jos
antrasis romanas „Family Business“, viename
interviu apie savo kūrybą ji pasakė štai ką:
„Juk turėjau ką nors daryti su savo laiku –
mano vyras amžinai užsiėmęs, vaikams manęs jau nebereikia taip kaip anksčiau. Turėjau
kuo nors užpildyti vienatvę.“2 O štai kaip
Merdokų situaciją pakomentavo vienas jų
bičiulis: „O man atrodo, kad Anai tiesiog
trūko kantrybė. Jos vyras amžinai užsivertęs
darbais, ir ji ne kartą sakėsi nenorinti šitaip
nugyventi viso likusio gyvenimo. Manau,
kad ji stengėsi atkreipti jo dėmesį. [...] O Rupertas be galo daug dirba: kai reikia palaikyti
ryšį su JAV, Didžiąja Britanija, Tolimaisiais
Rytais ir Australija, praktiškai gyveni nuo
ausies neatitraukdamas telefono ragelio.“3
Paklaustas apie pagrindines skyrybų
priežastis, panašiai kalbėjo ir pats Rupertas

Merdokas. Štai ką 1999 m. jis pasakė savo
biografui Viljamui Šokrosui: Aš labai daug
keliavau ir daug dirbau – ko gero, nepalyginamai daugiau negu kiti. Vaikai užaugo
ir paliko mus. „Namų lizdelis“ tapo tuščias.
Staiga pamatėme, kad namuose vėl likome
vienu du – tik šįkart paaiškėjo, kad esame
visiškai susvetimėję ir nebeturime nieko bendra. Viskas buvo išbarstyta kažkur kitur po
pasaulį. Tokia ir buvo pagrindinė mūsų
skyrybų priežastis.4
Visiškai priešingas pavyzdys – buvusios
grupės „Beatles“ narys Polas Makartnis.
Jis savo žmonai Lindai skirdavo labai daug
laiko. Nepaisydami slegiančios šlovės, jiedu
stengdavosi kuo daugiau laiko praleisti kartu. Artimas jų bičiulis ir biografas Hanteris
Deivisas prisimena, kad Polui gyvenime
svarbiausi buvo du dalykai – šeima ir muzika.
Jis nepasididžiavo ir sutiko grįžti ten, kur
ir pradėjo, – mielu noru grodavo nedidelėms
auditorijoms, studentų miesteliuose ir pan.
Mane tiesiog pribloškė toks brandus ir išmintingas požiūris. Taip gimė grupė „Wings“,
kurioje sutilpo abi jo gyvenimo aistros: drauge
jis visuomet pasiimdavo Lindą ir vaikus. Jei
reikėdavo, jie mielai ir nesiskųsdami pernakvodavo automobilių priekabose.
Natūralu, kad kritikai liežuviais pliekė
Lindą, į šuns dienas dėjo jos muzikinius
gabumus, o kartais tvirtino, kad ji jų apskritai
neturinti. Kandžių pašaipų susilaukdavo
ir Polas – jie sakydavo, kad labai kvaila visur šitaip kartu tampytis ir Lindą. „Wings“
nebuvo pati geriausia grupė, bet ilgainiui
jos nariai daug ko išmoko ir patobulėjo. O
santuokai tai išėjo tik į naudą.5
Laiko artimiesiems neatsiranda šiaip sau,
iš niekur. Jo reikia sąmoningai rasti ir skirti.
Prieš susituokdami žmonės sugeba rasti
vienas kitam laiko ir kuo dažniau stengiasi
pabūti kartu. Štai ką rašo šeimų konsultantas
Garis Čapmenas: Įsimylėjimas – euforiška
būsena. Emociškai mes būname vienas kito
tarsi apsėsti: apie savo meilę galvojame eidami
miegoti, su ta pačia mintimi nubundame ryte.
Mes nekantraujame pabūti kartu. [...] O kai
laikomės už rankų, atrodo, kad mūsų kraujas
susilieja ir teka viena srove. [...] Didžiausia
klaida manyti, jog šitai tęsis amžinai.6
Susidaro įspūdis, kad ką nors mylint ši
euforiška būsena nesibaigs ir tokios emocijos niekada neišblės. Tačiau psichologinių
tyrimų duomenimis, tokia būsena, deja,
tęsiasi tik maždaug dvejus metus. Toliau
pora nebegali remtis vien tik jausmais, o
meilė tampa pasirinkimu, valios sprendimu.
Labai dažnai susituokus kartu praleidžiamas laikas išbraukiamas iš prioritetų
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sąrašo. Apsigyvenę po vienu stogu pradedame manyti, kad mums nebereikia derinti
savo darbotvarkės ir planuoti laiko. Buvimas
su sutuoktiniu tampa savaime suprantamu
dalyku. Tačiau, mūsų įsitikinimu, sutuoktinių
poros turi planuoti ir skirti vienas kitam
pasimatymus. Kodėl su tokiu džiaugsmu
prisimename laiką iki santuokos? Todėl, kad
tuo metu pora išradingai planuoja savo laiką,
abu vaikšto kupini laukimo ir džiaugsmo,
lankosi pačiose įvairiausiose vietose pačiu
įvairiausiu laiku. Susituokę nesiliaukime
skyrę vienas kitam laiko. Pasimatymai pakursto romantiškus jausmus, mes turime
puikią progą turiningai pabendrauti, o mūsų
savitarpio supratimas tik dar labiau pagilėja.
Kaip ir kiek laiko praleidžiame kartu, nulems
tolesnius mūsų santykius šeimoje.
Pavyzdžiui, mudu iš anksto suplanuojame, kada ir kur susitiksime ir kaip praleisime laiką dviese. Žinoma, kiekvienos poros
aplinkybės ir galimybės skirsis, tačiau galime
pasakyti tik tiek, kad, iš anksto ir sąmoningai neskiriant tam laiko, nieko nebus –
sutuoktiniai taip ir nesuras laiko pabūti
dviese. Žmonės mūsų dažnai klausia, ką
daryti, norint ne tik išlaikyti santuoką, bet
ir brandinti meilę bei tarpusavio supratimą.
Mūsų atsakymas būtų toks: Kiekvieną savaitę reguliariai skirkite bent dvi valandas,
kurias galėtumėte praleisti dviese, niekieno
netrukdomi.
Skirkime vienas kitam pasimatymus.
Vien tik sutuoktiniui skirtas laikas kokybės
prasme turėtų skirtis nuo likusios dienos
dalies, kurią praleidžiame kartu. Eilinis vakaras namuose (kai reikia mokėti mokesčius,
sutaisyti durų rankeną, lyginti skalbinius ar
atlikti kitus namų ruošos darbus) nesiskaito.
Namų ruoša, buitis – neišvengiama ir neatskiriama šeimos gyvenimo dalis. Tačiau
jeigu su savo sutuoktiniu susitinkame tik
sąskaitų apmokėti arba prie įrankių dėžės,

nebelieka prasmingo bendravimo, o mūsų
meilė pradeda dusti.
Konkrečiai planuojami pasimatymai
atgaivina romantiką ir suteikia santuokai
naujo žavesio. Ir nebūtina planuoti kažin ko:
pradžiuginti gali žvakių šviesa per vakarienę,
širdžiai mielos muzikos garsai ar užsakytas
maistas (kad šeimininkei nereikėtų vargti).
O kad nereikėtų bėgioti prie telefono, galima įjungti atsakiklį. Svarbiausia, kad pora
smagiai pasibūtų, pabendrautų. Tai turėtų
būti įsimintinos, mielos akimirkos. Galima
nueiti į kiną ar restoraną. Tai – laikas laikytis
susikibus už rankų, kartu juoktis, linksmintis
ir, svarbiausia, pasikalbėti. Tomis akimirkomis su sutuoktiniu turėtume pasidalinti
savo lūkesčiais ir baimėmis, savo džiaugsmu
ir nerimu, savo nesėkmėmis ir pasiekimais.
Pasidalinimas mintimis labai suartina. Atrodo, paprasta, bet labai veiksminga.
Užbėgdami už akių, iškart norime pasakyti, kad šitaip skirti laiko pasimatymui su
sutuoktiniu nėra taip jau lengva ir paprasta.
Kas nors amžinai trukdo ir trukdys: darbe
spaudžia terminai (ir paprastai tai – ne mūsų
valioje), iš darželio ar mokyklos reikia pasiimti vaikus ir parvežti juos namo ar nuvežti
kur nors kitur (į būrelį ar pan.), krūvos kitų
dar nepradėtų ar neužbaigtų darbų, kuriems
irgi turime surasti laiko. Daugelis mūsų
vakarop būname taip nusivarę nuo kojų,
kad nieko daugiau nebenorime – tik ramiai
padrybsoti priešais televizorių. Ir tomis akimirkomis fiziškai mes būname šalia, tačiau
mintimis skrajojame kažin kur toliausiai.
Iš patirties žinome, kad skiriant savaitinius pasimatymus svarbu laikytis trijų
taisyklių. Pirmoji – pasimatymą planuokite
iš anksto. Vyras su žmona turi atsiversti savo
darbo kalendorių ir išsirinkti bei pasižymėti
geriausiai tam tinkamą laiką. Planuojant
pasimatymus svarbūs ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, ar pora turi vaikų. Jei turi, tai kokio
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amžiaus. Svarbu, kur dirbate – namuose ar
toli nuo jų ir pan. Išsirinkite ir paskirkite pasimatymui abiem tinkamiausią laiką. Mūsų
vaikai jau ūgtelėję, todėl mums ištrūkti jau
šiek tiek lengviau. Paprastai einame kur nors
dviese pavakarieniauti ir kartu praleidžiame
maždaug porą valandų. Šį savaitinį pasimatymą mudu pasižymime savo kalendoriuje ir
laikome jį tokiu pat svarbiu kaip ir bet kurį
kitą susitikimą. Turime labai daug darbų,
todėl mūsų pasimatymai paprastai būna
suplanuoti trims mėnesiams į priekį.
Iš pradžių mintis planuoti pasimatymą
su sutuoktiniu gali pasirodyti pernelyg išpūsta. Tačiau tai bene pirmas dalykas, kuris
nejučiom išsprūsta iš santuokos. Nesakau,
kad gyvendami po vienu stogu pradedame
vienas kitą ignoruoti. Tiesiog buitis ir kasdieniai rūpesčiai kartais pavagia iš poros
daug smagaus laiko.
Antra taisyklė – tegul šie pasimatymai
su sutuoktiniu jums būna prioritetas. Tegul
jums tai būna išskirtinės svarbos įvykis.
Žiūrėkite į tai rimtai ir branginkite kartu
praleistą laiką. Turint minutėlę laisvo laiko,
gali kilti kitų pagundų: aplankyti gimines,
smagiai pasibūti namuose, nueiti į vakarėlį,
žiūrėti su draugais futbolo rungtynes, nubėgti į bažnyčią ir pan. Tačiau jei pasimatymas
su sutuoktiniu mums svarbiau už viską, tai
savo antrajai pusei duodame suprasti, kad
ją mylime ir branginame. Tai – labai svarbus
meilės įrodymas.
Trečia taisyklė – saugokite pasimatymui
skirtą laiką. Aplink amžinai gausu visokiausių trukdžių. Laiko iš mūsų pavogti gali kad
ir, pavyzdžiui, telefono skambutis. Daugelis
mūsų neatsispiriame pagundai, pakeliame
ragelį ir tarškiame ištisas valandas. Jei taip
nutinka dažnai, reikėtų įsigyti atsakiklį arba
tiesiog išjungti telefoną.
Kitas laiko „vagišius“ – televizorius. Jis
tiesiog ryte ryja mūsų laiką – ištisas valandas, kurias puikiausiai galėtume praleisti
vaisingai bendraudami. Štai ką savo knygoje
„Santuoka ir šiuolaikinė jos krizė“ rašo autorius Alanas Storkis: „Rydamas mūsų laiką,
televizorius daro neigiamą įtaką tarpusavio
santykiams ir labai kenkia sutuoktinių bendravimui. Be to, televizija populiarina ir
skatina pataikavimą ir meilikavimą sau.“7
Jei televizorius kelia jums bėdų, imkitės
ryžtingų veiksmų. Išmeskite jį iš svetainės
arba apskritai iš namų.
Paprastai pasimatyti susitariame ten,
kur mažiausia tikimybė sutikti pažįstamų.
Šeimos nariai ir draugai mums svarbūs,
tačiau santuoka – dar svarbesnė.
Nukelta į 32 p.
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Vieno troglodito, tapusio
žmogumi, liudijimas
(lot. trogloditus – „urvinis žmogus“)

HARIS URVINIS

Blogis… Dažnai jauni žmonės nesupranta tikrosios šio žodžio prasmės. Žinau, jog kartais jaunuolius šis žodis vilioja lyg koks neragautas egzotiškas vaisius. Kartais jis įgyja romantinį ar idėjinį atspalvį, o
kartais būna vertinamas atlaidžiai, kaip žaidimas, nerūpestingumas
ar jaunatviškos šėlionės. Aš tikrąjį blogio veidą pamačiau tik tada, kai
įkliuvau į jo spąstus ir savo kailiu patyriau jo pasekmes…
Nuo vaikystės mane viliojo
blogis
Gimiau ir augau Panevėžio mieste, aktoriaus ir mokytojos šeimoje. Mano tėvai –
nuostabūs žmonės, nuostabi pora, tačiau tai
suprasti ir branginti aš galiu tik dabar. Nuo
pat vaikystės mane viliojo blogis, ir aš gana
drąsiai veržiausi jį pažinti – kiek sugebėjau
savo gyvenime laužiau visas taisykles, ribas
ir normas. Priešinausi bet kokiam auklėjimui, bet kokiam mokymui. Maištavau
prieš visus ir prieš viską, kūriau savo paties
gyvenimo pseudofilosofiją, kurios pamatas
buvo visuomenei, moralei ir žmonijai nepriimtinos, antidorovinės normos. Tai buvo
sąmoningas visko, kas žmonėms teikia viltį
ir už ko bando įsikabinti net patys blogiausieji, griovimas. Neapkęsdamas savęs ir visų
aplinkui aš traukiau tas ir taip vos įžiūrimas
ir silpnas gijas, už kurių atsargiai įsikibus dar
galbūt ir buvo galima išlįsti į šviesą… Bet
aš šviesos nenorėjau. Priešingai – norėjau
pasiekti visišką tamsą…
Dar būdamas 13 ar 14 metų svajojau
tapti narkomanu, o sulaukęs 15-os pirmą
kartą paragavau narkotikų. Nesusižavėjau
jų poveikiu, tačiau mano svajonės pildėsi,
ir tai mane džiugino… Aš ėjau į priekį, o
tiksliau – žemyn…
Laikas bėgo greitai, o atitinkami siekiai atvedė mane prie rimtos narkomanijos,
alkoholio, ištvirkavimo, vagysčių ir kitų
nusikaltimų. Žinoma, neišvengiau ir kalėjimo. Aš murkdžiausi purve. Sulaukus 19
metų, man jau buvo iškelta byla už vagystes
bei narkotikų gabenimą, tad pradėjau savo
„kruizą“ po Lietuvos tardymo izoliatorius,
kalėjimus ir kolonijas. O ten, anapus tvoros,
viskas atrodė lyg mirę, sustingę vietoje…
Supratau, kad ten tam tikra prasme žmonės

net negyvena, ten apskritai nėra jokios gyvybės… Tik akmeninės sienos, tvoros ir...
šešėliai. Žmonių šešėliai, kuriuos kartais
galima supainioti su gyvais žmonėmis…
Aš norėjau būti blogas, bet ne pavirsti
šešėliu… Mane tai gąsdino, aš bijojau tapti
toks, kaip jie. Mąstydavau: kodėl man, sąmoningai siekusiam blogio, šis tipiškas blogio
pasaulis vis dėlto svetimas? Aš žavėjausi
blogiu, tačiau smurto, prievartos, brutalumo,
agresijos, kas buvo „šešėlių pasaulio“ kasdienybė, tam nepriskyriau. Man patiko tik tas
blogis, kuris buvo laisvanoriškas, sąmoningai
pasirinktas ir orientuotas pirmiausia į save.
Sakyčiau, toks subtilus, rafinuotas blogis…
Ieškojau, kaip pavadinti tą blogį, kuriam
jaučiau troškulį, ir gana greitai atpažinau,
kad jo vardas – šėtonas! Tai jis, šėtonas, darydamas savo darbus nenaudoja nei jėgos, nei
agresijos, nei prievartos, bet siunčia subtilius
pagundymus, svaiginantį kūniškų malonumų
alkį, išdidumo troškulį… Visa tai suvokęs
labai nudžiugau, nes supratau, kad noriu
padėti šėtonui daryti jo darbus. Taip tapau
satanistu. Šį sprendimą padariau ten, zonoje.
Nuo tada aš ėmiau siekti (kaip man tada
atrodė) „aukštesnio tikslo“, todėl ta „šešėlių
karalystė“ manęs taip stipriai nebeslėgė.
Buvau susirūpinęs savimi. Pradėjau rinkti
medžiagą apie satanizmą, juodąją magiją,
okultizmą ir kitokį šlamštą…
Tačiau greitai visa tai man pasirodė
vaikiška ir netikra. Aš troškau tikresnio ir
gilesnio bendravimo su velniu, ir netrukus
viename laikraštyje perskaičiau straipsnį, kuriame buvo rašoma, kad tikrieji satanistai yra
vieniši žmonės, kuriems nereikalingi jokie
išoriniai veiksniai, jokie ritualai, apeigos, jokia atributika. Jie tiesiogiai ir gyvai bendrauja
su šėtonu ir šito neafišuoja… Supratau, kad

būtent toks aš ir esu – ir labai apsidžiaugiau! Man nereikėjo jokių taisyklių, jokio
pripažinimo, man netgi nereikėjo vadintis
satanistu. Aš tiesiogiai ir gyvai bendravau
su velniu ir beveik visą laiką savo gyvenime
jaučiau jo asistavimą.
Toks mano, kaip narkomano ir nusikaltėlio, gyvenimas tęsėsi 20 metų. Vienuolika
jų sąmoningai tarnavau šėtonui. Toleravau
ištvirkimą, medituodavau, apmąstydamas
nuodėmės žavesį. Narkotikai tapo būtina
mano gyvenimo dalis, be jų mano organizmas nebegalėjo normaliai funkcionuoti, ir
aš buvau įsitikinęs, kad narkotikai iš tiesų
yra labai geras dalykas! Aš mėgdavau girtis,
kad esu narkomanas, ir didžiuodamasis
sakydavau, kad ruošiuosi toks būti iki gyvenimo galo.
Nesistengiau tiesiogiai kenkti žmonėms,
tik norėjau pakreipti juos tokia linkme, kad
jie patys pradėtų kenkti sau… Šis kelias mane
vedė tiesiai į pragarą, ir aš žinojau, kad ten
papulsiu… Tikėjau, kad Dievas yra, tačiau
buvau apsisprendęs tarnauti šėtonui…

Ėmė griūti mano
destruktyvus gyvenimas
Tačiau Dievas mano gyvenimui turėjo
kitokių planų. Jis manęs pasigailėjo ir nusprendė parodyti, kad visa tai, kuo grindžiu
savo gyvenimą, yra visiška nesąmonė, paprasčiausia tuštybė, kuri kabo ant laikinumo plauko. Aplink mane viskas ėmė griūti,
viskas vienu metu: mane išdavė artimiausi
draugai, bendražygiai apkaltino tuo, ko
nebuvau padaręs, giminės, tėvai nenorėjo
manęs nė matyti, aš nebegalėjau rodytis
mieste, nes manęs ieškojo policija ir tie patys
bendražygiai. Nebeturėjau, kur prisiglausti,
niekas manęs neįsileisdavo į namus… Taip
Dievas parodė man tikrą to destruktyvaus
gyvenimo, kurį aš toleravau ir kuriuo vos
nepaspringau, kartumą.
Turėjau bėgti. Ir čia Dievas iš savo malonės parodė man, kur bėgti – pas Jį! Jis ėmėsi
„rykštės“ ir aiškiai nurodė kelią pas save. Jis
netgi suteikė man nuolankumo nesipriešinti
tam, kas turėjo įvykti…
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Jėzus ištrynė mano kaltes ir
leido gyventi, nesigraužiant
dėl praeities

Atsiminiau, kaip prieš 10 metų (tuo
metu jau buvau paniręs į satanizmą) vienas
tikintis žmogus, kurį pažinojau gana seniai,
man laiške užsiminė, kad galėtų supažindinti su Tuo, kuris, jei tik aš panorėčiau
būti išgelbėtas, turi jėgų mane išgelbėti. Mūsų bendravimas laiškais jau seniai
buvo nutrūkęs, bet dabar aš labai aiškiai
prisiminiau tuos žodžius. Supratau, kad
nebenoriu būti blogas, ir apskritai nenoriu
nieko, ko norėdavau anksčiau. Supratau,
kad dabar tikrai noriu būti išgelbėtas, bet
pats esu visiškai bejėgis. Ieškodamas to
tikinčio žmogaus neturėjau nė menkiausio
supratimo, kaip galiu būti išgelbėtas, bet
jaučiau, kad Kažkas veda mane būtent
į Kauną, pas tą pažįstamą… Atvykęs į
Kauną, sužinojau apie reabilitacijos centrą
„Sugrįžimas“. Paprašiau ir buvau priimtas
reabilituotis.
Tai, su kuo susidūriau pirmosiomis reabilitacijos dienomis, šiandien galiu įvardinti
kaip didžiausią turtą, didžiausią dovaną ir
didžiausią stebuklą savo gyvenime, pranokstantį visus žemės turtus. Žinoma, tuo
metu aš dar negalėjau šito įvertinti ir matyti
taip, kaip dabar. Aš gana kritiškai žiūrėjau į
maldas, pasitikėjimą Tuo, kurio negali matyti, ir į kitus su tikėjimu susijusius dalykus.
Aš leidau sau vertinti viską, ką girdėjau ir
mačiau, ir tai man trukdė ateiti pas Viešpatį.
Tačiau aiškiai supratau, kad visi šie nauji
mano pažįstami, su kuriais leidau ištisas
dienas, turi kažką tokio, ko aš neturiu, bet
labai noriu turėti.

Dabar suprantu, kad mano širdis visgi
troško ir šaukėsi Jėzaus, tačiau ji buvo apaugusi stora žieve, sustabarėjusi ir užsidariusi dėl ilgalaikio nenoro gyventi šviesoje ir
ieškoti tiesos. Taigi tas širdies šauksmas ne
išsiverždavo į išorę, o likdavo užgniaužtas,
kaip riksmas pro užčiauptą burną virsta
dejone… Supratau, kad turiu kažką daryti,
jog pajudėčiau iš to mirties taško. Žinojau,
kad turiu pradėti melstis. Bet man trūko
tikėjimo, kad viskas gali pasikeisti. Pirmosios
mano maldos prasidėdavo žodžiais: „Dieve,
aš netikiu, kad Tu mane girdi…“ Ir toliau aš
kalbėdavau, tiesiog garsiai išsakydavau tai,
kas viduje skaudėjo… Po kelių tokių maldų
aš pradėjau jausti, kad manęs klausomasi,
kad mane girdi! Tai buvo nuostabu!
Nuo tada aš ėmiau po truputį praregėti.
Aiškiai supratau, kad tai Dievas pakvietė mane
į šią savo prižiūrimą vietą. Visos reabilitacijos
metu jaučiau Jo pagalbą ir galiu pasakyti,
jog „Sugrįžime“ praleisti metai buvo turtingiausias laikotarpis mano gyvenime. Būnant
reabilitacijos centre, Dievas atskleidė man ir
dalelę mano ateities. Sekmadieniais važiuodavome į bažnyčią. Ir bažnyčioje Dievas man
parodė mano būsimą žmoną, Sonatą, su kuria
ten kartais susitikdavome. Tai, kad ši mergina
taps mano gyvenimo drauge, artimiausiu
man žmogumi, buvo nuostabus Dievo pažadas. Nelengva buvo tuo patikėti nei man,
nei, juo labiau, aplinkiniams. Tačiau Dievo
pažadas pildėsi, ir, man baigus reabilitaciją,
mes su Sonata susituokėme. Tai akivaizdus
įrodymas, kad Dievas yra ištikimas.

Viešpaties dalyvavimą savo gyvenime
jaučiu ir dabar. Kiekvieną dieną matau, kaip
vyksta nuostabūs dalykai. Buvau išsižadėjęs
Dievo valios savo gyvenime ir visiškai praradęs savąją, tačiau, kai atidaviau savo gyvenimą
į Jo rankas, pripažinau Dievą vienintele tiesa,
Jis pradėjo atstatyti manyje mano žmogiškąją
valią, mokydamas, kaip aš turiu ja teisingai
naudotis. Dabar aš tarnauju narkomanams
ir alkoholikams, noriu, kad kuo daugiau priklausomų žmonių išsigelbėtų – tai suteikia
mano gyvenimui prasmę. Taip pat tarnauju
neprižiūrimiems gatvės vaikams. Vadovauju
labdaros ir paramos fondui „Tavo galimybė“
ir esu Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos
pirmininkas. Tai išties didelės atsakomybės
ir labai didelė Dievo malonė. Viešpats toliau
augina mane ir veda į priekį, palaipsniui vis
didindamas krūvį. Dievas man davė daugiau,
nei aš išdrįsčiau prašyti ar svajoti. Man tereikėjo Jam paklusti…
Mes su Sonata džiaugiamės vienas kitu ir
nuostabiais savo vaikais, kurie yra dar vienas
liudijimas, kad Dievo meilė yra besąlygiška
ir malonė – begalinė.
Dabar žinau, kad Dievas jau daug anksčiau mane kvietė, tik tada aš nenorėjau Jo
girdėti. Koks Dievas yra gailestingas, jei
net man, skleidusiam blogio ideologijas ir
griovusiam kitų žmonių gyvenimus, atleido
ir už mane atidavė savo Sūnų, kad aš būčiau
išgelbėtas! Jis pakvietė mane, leido pažinti
save ir tikrąją meilę… Šis jausmas anksčiau
man buvo nepažįstamas. Aš mylėjau tik
save ir savo gyvenimą, bet tokia „meilė“
vedė tiesiai į mirtį... Dabar matau, kokios
pasekmės būtų manęs laukusios, jei ir toliau
būčiau taip gyvenęs. Žinau, iš kokios duobės buvau ištrauktas, todėl šiandien galiu
džiaugtis, liudyti ir šlovinti Dievą. Galiu
gyventi ir mylėti. Žinau, kad Jėzus paaukojo
save, kad visa tai, ką aš padariau blogo, būtų
ištrinta. Jis nuplovė mane ir leido gyventi,
nesigraužiant dėl praeities. Jis grąžino man
sveikatą, tėvus, gyvenimo pilnatvę ir davė
gausybę dovanų. Man tereikėjo patikėti, kad
Dievas myli mane tokį, koks esu.
Šiandien žinau, kad ten, kur Dievas rodo
man kelią, šėtonas ir bet koks blogis yra bejėgis. Aš ištiesiau ranką Dievui, o Jis man ištiesė
abi… Savo gyvenimą, ateitį, norus, sėkmes ir
sunkumus atidaviau Jėzui – mano Atpirkėjui
ir gyvenimo Viešpačiui, ir supratau, kad tai,
kas iš tikrųjų prasminga, ateina tik per Jį.
www.ieskaudievo.lt
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Pakelkite akis ir... patikėkite
GIEDRIUS AŽUKAS

Š

tai sakau jums: pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę
pjūčiai (Jn 4, 35). Kristus tai sakė būdamas
Samarijoje, savo mokinių akivaizdoje. Jis taip
įkvėptai kalbėjo, kad daug miestiečių Jį įtikėjo.
Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų ir
dėl moters, kurią Jis sutiko prie šulinio, žodžių:
„Jis man pasakė viską, ką esu padariusi.“ Atėję
samariečiai prašė Jį pasilikti pas juos, ir Jis ten
pasiliko dvi dienas. Ir dar daug žmonių įtikėjo
dėl Jo žodžių. O moteriai jie pasakė: „Dabar
tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys išgirdome
ir žinome, kad Jis iš tiesų yra Kristus, pasaulio
Gelbėtojas“ (Jn 4, 39–42). Kalbėjo Viešpats,
kalbėjo moteris, tačiau svarbiausia, kad žmonės įtikėjo. Mokiniai tada suprato, ką reiškia
Jėzaus žodžiai apie boluojančius laukus.
Kaip tada, taip ir šiandien žmonėms rūpi
amžinybės klausimai. Samariečiai dvi dienas
klausė Jėzaus, nes jiems rūpėjo tai, apie ką Jis
kalbėjo. Ir šiandien žmonės ieško atsakymų
į jiems rūpimus gyvenimo klausimus. Jiems
rūpi paslaptingas antgamtinis pasaulis ir
gyvenimas už šio fizinio pasaulio ribų – amžinasis gyvenimas. Pasaulis kaip niekada
anksčiau užverstas knygomis ir laikraščių
straipsniais apie žmogaus vidinius išgyvenimus, pseudotikėjimus, okultizmą, horoskopus, kaip niekad anksčiau reiškiasi įvairūs
guru, šamanai, ekstrasensai ir aiškiaregiai,

kurie tik ir stengiasi žmonėms įpiršti tamsos
pasaulio bei žmogiškų išvedžiojimų sukurtas
pasakas apie ramybę ir geresnį pasaulį.
Žmogus ieško ramybės ir atsakymų, bet
dažnai papuola į narkotikų ir alkoholizmo
liūną. Reabilitacijos centruose nebetelpa visi
norintys išsivaduoti iš šių priklausomybių,
tad kuriasi vis nauji centrai. Materializmas,
politika ir pramogų pasaulis taip pat neatsako į žmonių poreikius. Televizijos pokalbių
laidos, siekiančios pagelbėti bėdų ištiktiems
žmonėms, patiriantiems skurdą ir smurtą,
yra bejėgės padėti mūsų tautiečiams atrasti
gyvenimo prasmę. Ir visa tai vyksta aplink
mus. O ką darome mes, tikintys Kristų?
Samarietė, pakalbėjusi su Jėzumi, nuskubėjo pranešti miestui gerą žinią: O moteris,
palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė
žmonėms: „Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris
pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik
Jis nebus Kristus?“ Ir žmonės iš miesto ėjo
pas Jį (Jn 4, 28–30). Ši moteris patikėjo, kad
Kristus pakeis jos gyvenimą, suprato, kad
šis Vyras žino daugiau ir supranta tai, kas
šiomis akimis nematoma.
Jėzus pažįsta ir mus. Jis žino visą mūsų
gyvenimą. Ar mes tikime, kad mūsų gyvenimas gali pasikeisti į gera? Ar aš tikiu ir
noriu, kad kiti tikėtų tuo Jėzumi, kuris keičia
gyvenimą ir tikintiems Jį dovanoja amžinybę?

Tau nereikia

visko suplanuoti
JON BLOOM

Nesupraskite manęs klaidingai – planavimas yra nuostabus dalykas.
Dievas yra puikus planuotojas, ir tai akivaizdu, žvelgiant į visatos dydį ar
net mažiausias molekules. Daugybė dalykų gyvenime vyksta tik pagal
planą. Tik viską kruopščiai suplanavus pastatomi stadionai, įrengiamos
kanalizacijos sistemos, elektros instaliacija... Plano reikia ir ugdant vaikus, rašant knygas, steigiant bažnyčias ar net siekiant numesti svorio...
Dažnai, jei iš anksto nepaskiriame laiko maldai, taip ir nepasimeldžiame.
Beveik neplanuota Jėzaus
tarnystė
Ir visgi stipriausios užfiksuotos Jėzaus
tarnystės apraiškos, atrodo, vykdavo netikėtai,
neformaliomis, nesuplanuotomis akimirkomis. Jei perversite Evangeliją pagal Joną,
suprasite, ką turiu galvoje. Jėzaus sekėjams ir

Jį stebintiems didžioji Jo tarnystės dalis – nuo
krikšto iki pasirodymų po prisikėlimo –
atrodė kaip netikėti ir neplanuoti įvykiai.
Kitaip tariant, aprašyta Jėzaus žemiškoji
tarnystė nėra efektyviai įvykdytas griežtai
apibrėžtas detalus trejų metų planas su kelionės maršrutu ir pamokslų grafiku. Veikiau
mes matome Jėzų, kuris nuolat meldžiasi,

Samarietė patikėjo Kristumi, todėl ir bėgo
skelbti visam miestui. Tik tikėdamas Jėzumi,
tu skelbsi apie Jį. O kai skelbsi, žmonės įtikės,
nes ne tu pats, bet Šventoji Dvasia įtikins juos
tikėti Kristumi. Mūsų pašaukimas – skelbti
Kristų ir tikėti, kad tai, ką darau, atneš vaisių.
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). Dievas myli pasaulį
ir nori jį išgelbėti, todėl Jis ir pasiuntė Sūnų
gelbėti pražuvusių, ir siunčia mus, pašauktus
sekti paskui Jį, skelbti Jo meilę bei išgelbėjimą.
Dievas žinojo, kad pasaulis bus išgelbėtas, –
kitaip nebūtų atidavęs savo viengimio Sūnaus.
Bėda ta, kad mes, jau būdami išgelbėti,
dažnai netikime, kad kiti gali įtikėti taip, kaip
įtikėjome mes. Tačiau juk mes ne save pačius
skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį (2 Kor 4,
5). Apaštalas Paulius rašė: Ir aš, broliai, kai pas jus
lankiausi, atėjau ne su gražbyliavimu ar išmintimi
skelbti jums Dievo liudijimo. Nes aš nusprendžiau
tarp jūsų nežinoti nieko, išskyrus Jėzų Kristų, ir Tą
nukryžiuotą. Aš buvau pas jus silpnas, išsigandęs
ir labai drebėjau (1 Kor 2, 1–3). Matome, kad ir
apaštalas Paulius buvo silpnas, išsigandęs ir labai
drebėjo. Tai panašu į mus, tiesa?
Apaštalas Paulius tikėti Jėzumi įtikino
Mažąją Aziją ir dalį Europos, nes... skelbė
Kristų. Svarbiausia skelbėjo žinia – žinia
apie Gelbėtoją Jėzų Kristų ir Jo mirtį ant
kryžiaus už mūsų nuodėmes. Apaštalas Paulius skelbė šią žinią, nes tikėjo, kad tai, kam
buvo pašauktas, yra ne jo, bet jį pasiuntusio

pasitiki Dangiškojo Tėvo planu, laukia Tėvo
iniciatyvos (Jn 5, 19) ir tuomet priima sprendimus – pasilikti ar išvykti, pamokslauti ar
gydyti. Jis priima sprendimus, kurie, žiūrint
iš žmogaus perspektyvos, atrodė spontaniški.

Ne galia, ne valdžia, bet
Dvasia
Ką tai reiškia krikščioniui vakariečiui,
gyvenančiam XXI amžiuje, labai sudėtingoje,
technologijomis paremtoje kultūroje, kurioje
strateginis planavimas vertinamas, ko gero,
kiekvienoje gyvenimo sferoje: treniruotėse, mokykloje, auklėjant vaikus, užsiimant
sodininkyste, kiekvieną darbo dieną nuo 9
iki 17 val.? Mes turime išlikti sąmoningi ir
kritiškai vertinti mūsų kultūros primetamas
vertybes. Visuomenė mus moko, jog sėkmę
galima pasiekti tik efektyviai planuojant ir
tuos planus įgyvendinant. Ir gyvendami šiame
pasaulyje mes tas vertybes perimame.
Tačiau pavyzdžiai Evangelijose ir Apaštalų darbuose mums atskleidžia, kad Dievo
karalystė yra statoma pagal išankstinį Dievo
sprendimą bei numatymą (Apd 2, 23), o ne

Didysis paliepimas
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Jėzaus valia (Apd 9, 15). Ne visada ir ne visi
patikėdavo tuo, ką kalbėjo Kristus ar Paulius.
Vieną nukryžiavo, kitą akmenimis užmėtė,
lazdomis mušė dėl to, kad jie skelbė tai, kuo
tikėjo. Graudu, bet ir gražu, nes jie nesiliovė ir
toliau skelbė – Kristus prisikėlęs iš numirusių
(Apd 1, 3), Paulius, palaikytas mirusiu, bet
nemiręs, skelbė ir stiprino kitų tikėjimą jo
paskelbta naujiena, už kurią ir buvo užmėtytas akmenimis (Apd 14, 14–22).
Jėzus siuntė mokinius skelbti Evangeliją,
nes tikėjo, kad bus tų, kurie įtikės. Pasišaukęs
dvylika [...] Jėzus išsiuntė įsakydamas jiems:
[...] Keliaudami skelbkite: „Prisiartino dangaus
karalystė!“ (Mt 10, 1. 5. 7). Jėzus tarė jiems:
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai
kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas,
o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos
lydės šie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis
rankomis gyvates ir, jei išgertų mirtinų nuodų,
jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir
tie pasveiks.“ Baigęs jiems kalbėti, Viešpats buvo
paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O
jie ėjo ir visur pamokslavo, Viešpačiui drauge
veikiant ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen (Mk 16, 16–20).
Jie neabejojo, todėl Viešpats veikė. Ar visi
įtikėdavo? Ar visi išgydavo? Tikrai ne, nes ne
visi tikėdavo tuo, ką skelbė mokiniai. Bet mokiniai vis tiek ėjo, nes tikėjo savo pašaukimu ir
Jėzaus žodžiais: Sekite paskui mane, ir Aš padarysiu jus žmonių žvejais (Mt 4, 19). Šiandien
daug tikinčiųjų, net ir kai kurie tarnaujantys,
yra apatiški ar net priešiški Evangelijos skelbimui ir sielų gelbėjimui. Iškyla klausimas: Ar
jie tikrai seka paskui Jėzų? Mažiau kalbėkime
mūsų (Iz 58, 8–9). Mes negalime pastatyti
Dievo karalystės tais pačiais būdais, kaip
statomas naujas milijardo dolerių vertės stadionas Mineapolyje. Statant Dievo karalystę
sėkmė priklauso ne tik nuo teisingų tikslų,
schemų, teisingo biudžeto, išteklių, teisingo
tvarkaraščio, talento ir tinkamų medžiagų
derinio. Dažnai mes net nežinome, koks yra
svarbiausias tarnystės veiksnys – nežinome,
kaip ištikimybė ir vaisingumas atrodo konkrečioje situacijoje ar santykiuose.
Dievas sąmoningai planuoja pastatyti
savo karalystę veikiant Jo suvereniai Dvasiai,
o ne žmogaus galia ir jėga (Zch 4, 6). Dievas
sąmoningai renkasi statyti savo karalystę,
naudodamas tuos būdus ir tuos žmones,
kurie, pasaulio požiūriu, yra silpni ir kvaili
(1 Kor 1, 22–29). Dievo tikslas – pastatyti
savo karalystę kitokiu būdu, nei apskritai
veikia pasaulis, nes ji yra naujas kūrinys, o
ne senojo pasaulio dalis (2 Kor 5, 17). Tai
nauja pasaulio tvarka (Iz 65, 17), todėl Dievui labai svarbu, kad mūsų, kaip geresnės,
dangiškosios Jo tėvynės piliečių, tikėjimas
remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo
jėga (1 Kor 2, 5).

apie nesėkmes, bet daugiau – apie pergales,
mažiau abejokime, daugiau tikėkime. Kiek
daug žmonių atgimė (aš vienas iš tų), kai buvo
tikima ir skelbiama tai, kuo tikima.

Pakilkime gelbėti
pražuvusių sielų – jų tiek
daug! Žmonės laukia mūsų,
jie laukia antgamtiško
Evangelijos veikimo, Dievo
prisilietimo, Jo išgydymo
ir išlaisvinimo iš įvairių
priklausomybių. Lietuva –
atvira Evangelijai, o žmonės
ilgisi gerų naujienų.

Samarietė patikėjo ir ėmė kalbėti. Kristus
liko Samarijoje dar dvi dienas, ir daug samariečių
įtikėjo, nes Jėzus kalbėjo, jog Jis yra Gelbėtojas
(Jn 4, 40–42). Daug žmonių patikėjo, bet ne visi.
Mokiniai patikėjo, todėl skelbė Evangeliją. Paulius patikėjo, todėl skelbė Kristų,
ir ne visi, bet kai kurie išsigelbėdavo, nes
buvo skelbiamas Viešpats. Lietuva laukia
Evangelijos šauklių. Kalbėkime žmonėms,
kad Jėzus yra Viešpats. Kalbėkime apie tai
mieste, kaime, darbo vietose ir namuose,
gatvėje ir parduotuvėje...
Ar aš galiu išgelbėti sielą? Ne, nes gelbsti
Viešpats, bet kaip jie (žmonės) įtikės Tą, apie
kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? (Rom
10, 14). Apaštalai tai suprato, todėl iki savo

Keletas diagnostinių
klausimų
Yra svarbi priežastis, kodėl Dievas pasirinko veikti taip, kaip aprašyta evangelijose ir
Apaštalų darbuose. Dievas norėjo parodyti
pasauliui, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina (Hbr 11, 6). Viešpats norėjo,
kad Jo žmonės nesiremtų savo išmintimi,
bet būtų pamaldūs, budrūs ir su tikėjimu
reaguotų, kai Jis veikia netikėtais būdais.
Ir tai nepasikeitė.
Turėdami omeny šiandieninę kultūrą,
paklauskime savęs, kiek mes meldžiamės,
kurdami savo planus ir programas? Turiu
galvoje tikrą maldingumą.
Ar mes tikrai prašome Dievo konkrečių
dalykų? Ar mes tikrai klausomės? Ar tikrai
stebime? Ar esame lankstūs ir pasiruošę
reaguoti į netikėtus ir neplanuotus Dievo
veiksmus? Ar mūsų sukurtos gyvenimo ir
tarnystės sistemos apskritai tai leidžia? Ir ar
mes bent norime, kad Dievas veiktų netikėtai?
Tai tik keli klausimai. Aš juos nuolatos
užduodu sau ir raginu jus to paklausti savęs.
Tai diagnostinis pratimas. Mes dažnai susi-
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žemiško gyvenimo pabaigos liudijo Evangeliją. Jie buvo Kristaus sekėjai, žmonių žvejai,
tikintys, kad tai, ką Kristus pažadėjo, Jis ir
įvykdys: Man duota visa valdžia danguje ir
žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos
Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu,
mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums
įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos. Amen (Mt 28, 18–20).
Kristus šiandien yra su mumis, jeigu
mes tikime Juo ir Jo pasiuntimu. Ir šiomis
dienomis Jam nėra nieko neįmanoma, nes
Jis nepasikeitė, – pasikeitėme mes.
Pakilkime gelbėti pražuvusių sielų – jų
tiek daug! Žmonės laukia mūsų, jie laukia
antgamtiško Evangelijos veikimo, Dievo prisilietimo, Jo išgydymo ir išlaisvinimo iš įvairių
priklausomybių. Lietuva – atvira Evangelijai, o
žmonės ilgisi gerų naujienų. Tikėk sėkmingu
liudijimu, būk drąsus ir eik, nes Jėzus sakė:
Sekite paskui mane, ir Aš padarysiu jus žmonių
žvejais (Mt 4, 19). Kristus su tavimi, Jis pripildys tavo ištartus žodžius savo antgamtine
jėga, ir žmonės patikės Evangelijos žinia, nes
jie ieško ramybės ir atsakymų. Žmonėms rūpi
tas paslaptingas antgamtinis pasaulis, pasaulis,
esantis už gyvenimo ribų – amžinasis pasaulis
ir pomirtinis gyvenimas.
Paprasta žinia apie nukryžiuotą Viešpatį
turi jėgą išgelbėti pasaulį! Viešpats turi atsakymus į žmonėms rūpimus antgamtinius,
su amžinybe susijusius klausimus, nes tai –
visagalio Dievo jėga, ne mūsų. Mums svarbu
žinoti, kad mūsų skelbiama žinia, Evangelija,
traukia žmones prie Jo. Būkime drąsūs ir
užtikrinti, kad Jis yra su mumis.

žavime įvairiais planais ir programomis, bet
privalome apsvarstyti tai, ką priimame iš
šiandieninės kultūros. Turime derinti savo
gyvenimą su Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios
mokymu, ir leisti jiems mums kalbėti ar net
pakeisti mūsų strategijas.
Dievas nėra nusiteikęs prieš tarnystės
planus ar programas. Kunigų knygoje tiksliai
apibrėžtas šventykloje vykstantis garbinimas,
valdyti Izraeliui reikalinga sudėtinga, daugiamatė administracija. Tai mums liudija ir
bendro garbinimo bei gyvenimo kartu normatyvai, aptinkami Naujajame Testamente.
Geras planavimas šlovina Dievą.
Bet Dievas nenori ir nėra taip numatęs,
kad mes viską suplanuotume. Jis darbuojasi
pagal nepaprastai detalų planą ir nori, kad
mes sektume paskui Jį – galbūt labiau, nei
tai darome šiandien. Paklauskime savęs, ar,
siekdami Dievo karalystės augimo, mes kai
kuriose srityse ne per daug pasikliaujame
savo supratimu.
Iš http://www.desiringgod.org
vertė Marija Valatkaitė
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Gyvenimo
atspalviai
Aidos Šumskytės
fotografijoje
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A

ida Šumskytė – odontologė, laisvalaikiu
mėgstanti daug keliauti. O kokia gi kelionė
be fotoaparato?
  

„Fotografija man kaip saviraiškos būdas, po
mėgis ir labai malonus užsiėmimas, – dalinasi Aida. –
Ja mėgaujuosi jau seniai. Kelionių nuotraukos – tai
lyg parsivežti suvenyrai ir man mieli prisiminimai iš
Filipinų, Kroatijos, Norvegijos, Portugalijos, Graikijos,
Prancūzijos, Lenkijos, Lietuvos.“
  

Aidos nuotraukos šiltos, subtiliai perteikian
čios įvairius gyvenimo kasdienybės atspalvius.
Nors nuotraukų sukaupta begales, šiandien autorė
dalinasi keliais gyvenimiškais kadrais iš Filipinų,
Madeiros ir Lietuvos.
Maketavo Geda Žyvatkauskaitė
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Kartu studijuoti Bibliją – saldu
Kas tai – Tarptautinės bendruomeninės Biblijos studijos (CBSI)? Lietuvoje šią Biblijos studijų tarnystę pradėjo Marieta Smit (Marietta Smith) iš JAV, kuri 10 metų
gyveno Klaipėdoje, dirbo dėstytoja LCC, vėliau atsidėjo vien tik Biblijos studijoms pagal CBSI metodiką. Šias studijas iš pradžių lankė tik LCC studentai iš įvairių šalių, ir pačios studijos vyko anglų kalba. Tačiau vėliau nemažai medžiagos
buvo išversta į lietuvių kalbą, ir Marietos tarnystės laukas išsiplėtė – šiandien veikia nemažas CBSI grupelių tinklas įvairiuose Lietuvos miestuose ir bažnyčiose.

P

ačioje pradžioje, kai dar nebuvo nė
vienos grupelės, Marieta Klaipėdoje
darydavo taip: LCC skelbimų lentoje pakabindavo nuotaikingą skelbimą kokiu nors studento
akį (ir pilvą) patraukiančiu pavadinimu, pvz.,
„Biblija ir pyragas“. Juk jaunuoliai, suvažiavę
iš svetimų šalių, ilgisi namų jaukumo, šiltos
aplinkos. Marieta studijoms maloniai atvėrė
savo namų duris. Be to, būdama dar ir puiki
šeimininkė, prikepdavo gardžiausių pyragų,
užplikydavo arbatos ir laukdavo savo studentų.
Kai jų susiburdavo nemenka grupelė, kartu
pasitarę jie išsirinkdavo, ką konkrečiai studijuos.

Asmeninis dvasinis
augimas, kurį patyriau
per studijas, sustiprino
mano troškimą dalytis
šiais lobiais su kitais.
(Marieta Smit)
Mokantis pagal šią metodiką, nagrinėjamos
atskiros Biblijos knygos. Po studijų vyksta išeitos
medžiagos aptarimas, sprendžiama, kaip viską
pritaikyti gyvenime. Bendravimas – neatsiejama
šių studijų dalis. Žinoma, studijuoti galima ir
individualiai, tačiau kartu – visai kas kita. Kartu
mokytis – saldu. Susirinkusieji dalijasi vieni su
kitais savo įžvalgomis, praturtina vieni kitus,
galbūt pataiso, duoda naudingų patarimų ir
pan. Nauda dvejopa: žmogus ne tik įgyja vertingų žinių, bet ir prisibendrauja lig valiai. (O
bendravimo, kaip sako krikščionis psichologas
H. Cloudas, žmogui reikia lygiai taip pat kaip
deguonies.) Krikščionims gyvybiškai svarbus ir
bendravimas su Dievu, ir vienas su kitu.
Studijuodami pagal CBSI metodiką, studentai įsigyja pasirinktos temos vadovėlį su
tekstu ir užduotimis. Grupelės vadovas turi papildomą, tik vadovui skirtą, medžiagą. Grupelės
nariai patys nusprendžia, kiek kartų per savaitę
susitiks drauge mokytis. Dažniausiai susiburiama kartą per savaitę. Studentai namuose asmeniškai analizuoja nurodytas Šventojo Rašto
vietas, daro namų darbų užduotis, o susirinkę
per studijas dalijasi savo įžvalgomis, smagiai
bendrauja, meldžiasi vieni už kitus. Kai kurie

yra minėję, kad tai – vienas maloniausių pasibuvimų per savaitę! Tokias studijas rekomenduojama rengti nebažnytinėje aplinkoje – geriausia
namie. Į jas galima kviesti visus, norinčius
plėsti akiratį ir prasmingai, smagiai pasibūti –
nebūtinai tikinčiuosius.
Daugiau informacijos: www.facebook.
com/cbsi.lietuva
  
Marieta, gal galėtumėte papasakoti, kaip
kilo sumanymas keliauti po pasaulį, tarnauti?
Paskutiniuoju XX a. dešimtmečiu, byrant
Geležinei uždangai, mano dėmesį patraukė
postsovietinės šalys. Su dideliu susidomėjimu
naršiau to regiono žemėlapius – pasirodo, po
ta viena sovietinės sistemos uždanga iš tikro
slėpėsi daug įvairių kultūrų ir tautų. Dievas
toliau kurstė mano širdy užgimusį susidomėjimą, klasėje suvesdamas su mokiniais
iš įvairių Rytų Europos ir Centrinės Azijos
šalių (tuo metu gyvenau Kolorado valstijoje,
JAV, ir dirbau vidurinės mokyklos mokytoja,
prisidėjau prie administracinio darbo). Tuo
pat metu Šventoji Dvasia iš naujo sudėliojo
ir mano pačios gyvenimo prioritetus: teko
galvoti, ką veiksiu toliau, nes abi dukros užaugo ir pradėjo gyventi savarankiškai, mano
darbai mokykloje ėjo į pabaigą.

Akimirka iš Biblijos studijų Klaipėdoje

Evangelijos žinia man žinoma nuo pat
vaikystės, mat gimiau atsidavusių tikinčiųjų
šeimoje. Mano tėvų šaknys – Anglijoje. Tačiau
genetikos, šeimos paveldo ar tėvų tikėjimo
išpažinimo negana. Jau būdama suaugusi,
aš pripažinau dvasinį savo silpnumą, nors
buvau visa širdimi atsidavusi vietinei bažnyčiai, krikščioniškai tarnystei skirdavau
daug laiko. Jutau, kad man gyvybiškai reikia artimo, gyvo, nenutrūkstančio ryšio su
Dievo žodžiu, kad galėčiau būti tuo teisumo
medžiu, apie kurį kalba pranašas Jeremijas
(Jer 17, 8). Labai norėjau būti tokiu medžiu,
kurio šaknys pasiekia vandens sroves, t. y.
būti gyvu medžiu, kuris pakankamai tvirtas
ne tik stovėti ir atsilaikyti asmeniškai, bet ir
nuolat žaliuodamas teiktų pavėsį, atgaivą ir
dvasinę priebėgą kitiems.
Kada pirmą kartą išgirdote apie Bendruomenines Biblijos studijas (angl. CBSI)?
Gal galėtumėte trumpai pristatyti šią tarnystę ir mokymo metodiką? Kaip tos studijos padėjo jums asmeniškai?
1999 m. nugirdau, kad visai netoli mano
namų Kolorade rengiamos kažkokios Biblijos
studijos. Vėliau paaiškėjo, kad tai Bendruomeninės Biblijos studijos (angl. CBSI). Tuo
laikotarpiu jau turėjau naują tikslą ir buvau
nusibrėžusi naują kryptį gyvenime. Čia turiu
pasakyti, kad konkrečiai šios Biblijos studijos
padeda giliai pasinerti į Dievo žodį ir skatina jį
asmeniškai taikyti kasdieniame gyvenime, kaip
Paulius ir ragina savo laiške (žr. Rom 12, 1–2).
CBSI judėjimas prasidėjo 1975 m. nuo
vienos grupelės Kolumbijos apygardoje,
kuriai vadovavo šio judėjimo įsteigėja Lee
Campbell, kilusi iš Vašingtono. Per 40 metų

Pažintis

Nr. 5 (438) 2015 m. rugpjūčio 8 d.

Marieta Smit (pirmoje eilėje antra iš dešinės) su LCC studentais po Biblijos studijų
CBSI plėtėsi: viena grupelė po kitos, viena
valstija po kitos, viena šalis po kitos... Tai
išaugo į milžinišką tarnystę, ir šiandien jau
veikia daugiau kaip 80 šalių.
Džiugu, kad asmeninis dvasinis augimas, kurį patyriau per studijas, sustiprino
mano troškimą dalytis šiais lobiais su kitais.
2002 m. lankiausi Ukrainoje, kur užmezgiau
įvairių pažinčių ir vėliau LCC tarptautiniame
universitete Klaipėdoje dvi vasaras mokiau
anglų kalbos, o 2006 m. jau sutikau dirbti ir
visu etatu. Universitete toliau dėsčiau anglų
kalbą, tačiau svajonė apie CBSI tarnystės
veiklą toliau augo mano širdy, ir 2008 m. aš
pagaliau baigiau specialų parengiamąjį kursą
ir tapau Kalebu (Kalebais vadinami CBSI į
pasaulio šalis, kur dar nėra šios tarnystės,
siunčiami tarnautojai – vert. past.). CBSI
moto skamba taip: „Kiekvienas pasaulyje –
Jo Žodyje.“ Taigi turėdama tokią viziją, organizacijos strategiją ir Dievo patikinimą
iš Izaijo 55 skyriaus, ėmiausi kitos veiklos.
Mano vaidmuo Lietuvoje pasikeitė – tapau
Dievo tarnaite, trokštančia pasidalyti CBSI
sukauptais ištekliais su tikinčiaisiais ir / arba
šiaip tiesos ieškančiais žmonėmis.
„CBSI Lietuva“ oficialiai užgimė 2009 m.,
kai savo bute Klaipėdoje studijuoti subūriau dvi anglakalbių grupeles. Tuo tarpu
du vertėjai ir redaktoriai jau ruošė studijų
medžiagą lietuvių kalba. Šiandien pagal
CBSI metodiką Lietuvoje lietuvių kalba
studijuoja apie 13 grupelių maždaug 10
miestų (skaičiai nuolat kinta), viena grupelė
veikia Alytaus pataisos namuose. Lietuvių
kalba jau parengta medžiaga studijuoti 15
Biblijos knygų. Čia galima paminėti, kad
studijų medžiagos apstu ir kitomis kalbomis,
galima paraleliai studijuoti, pavyzdžiui, rusų
ar vokiečių kalbomis.

2014 m. tarnystės estafetę perėmė vietiniai tarnautojai, ir štai aš pirmąkart nuo 2005
m. sugrįžau namo į Kolorado valstiją. Tačiau
Lietuvos tikrai nepamiršiu – toliau remsiu,
mokysiu ir patarsiu tarnautojams Lietuvoje,
lankysiu juos, palaikysiu ryšius.

Studentai namuose
asmeniškai analizuoja
nurodytas Šventojo Rašto
vietas, daro namų darbų
užduotis, o susirinkę per
studijas dalijasi savo
įžvalgomis, smagiai
bendrauja, meldžiasi
vieni už kitus.

Kokią įtaką jums asmeniškai padarė
gyvenimas Lietuvoje?
Dešimtmetį pagyvenus svečioje šalyje
labai prasiplėtė mano pasaulėžiūra. Jaučiuosi
įgijusi be galo daug vertingos patirties. Čia
norėčiau pasakyti, kad toji patirtis tik sustiprino ir patvirtino tai, ko buvau mokyta
apie Dievą, Jėzų ir žmogaus padėtį. Būdami
dangaus piliečiai ir žmonijos šeimos nariai,
mes turime tvirtai žinoti, kad mūsų viltis
yra Jame – Tame, kuris atidavė save už mus.
Te mūsų dvasia ir širdis plaka išvien su Jo
širdimi, kad galėtume besąlygiškai mylėti
aplinkinius, leisdami jiems labiau pažinti Gelbėtoją. Šiandien tai vienur, tai kitur
pasaulyje žmones puola baimė ir neviltis
prasiskverbia į mases. Tačiau per Dievo žodį
visi gali užmegzti gyvą ryšį su Dievu ir turėti
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viltį bei amžinąjį gyvenimą per Jėzų Kristų,
vienintelį Dievo Sūnų (Jn 1, 12; 3, 16; 14, 6;
20, 31; Apd 4, 12).
Kokie Bendruomeninių Biblijos studijų dalyvių atsiliepimai apie šią tarnystę
ir mokymo metodiką? Kokia tų studijų
nauda ir įtaka aplinkiniams?
Lietuvoje jau net keli šimtai žmonių yra
įsipareigoję kasdien toliau šaknytis Dievo
žodyje, pasitelkę CBSI metodiką. CBSI Kalebai
per kasmetinius susitikimus dalijasi neįtikėtinais liudijimais iš visų pasaulio žemynų. Visi
vieningai liudija ir sutinka, kad žmogaus siela
toliau ieško pagalbos ir atgaivos. Per pastarąją
CBSI konferenciją, kuri neseniai vyko JAV,
vyskupas iš Burkina Faso pasakojo apie tai,
kad pagal šią metodiką Šventojo Rašto studijų
ėmėsi daugiau nei 100 000 afrikiečių – ir tai
vos per kelerius metus! Šios studijos ne tik
parodo kryptį į Gyvenimo kelią, bet ir pakursto Dvasios veikimą. Šventosios Dvasios
ugnis neužgęsta, toliau dega tikinčiųjų širdyse,
skatindama juos patarnauti kitiems. Šiandien
meldžiu dviejų dalykų: kad galimybę studijuoti
turėtų kiekvieno Lietuvos miesto, miestelio ir
kaimo gyventojai; kad „CBSI Lietuva“ taptų
švyturiu aplinkinėms šalims.
  

Nerijus Čekavičius prieš metus liudijo:
Šiandien jau iš tiesų galiu pareikšti, kad 2014 m.
spalio 7 d. Alytaus pataisos namuose prasidėjo
Biblijos studijos. Pradėjome nuo Laiško efeziečiams įvado – kaip tik diskutavome iš 1-os
pamokos klausimų. Ši diena buvo ypatinga,
nes Viešpats subūrė ir palaimino savo mokinius. Tų, kurie atėjo paruošę namų darbus
bei atsinešė Biblijas, buvo... 12-a. Tačiau
svarbiausia čia ne skaičius 12, o tai, kad iki
tol gal tik du ar trys kalintieji iš maždaug 50
lankančių atsinešdavo Biblijas, – neveikė
jokie paraginimai. Bet dabar, atėjęs į šventųjų
susirinkimą, pamačiau, kad Biblijų neturėjo
tik trys, visi kiti rankose laikė Biblijas.
Dvasia paragino perskaityti Jėzaus maldą iš Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus, o
skaitant įspūdis buvo toks, kad tai eilutės apie
mus. Laišką efeziečiams parinkau neatsitiktinai – skaitant jį galima matyti, kaip gimsta
bažnyčia. Čia tai ir įvyko.
Iš tiesų labai ačiū tau, Rūta, ačiū Marietai
ir visai jūsų šauniai komandai, kurios dėka ši
Biblijos studijų programa pasiekė ir Alytaus
įkalinimo įstaigą – pataisos namus. Tegul
Dievas laimina jus, atsakydamas į visus jūsų
poreikius, Jėzaus Kristaus vardu.
Parengė Rūta Rušinskienė
ir Sonata Aleksandravičienė

Jei norite užsisakyti studijas,
kreipkitės į Rūtą Rušinskienę adresu:
rutela@yahoo.com arba per FB
Bendruomeninės Biblijos studijos
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Apie Šventąją Dvasią
TOMAS ŠERNAS

E

vangelijoje pagal Matą skaitome Jėzaus žodžius: Sakau jums: kiekviena
nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms
atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus
jiems atleistas. Jei kas tartų žodį prieš Žmogaus
Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš
Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame,
nei būsimajame amžiuje (Mt 12, 31–32). Kodėl
Jėzus taip rūsčiai pabrėžė Šventosios Dvasios
reikšmę? Kokiame kontekste buvo sakomi šie
žodžiai? Juk Jeruzalės šventykloje Dievas buvo
garbinamas labai iškilmingai, Izraelio žmonės
žinojo Dievo įsakymus, uoliai ir pavydžiai
laikėsi šabo įstatų, pavyzdžiui, priekaištavo
Jėzui dėl išgydymų per šabą. Ko gi trūko išrinktajai tautai prieš lemtingus įvykius, kurie
pakeitė pasaulio veidą? Nesuprasime Jėzaus
amžininkų tikėjimo situacijos, jeigu neatkreipsime dėmesio į to tikėjimo pamatus – gyvąjį
Dievo žodį. Tereikia atsiversti Bibliją.
Jau Senojo Testamento pranašai ragino
tautą įsiklausyti į Dievo valią ir visa širdimi
jai paklusti. Pranašai su liūdesiu „diagnozavo“ tautos negebėjimą gyventi pagal Dievo
nurodymus. Jie, Dievo vedini, numatė, jog
laikui atėjus bus sudaryta Naujoji Sandora,
kai Dievo įsakymai taps ir tautos troškimais,
nes jie bus įrašyti ne akmenyje, bet žmonių
širdyse bei mintyse. Jeremijo knygos 31 skyriuje rašoma: [...] sudarysiu naują sandorą
[...] įdiegsiu jiems savo įstatymą, jį įrašysiu
jiems į širdį (Jer 31, 31–34).
Šią pranašystę pabrėžė pranašas Ezechielis, ją susiejęs su Dvasia, kurią Dievas ruošiasi
atsiųsti: Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu
jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį
iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu į jus
savo dvasią ir padarysiu, kad vaikščiotumėte
pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano
sprendimus (Ez 36, 26–27 ir 37, 11–14). Be to,
Dvasia ženklina Dievo buvimo sugrąžinimą
žmonėms. Viešpaties ranka palietė mane ir
Viešpats nuvedė mane dvasioje į lauką, pilną
kaulų. Jis vedžiojo mane tarp jų. Sausų kaulų
tame lauke buvo labai daug. Tada Jis paklausė
manęs: „Žmogaus sūnau, ar gali šitie kaulai
atgyti?“ Aš atsakiau: „Viešpatie Dieve, Tu
tai žinai“. Jis sakė man: „Pranašauk šitiems
kaulams ir sakyk: „Sudžiūvę kaulai, išgirskite
Viešpaties žodį.“ Viešpats Dievas taip sako
šitiems kaulams: „Aš įkvėpsiu į jus dvasią, ir
jūs atgysite!“ (Ez 37, 1–5. 11–14).
Pranašas atpasakoja dramatiškus vaizdinius, kuriuos regėjo, kai jį palietė Viešpaties ranka. Šie mirties, kaulų vaizdiniai labai
gerai išreiškia tai, ką Dievas sako žmogui ir
pašauktajai tautai. Tada Viešpats sakė man:
„Žmogaus sūnau, šitie kaulai yra Izraelis. Jis

sako: „Mūsų kaulai išdžiūvo, nebetekome vilties
ir esame užmiršti.“ Pranašauk ir sakyk jiems:
„Taip sako Viešpats Dievas: „Aš atversiu jūsų
kapus ir jus, mano tautą, išvesiu iš jų ir parvesiu į Izraelio kraštą. Ir jūs žinosite, kad Aš esu
Viešpats, mano tauta, kai atversiu jūsų kapus
ir išvesiu jus iš jų. Aš įdėsiu į jus savo dvasią,
ir jūs būsite gyvi. Aš parvesiu jus į jūsų kraštą.
Tada jūs žinosite, kad Aš, Viešpats, tai kalbėjau
ir įvykdžiau, – sako Viešpats“ (Ez 37, 11–14).
Tie kaulai reiškia mirtį, vietą, kurioje nėra
gyvybės. Tai gali būti jau numirę žmonės, bet
ir tie gyvieji, kurie sako, kad neturi vilties ir yra
užmiršti! Dievo akyse jie yra tarsi mirę, „išdžiūvę“, t. y. negyvybingi „kaulai“, nors formaliai jie
dar gyvi ir gal net vadovauja tautai ar religijai!
Dievas kalba apie savo Dvasią, kuri atgaivina net sausus kaulus, atgimdo žmogų
ir bendruomenę. Tai ir yra pranašų lauktos
Naujosios Sandoros ženklas ir jos įvykdymo
būdas – Dievo Dvasia atgaivina „kaulus“ ir
įrašo savo Įstatymą „į širdį“. Todėl Jėzus taip
pabrėžė Dievo Dvasios svarbą. Ir ne veltui
Jėzus panaudojo „kaulų“ įvaizdį, kai fariziejus
vadino „pabalintais antkapiais“! Žmonės,
kurie tik formaliai laikosi Dievo Įstatymo
ir simuliuoja jo vykdymą, bet jų širdyje jis
neįrašytas, yra negyvybingi kaip kaulai. Tai
savimi patenkinti žmonės be Dievo Dvasios. Pabalinti antkapiai iš išorės gražūs, bet
viduje pilni sudžiūvusių kaulų. Vargas jums,
veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs
panašūs į pabaltintus kapus, kurie iš paviršiaus
atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų ir
visokių nešvarumų (Mt 23, 27), – sako Jėzus.
Jėzui Dievo Dvasia nėra tiesiog jėga,
įtaka ar galia. Dvasia yra ne kas kita, kaip per
pranašus duoto pažado, kad pats Dievas vėl
grįš pas savo tautą, išsipildymas. Dievas gali
savo Dvasia atgaivinti ir atgimdyti. Jėzus norėjo, kad Jo amžininkai izraelitai tai suprastų.
Jis nori, jog ir mes suprastume ir asmeniškai
išgyventume Dvasią kaip susitikimą, kaip
amžinojo Dievo buvimą.
Šis Jėzaus tvirtinimas atpasakojamas ir
Evangelijoje pagal Morkų: „Iš tiesų sakau
jums: bus atleistos žmonių vaikams visos
nuodėmės ir piktžodžiavimai, kaip jie bepiktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai
Dvasiai, tam niekada nebus atleista, ir jis
amžiams bus pasmerktas.“ Mat jie sakė: „Jis
turi netyrąją dvasią“ (Mk 3, 28–30).
Diskusijoje su fariziejais, kai Jėzus buvo
apkaltintas esantis šėtono bendrininkas, Jis
pasako, kad kiekvienas žmogus atsakys už savo
ištartus žodžius. Šiais laikais žmonės labiau
galvoja apie tai, ką pasirašo raštu, bet dažnai
nebesuvokia, koks svarbus yra pasakytas žodis.

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas
Senovės žmonės žodžio svarbą suprato kitaip.
Juk žmogus sako tai, ko pertekusi jo širdis.
Todėl Jėzus pyko ir labai išgyveno, kad fariziejai, nors ir žinodami Raštus, visai nelaukė
Dievo Dvasios, kuri atgaivintų tautą. Matydami nepaprastus išgydymus bei girdėdami
Jėzaus mokymą, jie elgėsi ir šnekėjo kaip neatsakingi pavydūs liežuvautojai. Dievo Dvasią,
kuri kartu su Jėzumi nuostabiai veikė ir gydė,
jie pavadino Demonų kunigaikščio galia. Tai
jie darė iš puikybės. Pyktis ir pavydas apakino
tiek, kad Raštų ir Įstatymų žinovai nenorėjo
matyti to, kaip Jėzus veikia įvykdydamas Įstatymą ir kaip išsipildo Raštų pranašystės. Nors
pyktis ir apakino, tačiau jie veikė ne afekto
būsenoje, bet visiškai sąmoningai.
Piktžodžiauti Šventajai Dvasiai reiškia
atmesti Dievo troškimą ir galią mus išgelbėti. Tai atviras Dievo pagalbos, Jo vedimo
atmetimas, atsisakymas priimti išganymą. Tai
reiškia atsisakymą atsigręžti į Dievą. Taigi ši
nuodėmė yra neatleistina ne dėl jos didumo,
nes Dievas atleidžia kiekvienam nuoširdžiai
atgailaujančiam nusidėjėliui, bet dėl nusidėjėlio
puikybės pagimdytos nuostatos atmesti Dvasios malonę. Tai reiškia sąmoningai užtrenkti
duris, vedančias į atgailą. Štai kodėl tam nebus
atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje.
Todėl per Sekmines, Dvasiai atėjus, Jėzaus
mokiniai staiga širdimi ir protu suvokė, kad
su Jėzumi atėjo kiti laikai:
– išsipildė Dievo pažadas;
– Dievas siuntė savo Dvasią;
– Dvasia gydo ir prikelia mirusius;
– Dvasia įrašo į širdis Dievo įsakymą;
– Dvasia liudija Dievo žodį ir skelbia
Naująją Sandorą.
Todėl mes, švęsdami Sekmines ar gyvendami kasdienos gyvenimą, nuolatos prisiminkime Dievo malonę ir saugokimės, kad
iš savo puikybės neatmestume Šventosios
Dvasios, bet širdimi klausytumės Dvasios,
kuri atgaivina net išdžiūvusius kaulus, nes
tai – mūsų paveldas. Kaip skelbia Dievo žodis
Laiške efeziečiams: Jame ir jūs, išgirdę tiesos
žodį – jūsų išgelbėjimo Evangeliją – ir įtikėję
Juo, esate užantspauduoti pažadėtąja Šventąja
Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas
iki nuosavybės atpirkimo Jo šlovės gyriui (Ef
1, 13–14). Nepraraskime savo paveldo – už
jį brangiai sumokėta. Amen.
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„Esu laimingiausia
moteris pasaulyje“
VERONIKA GRAINIENĖ

Aš nepamiršiu meilės skonio
Aš nepamiršiu meilės skonio,
Kurį dangus vis atgabena,
Žengi gatve ar žaliu kloniu –
Širdis vis Dievo meilę mena.
Aš negaliu savy laikyt,
Kas taip brangu visam pasauliui,
Rėkte išrėkt, duoti, dalyt,
Ragaukit ją – tai ne apgaulė.
Kai meilė
Žvilgsniuos žaižaruoja,
Kai džiaugsmas
Širdyse sušvyti,
Juste pajaučiam –
Nevėluojam –
Meilės lašais
Pradės greit lyti...
2015 m. birželio 5 d.

Į

tikėjau 1992 metais. Gal po poros metų
su sūnumi Laurynu lankėme ir gana
sėkmingai baigėme Biblijos mokyklą. Kad
galėčiau joje mokytis, teko pakeisti darbą vidurinėje mokykloje – prašyti, kad leistų dirbti
2-oje pamainoje. Tada man buvo tik 45 metai.
Pamenu, kaip priimdamas mane į mokyklą dirbti mokytoja, direktorius paklausė, ar
aš nesiruošiu skleisti tikėjimo tiesų, nors laukė
manęs 12 metų, žinojo apie mano darbą. Atsakiau, kad pareiškime parašyta, jog ateinu dirbti
anglų kalbos mokytoja. Tiesa, dirva Dievo
žodžio skelbimui buvo labai palanki – gavau
auklėti 5-tą klasę ir greitai visi tėvai sužinojo,
kad esu iš „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios, –
neslėpiau, nes klasės valandėlės buvo kitokio
pobūdžio negu kitų. Po kiek laiko pradėjo net
mokytojai eiti pas mane konsultuotis, jiems
irgi padėdavau, nes Viešpats suteikė malonę.
Meldžiausi už ne vieną vaiką, su tėvais puikiai
sutariau. Mane palaikė daugybė mokytojų,
bet buvo ir tokių, kurie nenorėjo „kartu būti
bažnyčioje su girtuokliais, buvusiais narkomanais...“ Turėjau auklėjamąją klasę nuo 5
iki 11 klasės, iki šiol su tais mokiniais likome
geri draugai – dabar jiems per 30 metų. Visada
visus vaikus mylėjau. Daugelis stebėdavosi,
kad tokia padykusi klasė neturi jokių konfliktų
su mokyklos valdžia.

Maždaug po 6 metų atėjo išbandymų
metai – prasidėjo operacijos, kurių net nesitikėjau, bet Viešpats manęs nepaliko. 2000
metais, po paskutinės stuburo operacijos ir
insulto, turėjau palikti mokyklą, nes nebegalėjau dirbti. Tada prasidėjo „skausmų,
insultų arba mikroinsultų era“. Jie manęs
negąsdino, nes atvežta į ligoninę ant neštuvų,
be sąmonės, kiek atsigavusi kiekvieną kartą
sugebėdavau palatoje gulintiems paskelbti,
kad Viešpats mane išgydys – niekas tuo netikėjo, tik mano gydytoja. Kiekvieną kartą
(o tokių insultų buvo 9) mane VIEŠPATS
greičiau už visus palatos ligonius pakeldavo.
Išgyvenau 3 ilgas stuburo operacijas, būdavau be sąmonės, nes neleisdavo stiprių vaistų,
kad neiššauktų insulto. Tiesa, 2 insultai buvo
stiprūs, kiti mikroinsultai... Šiai dienai liko
skausmai, pėdos parezė ir bemiegės naktys,
bet viską padeda įveikti Viešpats.
Mūsų namuose daugelį metų renkasi
namų grupelė. Mano džiaugsmas ir paguoda –
maldos už ilgą sąrašą žmonių. Galiausiai
sulaukiau didžiausio apdovanojimo iš Dangaus – Dievas davė malonę, suteikė didelį
džiaugsmą – įdėjo į širdį gabumą rašyti eiles
Jo šlovei. Atrodo, kad pasaulis apvirto aukštyn
kojom – niekados nerašiusi, dabar šlovinu
Viešpatį ne tik maldomis, skaitydama Žodį,
bet ir eilėmis. Man gera gyventi – aš visiems
skelbiu, kad esu laimingiausia moteris pasaulyje, nes užrašau tai, ką duoda Dangus.
Paskutiniuoju metu, jau treji metai, nesikartoja insultai, o aš
su savo silpna kojele
nueinu parke 3–4 kilometrus: vaikštau,
gėriuosi paukščių
giesmėmis, augmenija, meldžiuosi kitomis kalbomis arba
giedu. Grįžus namo
sėdu melstis, skaityti Dievo žodį – tai
užtrunka nemažai
laiko, nes žmonės
turi daug poreikių,
prašo už juos pasimelsti. Vėliau einu
ruošti 12-tokus egzaminams, nes jau
vėl galiu jiems padėti.
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Žinoma, mano darbas – valgyti išvirti, ką
nors skanaus pagaminti. Kai man sunku,
viską puikiai atlieka vyras. Mes abu puikiai
sutariame, džiaugiamės gyvenimu, esame
laimingi dėl vaikų.
Ačiū Dievui už sūnaus šeimą, kuri jau
daugelį metų gyvena Londone ir lanko lietuvišką bažnyčią. Sūnus Laurynas yra šlovinimo lyderis, o martelė Vaidė – šlovintoja,
auga puikios anūkės. Ne kartą lankiausi pas
juos, net sveikata nesutrukdė, – jų bažnyčioje skaitydavau eiles. Džiaugiuosi, kad ir
dukrytės šeima įtikėjo, skaito mūsų laikraštį,
leidžiamas knygas, kabina mokyklos stende
Dž. Dobsono straipsnius, ir mokytojams
tai patinka...
Senjorų gyvenimas yra įdomus ir visavertis. Net nesusimąstau, kad esu jau senjorė.
Dėl silpnos kojytės negaliu daug kur nueiti,
bet galiu kitką – melstis, giedoti, kurti eiles,
talpinti jas internete ir tuo džiuginti žmones,
kurie laukia Viešpaties prisilietimo... Mano
širdis tada net dainuoja.
Vis galvodavau, kokia čia mano tarnystė – tvarkdare bažnyčioje būti negaliu,
nes kojos ir stuburas neleidžia, vaikučių
prižiūrėti negaliu, nes negaliu kelti daugiau
kaip 1 kg... Bet Viešpats apšvietė mane, kad
aš tarnauju kitaip – priimu namų grupelę
namuose, rašau eiles, meldžiuosi už daugelio
poreikius, – ir truputį lengviau pasidarė. Jis
mus myli, tik neužmirškime mes Jo mylėti.
Jis siunčia dovanas – ir nesvarbu, senjoras
tu ar ne, – džiaukis tuo ir neužmiršk ir tu
siųsti kitiems dovanų.
Mano širdyje gyvena mano ponas –
Viešpats, kuriam esu be galo dėkinga jau 23
metus, trokštu būti Jo tarnaitė per amžius.
Jeigu jau čia, žemėje, gyvenimas toks įdomus
ir pilnas įvairiausios veiklos, tad kas mūsų
laukia amžinybėje?
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Kodėl tiek daug

nelaimingų krikščionių?
JIM JOHNSTON

I

šgelbėjimui būdingas džiaugsmas –
mes džiūgaujame nenusakomu ir
šlovingiausiu džiaugsmu (1 Pt 1, 8). Jei esi
krikščionis, Dvasia moko tave gėrėtis Kristumi. Jo grožis ir didingumas jaudina tavo
sielą. Tačiau kai kuriems tikintiesiems sunku
patirti džiaugsmą. Kodėl?
Kai kurie žmonės iš prigimties yra
linkę liūdėti, ir džiaugtis jiems yra tikras
iššūkis. Kai skaičiau Martyno Loyd-Džounso knygą „Dvasinė depresija“ (Spiritual
Depression), buvau nustebintas, jog kaip
„pirmą ir pagrindinę priežastį“ jis mini
temperamentą arba žmogaus asmenybę.
Ir jis gali būti teisus.
Tačiau yra ir kitų priežasčių. Jaunos
mamos dažnai patiria didžiulį nuovargį, bet
nors ir neišsimiegojusios, ir pervargusios jos
vis tiek stengiasi atrasti džiaugsmą. Jei tu liūdi
ar kenti kančias, tau gali būti sunku suvokti,
jog Dievas yra numatęs tau džiaugsmą tavo
dabartinėje situacijoje. Taip pat nepamiršk,
jog mūsų priešas nekenčia mūsų ir yra pasirengęs nugvelbti iš mūsų kiekvieną, net ir
menkiausią džiaugsmo kruopelytę.
Tačiau labiausiai apgailėtini yra krikščionys, gyvenantys viena koja pasaulyje,
kita – Kristuje. Jie nori apsidrausti, ir viena akimi žiūri į dangų, o kita – į žemę. Jie
šaukiasi Kristaus, tačiau vis dėlto stengiasi
atrasti saugumą, pasitenkinimą, malonumą
ir pilnatvę šiame pasaulyje. Jie tarsi pakibę
ant tvoros ir yra nelaimingi.
Atpažįsti save? Vienintelis būdas turėti
džiaugsmą yra galų gale pasakyti Dievui
„taip“, nepasiliekant jokių rezervų. Tai reiškia
ir ištarti „ne“ pasauliui.

Didysis TAIP
Labai svarbu, kad krikščionis būtų įsitikinęs, jog Dievas yra geras. Dar daugiau –
tik vienintelis Dievas yra geras. Jei mes nebūsime įsitikinę, kad vienintelis Dievas yra
geras, nesugebėsime pasakyti „NE“ kitiems
dievams, žadantiems džiaugsmą, bet iš tiesų
atnešantiems liūdesį. Tik taip mes nedrįsime
nė pagalvoti, jog yra bent lašelis gėrio be
Dievo ir Jo valios mūsų gyvenimui. Ne, be
Dievo nerasite gėrio nė trupučio.
Psalmės patvirtina šią tiesą: Tariau Viešpačiui: „Tu – mano Valdovas, be Tavęs man

nebus gera“ (Ps 16, 2). Ką aš turiu danguje? Ir
žemėje aš trokštu tik Tavęs (Ps 73, 25). Ir vėl:
Tavęs, Viešpatie, šaukiausi, sakydamas: „Tu
esi mano priebėga, Tu – mano dalis gyvųjų
šalyje“ (Ps 142, 5).
Naujajame Testamente apaštalas Jokūbas
rašo: Neapsigaukite, mano mylimi broliai!
Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo
šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir
nė šešėlio keitimosi (Jok 1, 16–17).
Visa, kas gera, šiame pasaulyje ateina iš
Dievo. Niekas negali būti gera, jei tai ateina
ne iš Dievo. Džiaugsmingas krikščionis tiki
šia tiesa. Į tai jis sudeda visas savo viltis ir
čia atranda džiaugsmą.
Jonas Kalvinas sako: „Nepakanka tik
konstatuoti, jog yra tik vienas Asmuo, vertas visos pagarbos ir garbinimo, jei nesame
įsitikinę, jog Jis yra visokio gėrio šaltinis, ir
kad tik Jame mes rasime visko, ko reikia.
[...] Kol žmonės nepripažins, kad už viską jie
yra skolingi Dievui, kad Jo tėvišku rūpesčiu
jie yra maitinami, jog Jis yra visokio gėrio
autorius ir visa ko jie turi ieškoti tik Jame,
tol jie niekados nenorės Jam tarnauti. Kol
jie neatras visiško džiaugsmo Jame ir to neįtvirtins, jie niekados iš tiesų ir nuoširdžiai
Jam neatsiduos.“ (Institutes, I, 2, 1).
Dievas yra geras. Dievas vienintelis yra
geras. Ir visa, kas gera, ateina iš Dievo.
Tačiau geriausia, kad Dievas atiduoda
mums save. Ir Jis yra mūsų džiaugsmas –
nenusakomas, šlovingas mūsų širdžių pasigėrėjimas. Dovydas sako: Tavo akivaizdoje
yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – malonumai per amžius (Ps 16, 11).

Didysis NE
Šėtonas gundo mus manyti, jog galime
atrasti ką nors gero ir malonaus be Dievo.
Tačiau turime ištarti stiprų, skardų „NE“ bet
kam, kas žada ką nors gero be Jo. Šis didysis
„NE“ yra krikščionio džiaugsmo šerdis.
Nuodėmė ieško gėrio be Dievo ir Jo
valios. Taip buvo apgauta ir mūsų visų motina Ieva: Kai moteris pamatė, kad medžio
vaisiai yra tinkami maistui, patrauklūs akims
ir, vieną suvalgius, galima įsigyti išminties, ji
paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui,
ir jis valgė (Pr 3, 6).

Mes suklumpame panašiai kaip ir ji.
Kiek giliau pakapstęs bet kurią nuodėmę
savo gyvenime atrandu, kad iš tiesų aš stengiausi gauti ką nors gera be Dievo ir ne Jo
numatytu būdu. Tas „geras dalykas“, kurio
aš ieškau, gali būti malonumas, saugumas,
reikšmingumas, pasitenkinimas, teisingumas, nuosavybė, patogumas, kokia nors fizinė reikmė ar pan. Ir aš stengiausi tai gauti be
Dievo. Tačiau tai yra stabmeldystė. Aš ieškau
kažko kito nei Dievas, kas atsakytų į mano
poreikius ir patenkintų mano troškimus. Šie
dievai žada džiaugsmą, bet atneša žlugimą.
Štai kodėl tik iš dalies, tik puse širdies
atsidavę krikščionys negali mėgautis išliekančiu džiaugsmu Kristuje. Dovydas sako: Kurie
svetimus dievus sekioja, turi kentėti daug
skausmų (Ps 16, 4). Ir vėl: Sielvartas graužia
mano gyvenimą, vaitojimas – mano metus;
išseko mano jėgos dėl mano kaltės ir mano
kaulai sunyko (Ps 31, 10). Mes bėgiojame
paskui kitus dievus, ieškodami džiaugsmo,
bet atrandame tik skausmą ir liūdesį.
Mergina žino, jog neturėtų tekėti už
nekrikščionio, tačiau viliasi atrasti meilę ir
saugumą šiuose santykiuose, net jei tuose
santykiuose ir nėra Dievo. Ji nori gero, tačiau ieško aprūpinimo pas kitą dievą, ir jos
liūdesys tik sustiprės.
Vyras mano atrasti pasitenkinimą, sklaidydamas pornografiją ar ieškodamas romano
po darbo. Seksualinis pasitenkinimas yra
geras, Dievo numatytas dalykas, tačiau šis
vyras ieško kito dievo, kuris jam tai parūpintų. Bet šios kelios malonumo sekundės
virsta žvyru ir pelenais jo burnoje.
Moteris nori būti svarbi ir reikšminga,
todėl skleidžia apkalbas. Kalbėdama apie tai,
ką daro kiti, ji jaučiasi labai svarbi. Tačiau
tai liudija, kad ji dar neatrado savo vertės
Kristuje ir bėgioja paskui kitą dievą, kad
pajustų savo vertę.
Neatlaidus žmogus laiko širdy nuoskaudą. Jis manosi esąs atsakingas už tai,
kad viskas vyktų teisingai. Teisingumas yra
geras dalykas, tačiau jis neieško „visos žemės
Teisėjo“, kad Jis tuo pasirūpintų, bet seka
paskui kitą dievą.
Taigi, dar šiandien pasirinkite, kam tarnausite. Ieškokite Dievo ir Jo valios visiems
geriems dalykams savo gyvenime. Kartu
su psalmistu sakykite: Viešpats yra mano
paveldėjimo dalis ir mano taurė, Jo rankoje
mano likimas (Ps 16, 5).
Pusiau atsidavę krikščionys yra nelaimingi krikščionys. Vilkitės Dievu, pasitikėkite Juo ir nebėgiokite paskui kitus dievus.
Tai yra kelias į džiaugsmą.
Iš http://www.desiringgod.org
vertė Lina Tamonytė
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Malonė ir ramybė
tepadaugėja jums
JOHN PIPER

A

paštalas Paulius visus savo laiškus
pradeda malda, kad malonė ir ramybė
aplankytų skaitytoją. Bet jis niekada nevartoja
veiksmažodžio, nesako: „Malonė ir ramybė
tebūna jums“, „Teaplanko jus malonė ir ramybė.“
Petras dėsto aiškiai ir laiškus pradeda žodžiais: Tepadaugėja jums malonė ir ramybė. Šis
veiksmažodis tiktų ir Pauliui, juk būtent tai jis ir
turi omenyje, trylika kartų kartodamas: Malonė
ir ramybė jums. Veiksmažodis „tepadaugėja“
reiškia „augimą nuo mažesnio į didesnį“.
Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į septynis svarbius dalykus, kad šie žodžiai veiktų
ir mūsų gyvenime.
1. Malonė ir ramybė yra patiriami. Malonė ir ramybė nėra tik būklė, kuria mėgaujamės Dievo akivaizdoje. Tai ir džiaugsminga
patirtis. Šlovinga tiesa, kad per Kristaus auką
žmogus gali susitaikyti su Dievu (Ef 2, 14–15).
Tai dieviškos malonės veiksmas, kuris buvo
užtvirtintas ir nepakeičiamas: Nes jūs esate
išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų –
tai Dievo dovana (Ef 2, 8).
O apaštalas Petras sako, kad malonė
ir ramybė mums daugėja. Tai nėra statiška
būklė. Petras siūlo mums ir meldžia, kad
mes patirtume augančią malonę ir ramybę.
Jis nesako, kad Dievas yra nepastovus, kad
kartais Jis būna maloningas, o kartais ne. Jis
taip pat nesako, kad mes netobulai susitaikę
su Dievu. Jei mes stovime nepajudinamoje
Dievo malonėje (Rom 5, 2), esame sutaikyti
ir turime ramybę su Dievu (Rom 5, 1), mes
vis daugiau ir giliau išgyvename tą malonę
bei ramybę. Mes atradome neišsenkančios
ramybės, stiprybės ir švelnumo šaltinį.
2. Malonė ir ramybė mūsų gyvenime
kinta. Tai parodo ir žodis „daugėti“. Tepadaugėja ramybė ir malonė jums. Tepadaugėja ramybės ir malonės patyrimų. Tai nėra
statiška būklė. Kartais malonės ir ramybės
patiriame daugiau, kartais – mažiau.
Kiekvieną dieną, o kartais net kas valandą mūsų mėgavimasis malone ir ramybe
gali kisti. Pasitaiko potvynių ir atoslūgių.
Vieną akimirką malonės banga neša mus į
ramybės uostą, o kitą, po liūdno skambučio, nubloškia tolyn nuo kranto. Tokia yra
realybė. Mums reikia siekti ir suvokti šių
žodžių – „Tepadaugėja ramybė ir malonė
jums“ – vertę, kad kiekvieną akimirką tai
išgyventume naujai.

3. Visada galima džiaugtis didesne malone ir ramybe. Paulius ir Petras niekada
neteigė, kad dabartinė jūsų patiriama malonė
ir ramybė negali būti ir nebus pagausinta. Ne,
jie tvirtina priešingai. Jie nesako: „Tepadaugėja
jums malonė ir ramybė, nebent jau turite visa,
ko reikia.“ Niekada neturėsite tiek, kiek galima
turėti. Todėl ši malda ir kartojama kiekvieno
laiško pradžioje – mums visada reikia daugiau
malonės ir ramybės.
Kadangi Paulius nevartoja veiksmažodžio
(Jis sako: Malonė jums ir ramybė), galima interpretuoti, kad tai galėtų reikšti: „Linkiu tau
malonės ir ramybės, kurią turi dabar.“ Čia augimas nenumanomas. Veltui stengiesi. Bet žodis
„jums“ rodo judėjimą. Tai reiškia, kad malonė
ir ramybė jau yra pakeliui. Jų bus daugiau.
Petro žodžiuose abejonės nėra. Jis aiškiai
pavartoja reikiamą veiksmažodį. Veiksmažodis
„tepadaugėja“ reiškia teišauga, teišsiplečia,
tepadidėja. Jis sako, kad mums reikia daugiau
malonės ir ramybės. Ir mums to iš tiesų reikia.
Šiame gyvenime mes niekada nepasakysime:
„Viskas, aš jau turiu visą malonę ir ramybę,
kurios man reikia, ir galiu tai naudoti.“ Tai
netiesa. Jos bus daugiau, ir tu gali tai turėti.
Tau reikia daugiau malonės ir ramybės.
Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs
tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau
esu Kristaus Jėzaus pagautas, – sakė Paulius (Fil
3, 12). Krikščioniškas gyvenimas nėra statiškas,
tai yra judėjimas. Mes vis daugiau patiriame
ramybės ir malonės arba judame atgal.
Gyvenimas puolusiame pasaulyje yra
kaip upė: arba augdamas judi prieš srovę arba
plauki pasroviui. Stovėti vietoje negali. Jūsų
inkaras nenuleistas žemyn, jis – danguje (Hbr
6, 19), dangaus vandenyse ir traukia jus ten.
4. Malonę ir ramybę padaugina Dievas.
Petras sako: Tepadaugėja jums ramybė ir malonė, tačiau tai padauginti gali tik Dievas. Mes
esame tik visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai (1 Pt 4, 10). Malonė neištinka mūsų šiaip
sau – ji ateina iš Dievo. Dievas teikia malonę
nuolankiesiems (1 Pt 5, 5). Ramybė yra Dvasios
vaisius (Gal 5, 22). Todėl Petras meldžia, kad
Dievas padaugintų jums malonės ir ramybės.
5. Dievas daugina malonę ir ramybę
per žmones. Jei Dievas viską padarytų pats,
be žmonių, Petras nebūtų užrašęs šių žodžių.
Jie būtų beprasmiai. Tačiau Petras užrašo
tai, nes tiki, kad jo ištarti žodžiai yra Dievo
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„priemonės“ padauginti malonę ir ramybę.
Mums reikia suprasti šią tiesą, nes šiandien įprasta manyti, kad malonė yra tik besąlyginė. Tačiau egzistuoja besąlyginė ir sąlyginė
malonė. Laiške romiečiams Paulius kalba apie
„malonės išrinktą likutį“ (Rom 11, 5), tačiau
Dievo išrinkimas nėra atsakas į įvykdytas
sąlygas. Ši išrinkimo malonė yra besąlygiška,
tačiau yra malonė, kuri teikiama įvykdžius tam
tikras sąlygas: Visi, paklusdami vieni kitiems,
apsivilkite nuolankumu, nes Dievas išdidiems
priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę
(1 Pt 5, 5). Į nuolankumą Dievas reaguoja
pagausindamas malonę. Nuolankumas yra
sąlyga šiai malonei gauti.
Žinoma, nuolankumas yra Dvasios vaisius
(Gal 5, 23), tačiau žinodami, kad Dievas veikia
jumyse iš savo palankumo, turime nepamiršti
savo atsakomybės atbaigti savo išgelbėjimą
(Fil 2, 12–13). Tai reiškia, kad net jei ir reikia
išpildyti tam tikras sąlygas, čia mes nesame
palikti vieni ir iš mūsų nereikalaujama, kad
tas sąlygas mes įvykdytume savo jėgomis.
Kaip sakė Šv. Augustinas: „Įsakyk, ką nori, ir
padovanok, ką įsakei.“
Klaidinga šioje situacijoje manyti, kad
Kristus išpildė visas Dievo sąlygas malonei
gauti, todėl mums nebereikia vykdyti jokių
sąlygų. Taip, Kristus išpildė tam tikras sąlygas,
būtinas tam, kad Dievas būtų mūsų pusėje,
nepaisant mūsų nuodėmių. Tačiau mirdamas Jis paliko mums Dvasią, kuri padeda
mums įvykdyti likusias sąlygas, kad malonė
ir ramybė mūsų gyvenime gausėtų. Štai ko
meldžia Petras ir Paulius.
6. Vienas iš būdų, gausinančių malonę
ir ramybę, yra malda. Unikalu yra tai, kad
ištartas palaiminimas veikia dviem kryptimis:
jis nukreiptas į Dievą, ir į žmogų. Kai mes sakome: Viešpats telaimina ir tesaugoja tave (Sk
6, 24), mes prašome Viešpaties (vertikaliai)
palaiminti tave (horizontaliai). Todėl Petro
žodžius galima perfrazuoti taip: „Te Dievas
padaugina jums malonę ir ramybę.“ Šis palaiminimas nukreiptas į Dievą ir į bažnyčią.
Ir šie žodžiai nėra beprasmiai. Petras sako
juos, tikėdamas, kad jie svarbūs. Šie žodžiai
yra kaip priemonė tikslui pasiekti, o tikslas
yra daugiau malonės ir ramybės. Petras tiki,
kad gerai yra prašyti Dievo, nes Dievas atsako
į maldas. Mes turime tikėti tuo, kai tariame
palaiminimo žodžius ar meldžiame ko nors
tiek sau, tiek kitiems.
7. Kitas būdas, gausinantis malonę ir
ramybę, yra pats laiškas, kuris ir pradedamas šiais žodžiais. Stebėtina, kad visus savo
laiškus Paulius pradeda vienaip ar kitaip linkėdamas: „Malonė jums“, o baigdamas sako:
„Malonė su jumis.“ Šis modelis jo laiškuose
nesikeičia. Kodėl?
Nukelta į 32 p.
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Dešimt klausimų Timui Keleriui

apie maldą
TONY REINKE

2014 m. pasirodė Timo Kelerio knyga anglų kalba „Malda: patirti pagarbią baimę ir artumą su Dievu“ (Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God). Nors ši knyga dar nėra išversta į lietuvių kalbą, manome, kad pokalbis su šiuo teologu bus įdomus bei aktualus ir Lietuvos
skaitytojams.
1 klausimas. Maldos
nebuvimas
Ar daug šių dienų krikščionių nesimeldžia? Ką tai parodo apie mūsų dvasinę
būklę?
Iš patirties žinome, kad Vakarų visuomenėje žmogus daug rečiau būna vienas.
Vis mažiau dienų, savaičių ar mėnesių, kai
nebūname prie ko nors „prisijungę“ – kai ko
nors neklausome, su kuo nors nekalbame ar
nieko nerašome. Taip atsitiko dėl išpopuliarėjusios socialinės žiniasklaidos, interneto
ir įvairių elektroninių prietaisų. Anksčiau
dauguma žmonių tiesiog negalėjo nebūti
vieni, o dabar tokių beveik nėra.
Gal taip nėra, bet visi, su kuriais man
tenka bendrauti, atrodo labai užsiėmę, be
perstojo su kuo nors bendrauja, todėl manau,
kad mes vis mažiau ir mažiau meldžiamės.
Vis rečiau atrandame laiko pasimelsti vienumoje. Esu įsitikinęs, kad meldžiamės kur kas
mažiau nei anksčiau, o tai rodo, kad mūsų
dvasinė būklė prastėja.

2 klausimas. Malda pagal
Psalmes
Savo knygoje rašote, kad vaisingas
maldos gyvenimas neįmanomas ne tik
be vienumos, bet ir be Dievo žodžio. Jūs
pasakojate apie laiką savo gyvenime, kai
meldėtės iš nevilties, todėl atsivertėte
Psalmių knygą ir pradėjote melstis pagal
Psalmes. Paaiškinkite, kaip tai darėte, ir
ko per tai išmokote.
Džiaugiuosi, kad uždavėte šį klausimą.
Aš supratau, kad Psalmės be galo svarbios
maldai, galbūt todėl, kad prieš kelerius metus
perskaičiau Eugene Petersono knygą „Dievas,
kuris atsako“ (Answering God). Jis pateikia

svarių argumentų, jog gerai meldžiamės tik
tada, kai „panyrame“ į Raštą. Mes mokomės
maldos žodžių taip, kaip vaikas mokosi kalbėti – jis tarsi panyra į kalbą, o tada ta kalba
atsako. Taip pat E. Petersonas sako, kad Biblijos maldų knyga yra Psalmės, ir kad mūsų
maldos gyvenimas be galo praturtėtų, jei
mes panirtume į Psalmes. Toks buvo mano
pirmasis žingsnis – supratau, kad turiu tai
daryti, bet nežinojau kaip.
Tad porą metų studijavau Psalmes.
Aptikau, kad nemažai psalmių atrodo pasikartojančios ar sunkiai suprantamos, todėl melsdamasis negaliu jų panaudoti. Tad
nusprendžiau išnagrinėti visas 150 psalmių.
Pasitelkiau kelias papildomas knygas, komentarus Psalmėms ir studijavau. Kiekvienai psalmei parašiau trumpą santrauką ir
apibūdinimą, apie ką, mano manymu, yra
konkreti psalmė, pasižymėjau pagrindines
eilutes, kurios būtų naudingos maldai. Rytais ir vakarais aš skaitau psalmes, o tada
meldžiuosi. Kartais meldžiuosi tiksliai pagal
psalmę, tačiau dažniau aš tiesiog perskaitau
psalmę, o tada meldžiuosi. Taip darau kiekvieną rytą ir vakarą, ir per mėnesį perskaitau visas 150 psalmių. Štai ko aš išmokau ir
dabar to laikausi.
Man patinka toks sąmoningas ir disciplinuotas požiūris. Manau, kad per tam
tikrą laiką supratote, kad Petersono požiūris yra teisingas ir kad tokia praktika
praplėtė jūsų maldos žodyną.
Taip, tik nebūtina melstis pažodžiui
pagal psalmę, nors dažnai tai yra veiksminga.
Tiesiog kai per mėnesį skaitai visas psalmes,
o perskaitęs pasimeldi, keičiasi tavo žodynas,
kalba, požiūris.
Psalmės atskleidžia, kad Dievo akivaizdon gali ateiti ir būdamas nelaimingas.

Psalmės leidžia išlieti Dievui skundą taip,
kaip mums galbūt atrodytų nepriimtina,
jeigu tai nebūtų užrašyta Rašte. Iš kitos pusės, psalmės tarsi reikalauja nusilenkti prieš
Dievo visagalybę, kam šiuolaikinė kultūra
prieštarauja.
Alecas Motyeris yra pasakęs, jog psalmes
užrašė žmonės, kurie Dievą pažinojo kur kas
mažiau už mus, bet mylėjo Jį kur kas labiau.
Tai reiškia, kad yra daug vietų, iš kurių suprantame, jog psalmių autoriai nežinojo apie
Kryžių ir Dievo išgelbėjimo planus, bet, net
ir nepažindami Dievo taip, kaip Jį pažįstame
mes, mylėjo Jį kur kas labiau.

3 klausimas. Apmąstymai
arba meditacijos
Savo knygoje apie maldą perspėjate
skaitytojus, kad po Biblijos tyrinėjimo
neskubėtų melstis ir nepraleistų vieno
esminio žingsnio – apmąstymų. Kodėl
mes dažnai tai praleidžiame?
Gali būti, kad šį žingsnį praleidžiame
dėl to, jog gyvename kultūroje, kurioje neskatinama vienuma ir apmąstymas. Taip
pat gali būti, kad evangelikų mokymas formuojamas per daug racionaliai. Kartais į
Bibliją žvelgiame taip: svarbu rasti prasmę
per gramatinę ir istorinę egzegezę, ir jei jau
tą prasmę radai, to ir gana, nebūtina, kad ji
pasiektų ir tavo širdį.
Esu susirūpinęs ir dėl tokio požiūrio:
„Skaityk Bibliją, negalvodamas apie teologiją,
tiesiog leisk Dievui tau kalbėti.“ Susirūpinęs,
nes Dievas kalba per Bibliją tada, kai tekstas
yra tinkamai išnagrinėtas egzegetiškai, ir tu
supranti, apie ką jame kalbama. Martynas
Liuteris buvo įsitikinęs, kad reikia gerai išnagrinėti tekstą ir tą tiesą, kurią supratai
nagrinėdamas tekstą, reikia „sušildyti“ ir
įsileisti į savo širdį.
Mūsų maldos gyvenimą silpnina tai,
kad ateiname melstis šalta širdimi. Jei nėra
apmąstymų, dažnai iš karto puoli prašyti,
maldauti, ir labai nedaug garbini ar išpažįsti.
Jei širdis „sušildyta“, iš pradžių šlovini Dievą,
išpažįsti, koks Jis. O kai tavo širdis šalta – taip
būna tada, kai tik studijuoji Bibliją ir po to iš
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karto šoki melstis, – labai didelė galimybė,
kad tiesiog imsi vardinti maldos punktus,
o širdis nebus iš tiesų įsitraukusi.
Tai malda yra vaisinga tada, kai esi
įsitikinęs, jog Biblija tikrai ir be jokių
abejonių buvo užrašyta tau asmeniškai?
Žinoma. Pakartoto įstatymo knygoje
rašoma: Kas paslėpta, priklauso Viešpačiui,
mūsų Dievui, o kas apreikšta – mums ir mūsų
vaikams, kad per amžius vykdytume visus
šito įstatymo žodžius (Įst 29, 29). Ta Dievo
valios ir minčių dalis, kurią Dievas nori, jog
žinotume, užrašyta Biblijoje. Tačiau tai, ką
Jis sako Rašte, supranti jį analizuodamas.
Atradus prasmę, svarbu ją perkelti į savo
širdį, kad ta tiesa taptų asmeniška, o ne tiesiog dar viena sąvoka.

4 klausimas. Kas trukdo
maldai?
Socialiniame tinkle „Twitter“ Jums
uždavė klausimą: „Kaip manote, kodėl
jauniems krikščionims taip sunku patirti
Dievą savo gyvenime?“ Jūs atsakėte: „Dėl
triukšmo ir išblaškymo. Daug lengviau
rašyti žinutes nei melstis.“ Liūdna, bet
tai tiesa. Mums patinka spragsėti mygtukais. Kadangi skaitmeninės technologijos
labai patogios, nuo maldos mus gundo
atsitraukti Twitter, Facebook, telefono
žinutės, elektroninis paštas... Tam tikra
prasme mes norime, kad mus blaškytų!
Jūs ir anksčiau kalbėjote, kad tai yra problema. Ką patartumėte krikščioniui, kuris
gundomas nukreipti dėmesį nuo maldos
į kitus dalykus?

Aš jau lyg ir atsakiau į šį klausimą. Svarbu pasakyti sau: „Šitas laikas turi būti skirtas
maldai.“
Knygoje miniu žmonos man pateiktą
pavyzdį: „O jei gydytojas pasakytų tau, kad
mirtinai sergi ir mirsi, jei kiekvieną vakarą
tarp 11.00 ir 11.15 neišgersi paskirtų vaistų?
Tokiu atveju juk būtinai juos gertum, tiesa?
Juk nesakytum – buvau labai pavargęs, neradau vaistų, žiūrėjau filmą, neturėjau laiko...
Juk niekada taip nepasielgtum.“
Tad kai žmonės klausia: „Kaip man
nueiti melstis? Ką daryti, kad nesiblaškyčiau?“, atsakau klausimu: „O gal jūs tiesiog
netikite, jog jums malda reikalinga?“ Tai
teologinė, dvasinė problema, ir nelieka
nieko kito, kaip tiesiog nukreipti savo širdį
ir mintis į Dievą.
Tačiau kartais, net jei ir esi apsisprendęs
nesiblaškyti, gali būti sunku išlaikyti dėmesį.
Ir čia labai padeda apmąstymai. Martynas
Liuteris yra pasakęs, kad jei šildai savo širdį
mąstydamas apie Raštą, širdis išties sušyla
ir meldiesi todėl, kad iš tiesų nori melstis,
nes nori šlovinti Jį už tai, ką matai aplinkui,
nori išpažinti Jam savo nuodėmes.
Rašto apmąstymas padeda man meldžiantis nesiblaškyti. Tiesiog mąstai: „Nagi,
ką tai reikštų man? Kaip galėčiau už tai pašlovinti Dievą? Kaip man tai išpažinti? Kaip
galiu dėl to melstis?“ Apmąstymai sušildo
širdį ir įtraukia protą, todėl nesiblaškau.
Taigi atsakymas susideda iš dviejų dalių:
turite nuspręsti, kad malda yra svarbi, ir
turite melstis. O jei jau skiri laiko maldai,
tai meditacija, Šventojo Rašto apmąstymai
saugos mintis nuo blaškymosi.

5 klausimas. Liūdesys Dievo
akivaizdoje
Knygoje kalbate apie raudas prieš
Dievą, skundus Dievui dėl įvykių žemėje.
Mes žinome, kad Dievas viską valdo. Taigi
kada ir kaip turime raudoti maldoje kaip
psalmininkai? Kitaip tariant, kaip turėtų
skųstis tikras kalvinistas?
Esu įsitikinęs, jog kalvinistai supranta,
kad nors viskas ir nulemta Dievo sprendimų,
yra kita neatsiejama aplinkybė – Dievo valia
ir mūsų atsakomybė veikia tolygiai. Dievas
nulemia per mūsų apsisprendimus. Nesinori
visko supaprastinti, kad imtume galvoti,
jog mūsų pastangos, skundai, užtarimas ir
veiksmai nieko nereiškia. Raštas sako, kad jie
yra reikšmingi. Ir Donas Carsonas knygoje
„Dievo suverenumas ir žmogaus atsakomybė“, ir J. I. Packeris knygoje „Evangelizmas ir
Dievo suverenumas“ iškelia mintį, jog mūsų

29

prote šie du dalykai sukelia įtampą, tačiau
tai – ne dieviškas supratimas.
Mes neturime sumenkinti nei vieno,
nei kito ar sakyti: „Jei jau tokia Dievo valia,
tai kam melstis? Dievas darys tai, ką nori
daryti, tai kam tada melstis?“ Jei laikytumės
tokio kraštutinio kalvinistinio požiūrio ir
sakytume, kad Dievas viską kontroliuoja,
visos maldos būtų beprasmės. Ir jei malda
nėra beprasmė, tai kodėl raudos turėtų būti
beprasmės? Jei prašymas duoti kasdienės
duonos nėra beprasmis, tai kodėl ašaros ir
skundai dėl to, kas vyksta, turėtų būti beprasmiai? Taip nėra. Svarbu ir viena, ir kita.

Taigi atsakymas
susideda iš dviejų dalių:
turite nuspręsti, kad
malda yra svarbi, ir
turite melstis.
O jei jau skiri laiko
maldai, tai meditacija,
Šventojo Rašto
apmąstymai saugos
mintis nuo blaškymosi.

O kaip yra jūsų gyvenime? Ar skundėtės Dievui? Kokios jūsų raudos?
Žmonės miršta, ir tai, atrodo, visiškai
nepadeda Karalystei. Mąstau apie tai ilgą
laiką. Stiprūs krikščioniškų bažnyčių vadovai
ant medžių neauga. Kai kas nors nutinka, ir
vadovas liaujasi tarnauti (miršta ar dėl kitų
priežasčių), aš tam prieštarauju: „Dieve,
kažin ar supranti, ką darai?“
Aišku, baisu taip sakyti, bet psalmėse daug tokių dalykų. Buvo laikas mano
gyvenime, kai kovodavau, priešindavausi,
sakydamas: „Viešpatie, tebūna Tavo valia.
Taip, Tu geriau žinai, bet jei nuoširdžiai – aš
su tuo nesutinku, nes man tai atrodo visiška
nesąmonė.“

6 klausimas. Patirti dievišką
džiaugsmą
Jūsų knyga persmelkta iš Dievo ateinančiu džiaugsmu. Rašote, kad „per maldą
mes galime išgyventi paties Dievo džiaugsmą“. Paaiškinkite šį sakinį.
Šį dalyką akcentavau, rašydamas apie
didį Džonatano Edvardso veikalą „Kodėl
Dievas sukūrė šį pasaulį?“.
Nukelta į 30 p.
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Dešimt klausimų Timui Keleriui

apie maldą

Atkelta iš 29 p.

Edvardsas teigė, kad Dievas laimingas todėl,
jog džiaugiasi savo šlove, tarsi Trejybė – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – šlovina vienas
kitą (J. Piperis šį teiginį „sumalė į miltus“).
Tačiau iš tikrųjų Dievas be galo džiaugiasi
tuo, kas Jis yra, ir tiesiog yra laimingas savo
šlovėje. Kai jūs Jį garbinate, aukštinate ir šlovinate Jį, būtent tada ir patiriate Jo džiaugsmą,
nes darote tai, ką daro Jis, ir išgyvenate tą patį
džiaugsmą. Būtent toje vietoje apie tai ir kalbu.

7 klausimas. Melstis Tėvui
Yra tokių Rašto vietų, kaip Lk 11, 11–13,
kurios tarsi sakytų, jog vaisingam maldos
gyvenimui reikalingas pamatinis įsitikinimas, kad Dievas yra mano Tėvas, kad Jis yra
už mane ir nedvejodamas stoja mano pusėn,
kad Jis nori man tik gero. Kiek svarbūs šie
teiginiai mūsų maldos gyvenimui?
Tai iš tiesų pamatinis dalykas, kitaip
Jėzus nepradėtų Viešpaties maldos žodžiais
„Tėve mūsų“. Gal koks Biblijos žinovas ir
atrastų išimčių tam, ką čia kalbu, bet nemanau, kad Jėzus būtų kada kreipęsis į Dievą
kitaip, nepavadindamas Jo Tėvu. Taigi tai
yra esminis dalykas. Esminis todėl, kad
kreipinys „Tėve“ – Tu esi mano Tėvas – yra
Evangelijos miniatiūra. Jei Dievas būtų mano
viršininkas ar darbdavys, nors jis ir būtų
geras viršininkas ar darbdavys, iš tiesų jis
nebūtų besąlygiškai man įsipareigojęs. Jei aš
blogai elgsiuos, jis suteiks man dar vieną ar
dvi galimybes, tačiau galų gale atleis iš darbo.
Taigi, jei pamiršiu, jog Dievas yra mano
Tėvas, melsdamasis pradėsiu derėtis: „Aš
padariau tai ir tai, todėl dabar Tu man skolingas tai ir tai.“ Pirma, tai naikina gebėjimą
aukštinti Dievą – tu praktiškai tik prašai.
Antra, malda virsta manipuliavimu Dievu.
Aš turiu tris sūnus, ir visi jie skirtingi.
Tačiau jei vienas iš jų pradėdavo blogai elgtis, jei vienas iš jų tapdavo mažiau klusnus,
imdavo daugiau maištauti ar pan., mano,
kaip tėvo, širdis labiau linkdavo prie jo. Aš
imdavau labiau juo rūpintis, nes aš nesu jo
viršininkas, aš esu jo tėvas! Todėl aš žinau,
kad kai šaukiuosi Dievo Tėvo, aš kreipiuosi
į Jį Jėzaus vardu. Ateinu pas Jį tik iš Dievo
malonės. Aš žinau: Jėzus mirė už mane, todėl
Dievas yra man įsipareigojęs.

Beje, jei sakau, kad Dievas yra mano
Tėvas, ir žinau, jog Jis visada mane girdi,
todėl galiu būti ramus ir aukštinti Jį, tai nereiškia, kad galiu ir toliau daryti nuodėmes.
Jei nesilaikysi viršininko nustatytų taisyklių,
tai jo taip smarkiai nežeis, bet jei nesilaikai
tėvo taisyklių, tai drasko tėvo širdį.
Taigi, sakyčiau, jei Dievą vadinu Tėvu, tai
reiškia, jog esu įsitikinęs, kad Jis maloningas
ir visada mane išklausys, todėl prašydamas
aš labiau pasitikiu. Iš kitos pusės, tai taip pat
reiškia, kad turiu išpažinti savo nuodėmes,
nes šis nuostabus Dievas padarė dėl manęs
viską – sumokėjo neišmatuojamą kainą –
brangią Jėzaus Kristaus auką ir priėmė mane
į savo šeimą. Todėl turiu paklusti Jam dėl Jo
begalinės malonės.
Taigi, kai kreipiesi į Dievą kaip į Tėvą,
tai sustiprina visą tavo maldą. Jei nežinai,
kad Dievas yra tavo Tėvas, visos maldos
pasidaro blankesnės ir skurdesnės.

8 klausimas. Malda ir savęs
pažinimas
Jūs rašote, kad malda padeda pažinti
save. Gal galėtumėte tai paaiškinti?
K. S. Luisas pateikia pavyzdį: jei esi išdidus žmogus, niekada nematysi Dievo, nes
išdidus, į visus iš aukšto žvelgiantis žmogus
negali matyti to, kas yra aukščiau už jį, kas
yra didesnis. Būtent šis pavyzdys padėjo man
suprasti, kad Dievo akivaizdoje aš mokausi nuolankumo. Iš tiesų aš nesuvokiu, koks
nuodėmingas esu, kol neateinu švento Dievo
akivaizdon. Būtent taip nutiko ir Izaijui. Kokie
buvo pirmieji Izaijo žodžiai, jam atsidūrus
„švento, švento, švento Dievo“ akivaizdoje?
Jis nesako: „O, koks Tu šventas!“ Ne, jis sako:
Vargas man. [...] Aš esu žmogus nešvariomis
lūpomis (Iz 6, 5). Taigi jis iš karto suvokia savo
nuodėmingumą – kuo ryškesnė šviesa, tuo
aiškiau matai purvą ant savo rankų.
Kitaip tariant, priartėjęs prie tobulybės
pamatai savo trūkumus. Ir niekaip kitaip iš
tikrųjų nesuvoksime savo nuodėmingumo,
ir nesuprasime, kas su mumis blogai, kol
maldoje nepriartėsime prie švento Dievo.
Ar todėl mes nesimeldžiame? Nenorime pamatyti, kokie purvini esame?
Taip. Malda pažemina. Pavyzdžiui, jei iš

tiesų esu nusiminęs, atėjus Dievo akivaizdon
labai sunku likti nusiminusiam, nes sakai:
„Viešpatie, Tu esi išmintingas ir viską žinai.
Man nereikia liūdėti. Tu žinai, ką darai.“
Neįmanoma melstis, kai esi užrietės nosį
ar didžiuojiesi savo teisumu. Malda tuoj pat
„išleidžia iš tavęs orą“.

9 klausimas. Neatsakytos
maldos
Skaitydami Jokūbo laišką (Jok 4, 3)
suprantame, jog yra tokių maldų, į kurias
neatsakoma: kai meldžiamasi stabams,
prašoma iš neteisingų motyvų. Į kokias
maldas neatsakoma?
Dievas neduos to, kas tau pakenktų, kaip
aš, būdamas tėvas, neduočiau savo vaikams
to, ko jie prašo, nesuprasdami, kad tai jiems
pavojinga, ir jie galbūt gali net susižeisti. J. I.
Packeris savo knygoje apie maldą sako, kad
nėra tokio dalyko kaip neatsakyta malda. Net
ir Jonas Kalvinas sako, kad Dievas atsako į
mūsų maldas, nors ne visada atsako taip,
kaip mes prašėme.
Taigi ir Packeris, ir Kalvinas sako, kad
kartais mes prašome dalykų, kurie mums
nėra geri, bet Dievas, kaip gerasis Tėvas,
bando mums duoti tai, ko mes prašytume,
jei žinotume viską, ką žino Jis, arba atsako
vėliau ir ne taip, kaip mes prašėme.
Tačiau kartais mes prašome ko nors,
skatinami blogų motyvų. Tuo metu mes to
nesuvokiame. Tai gali būti savanaudiškumas, pasipūtimas ar išpūstos kokios tariamos dovanos... Kadangi prašome iš blogų
motyvų, Dievas negali to duoti, nes tai
tik pakurstytų mūsų išdidumą. Tai mums
žalinga.
O kartais iš geriausių paskatų gali prašyti
blogų dalykų – čia nei savanaudiškumas,
nei stabmeldystė. Tai tiesiog neišmintinga,
ir Dievas to tiesiog neduos. O stabmeldystės
įkvėpti prašymai yra dar blogesni, ir Dievas
į tokias maldas neatsakys.

10 klausimas. Naujoji knyga
Knygų apie maldą yra daug, ir kai
kurios jų tikrai geros. Kas jūsų knygoje
nustebins skaitytojus? Kuo jūsų knyga
apie maldą išsiskiria iš kitų?

Viešpaties dukroms

Nr. 5 (438) 2015 m. rugpjūčio 8 d.

Paminėsiu tris dalykus – manau, kad
bent vienas iš jų žmonėms tikrai bus naudingas.
Pirma, ši knyga yra suprantamesnė už
kitas. Ją parašiau todėl, kad yra daug gerų
knygų apie maldą, tačiau jos arba krypsta
į maldos teologiją, arba į praktiką, arba
sužlugdo maldą. Negalėjau pasiūlyti žmonėms nė vienos knygos, kuri apimtų visas
sferas – biblinį požiūrį į maldą, maldos
teologiją ir maldos būdus. Kai kurie žmonės pasakytų, kad ši knyga – subalansuota
ir ne per ilga.
Antra, galbūt nustebsite, bet aš labai
įsigilinau į Johno Oweno mokymą: ne tik į
jo knygą apie Šventosios Dvasios vaidmenį
maldoje, bet ir į jo knygą apie malonę bei
pareigą mąstyti dvasiškai. Johnas Owenas
yra mistikas. Jis tikrai tiki, kad galima tikėjimu matyti Jėzų Kristų – ne fizinėmis,
bet širdies akimis matyti Dievo šlovę. Jis
sako, kad turi būti sužadinti ir jūsų jausmai. Malda turi būti be galo ir be krašto
džiaugsminga – jis yra mistikas būtent šia
prasme. Tačiau tuo pat metu jis yra prastos
nuomonės apie katalikišką misticizmą ir
dar prastesnės nuomonės apie tai, kaip
evangelikai maldoje bando pritaikyti katalikišką kontempliaciją.
Tuo ši knyga ir išsiskiria iš kitų. Daugelyje man žinomų knygų, kuriose kritikuojama kontempliatyvi malda, nepateikiama
perkeisto, protestantiško požiūrio į maldą
ir kontempliaciją. Apie tai kalba Martynas
Liuteris, Džonatanas Edvardsas, Johnas
Owenas. Tačiau daug žmonių, vengiančių
kontempliatyvios maldos, bijo net šnekėti apie meditaciją ar apmąstymus, jie bijo
kalbėti apie gilius patyrimus ir susitikimus
su Dievu. Aš bandau pasakyti: „Ne, mes
turime į tai eiti. Tokią malda praktikuojantys žmonės – puikūs žmonės. Tačiau tuo
pat metu mes turime labai kritiškai žvelgti
į kontempliatyvios maldos praktiką, kuri
dabar taikoma bažnyčiose. Manau, kad skaitytojams mano nuomonė šiuo klausimu bus
pakankamai įdomi.
Trečia, knygos pabaigoje yra praktinių
patarimų. Radau begalę knygų, kuriose visgi
bijoma pasakyti: „Štai taip iš tiesų galima
melstis 15 ar 20 minučių.“ Aš stengiausi būti
praktiškas. Manau, kad kai kurie žmonės iš
tokio evangeliko reformato kaip aš tikisi šiek
tiek daugiau, tad štai – egzegezė, imkite ir
taikykite tai sau.
Iš www.desiringgod.org
vertė Jurga Domarkaitė
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Pervargusi „tobula“ moteris
DAIVA ŠIRKAITĖ

Kaip atlikti tik tai, ko iš tavęs tikisi Dievas, o ne kiti?

N

ereikia būti filosofe, kad apsidairius
aplink galėtum drąsiai tvirtinti, jog
ir šiandien gyvenimas yra sunkus, o kančia tampa tarsi natūralia gyvenimo dalimi.
Nuolatinė įtampa, nesėkmės, pernelyg dideli
reikalavimai ir nusivylimas sugriauna turėtas viltis ir iliuzijas, viskas praranda prasmę.
Vienos moterys į tai reaguoja netgi fiziškai –
suserga jų kūnas, kitos tampa emociškai šaltos,
nejautrios, dar kitos praranda iniciatyvą...
Iš šiuolaikinės moters reikalaujama labai
daug: ji privalo būti puiki specialistė, gražiai
atrodyti, turi gimdyti vaikus ir būti gera
motina, net ir vyresniame amžiuje privalo
išlikti jaunatviška. Tuo pat metu moteris
privalo daug pasiekti profesiniame darbe, net
ir turėdama vaikų nevengti dirbti viršvalandžių, būti puiki žmona. Dauguma moterų
jaučiasi negabios susitvarkyti su daugybe
joms primestų pareigų, joms katastrofiškai
trūksta laiko. Jos sukasi kaip voverės rate –
be poilsio, džiaugsmo ir ramybės.
Kaip išsivaduoti iš šio užburto rato?
Labai svarbu išmokti pasakyti „ne“. Jėzus
rodo mums, kaip tai padaryti (Mk 1, 35–39).
Kafarnaume Jis taip visus sužavėjo, kad kitą
rytą mokiniai susirado Jį besimeldžiantį
ir pasakė: „Visi Tavęs ieško.“ Tačiau Jėzus
trumpai pasvarstęs prisimena tikrąjį savo
darbą ir atsako: „Eikime kitur, į gretimus
miestelius, kad ir ten skelbtume žodį, nes
tam esu atėjęs.“ Svarbu, kad Jis ne tik taip
kalba, bet ir elgiasi. Tiems, kurie nori visiems
įtikti, gresia ypatingas pavojus persitempti.
Kaip atskirti, kas vertinga, o kas yra
menkos vertės? Kai kurie žmonės (ypač
moterys) sako: „Esu vertas tiek, kiek pa-

siekiu, kiek sugebu nuveikti.“ Tačiau kaip
krikščionys žinome, kad Dievas myli mus
neatsižvelgdamas į mūsų rezultatus ar laimėjimus. Jis myli, nes nusprendė mus mylėti. Jei
to nesuvokiame, neteisingai žvelgiame į pačią
krikščionybę, mąstydami: „Kuo daugiau
nuveiksiu, tuo labiau Dievas mane mylės.“
Iš to kyla orientacija vien į rezultatą, kurią
dažniausiai dar labiau sustiprina savęs lyginimas su kitų pasiekimais.
Paroje yra tik dvidešimt keturios valandos, ir per jas neįmanoma atlikti tiek,
kiek iš tavęs tikisi aplinkiniai. Ir vargu ar
užteks laiko atlikti tai, ką suplanavai pati.
Tu negali susitikti su visais norinčiais, paskambinti kiekvienam, kas nori su tavimi
pasikalbėti, perskaityti visas įdomias knygas,
praleisti su draugais tiek laiko, kiek norėtųsi,
ir tuo pačiu metu būti pasiruošusi priimti
bet kada galinčius atvažiuoti svečius. Tai
paprasčiausiai neįmanoma fiziškai. Koks
palengvėjimas ateina įsisąmoninus, kad viso
to daryti neprivaloma.
Jei leidi kitiems nustatinėti prioritetus
tavo gyvenime, atsiranda daugybė pradėtų
ir nepabaigtų, blogai padarytų arba iš viso
nepradėtų darbų. Gyveni slegiama kaltės,
nuolat skubi ir esi nusivylusi, negali džiaugtis
ramiu gyvenimu, kurį tau siūlo Dievas. Dievas nesiūlo trijų mažų vaikų mamai atlikti
tai, ką daro jos vyras ar netekėjusi mergina,
arba moteris, kurios vaikai jau suaugę.
Moterys dažnai patiki melu, kad jos
gali pasiekti viską: gali būti idealios mamos,
žmonos bei padaryti puikią karjerą darbe.
Nė viena moteris negali tobulai atlikti šių
trijų vaidmenų. Anksčiau ar vėliau gali tekti
nusivilti. Nusivylimas ateina, kai stengiesi pasiekti tai, ko Dievas neliepė padaryti.
Kiekviename gyvenimo periode prioritetai
skirtingi.
„Svarbiausias krikščionybės aspektas –
ne tai, ką mes darome, o kokį ryšį palaikome
su Dievu. Būtent šiam ryšiui Dievas ir prašo
skirti visą dėmesį, būtent tai ir yra nuolat
puolama piktojo“, – rašė vienos skaitomiausių
krikščioniškų knygų „Viskas Jo šlovei“ autorius O. Chambersas. Iš tiesų reikia atlikti tik
tai, ko iš tavęs tikisi Dievas. Suvokimas, kad
visada atsiras laiko tam, ką Dievas suplanavo
tavo dienai, savaitei ar mėnesiui, atnešta
ypatingą laisvę.

Paskutinis puslapis
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Santuokos vadovas Malonė ir ramybė
Atkelta iš 14 p.

Kuo užimtesni esame, tuo svarbiau ir nepatogiau darosi susitikti.
Būna, kad iki kaklo skendėdami darbuose jaučiame didelę pagundą
pasimatymą atidėti, nukelti į kitą dieną. Tačiau to nedarome, nes
žinome, kad pasekmės bus ne pačios geriausios. Aišku, yra buvę
tokių savaičių, kai susitikti mudviem taip ir nepavykdavo. Mes iš to
pasimokėme ir supratome, kad dvi savaitės be smagaus pasimatymo
ir pabendravimo – labai jau ilgas laikotarpis. Ilgiau nesimatę pajuntame, kad tolstame vienas nuo kito, netenkame ryšio, nebežinome,
kuo gyvena mūsų sutuoktinis. O reguliariai susitikdami patiriame
vienovės jausmą, jaučiame stiprų mus jungiantį ryšį. Tada ir savaitę
ištverti lengviau, jaučiame mažiau streso darbe, gražiau sutariame
su savo antrąja puse ir vaikais.
1

Rob Parsons, Loving Against the Odds, Hodder & Stoughton, 1994, p. 39.

2

Raymond Snoddy & Carol Midgley, The Time, 1998 m. balandžio 22 d., p. 22.
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Ibid.
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Vanity Fair, 1999 m. spalis, p. 135.
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The Daily Mail, 1998 m. balandžio 20 d.
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Gary Chapman, Penkios sutuoktinių meilės kalbos, „Sidabrinis trimitas“, 2001.
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Alan Storkey, Marriage and its Modern Crisis, Hodder & Stoughton, 1996, p. 25.
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Manau, kad visų pirma tikimasi, jog laiškas bus perskaitytas. O
skaitant skaitytojus aplankys malonė ir ramybė. Laiškas yra Dievo
žodis, ir jis padaugins malonę bei ramybę. Laiško pabaigoje Paulius
palieka mus su Dievo žodžiu ir palydi į pasaulį, melsdamas, kad
mus lydėtų malonė.
Petras tai patvirtina, sakydamas, kad malonė ir ramybė ateis
Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 1, 2). Kitaip
tariant, Petras, įpūsdamas pažinimo laužą, sako: „Aš ne tik meldžiu
daugiau malonės ir ramybės, bet ir rašau laišką, kad geriau pažintumėte Dievą ir Jėzų Kristų.“

Išvada
Dievas visada turi tau paruošęs daugiau malonės ir ramybės. Jis
pasirūpino, kad gautum tai per Dievo ir Jėzaus Kristaus pažinimą. Jis
įkvėpė Šventąjį Raštą, kad tavo gyvenime nesiliautų gausėjusi malonė
ir ramybė. Tad atsidėk šiai Knygai ir klausydamas Dievo melskis.
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