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Kristaus išskirtinumas
GABRIELIUS LUKOŠIUS

A

tėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus
paklausė savo mokinius: „Kuo žmonės
mane, Žmogaus Sūnų, laiko?“ Jie atsakė:
„Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar
kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane
laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Kristus,
gyvojo Dievo Sūnus“. Jėzus jam atsakė: „Palaimintas
tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau
tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir Aš
tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu
savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau

duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje,
bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta
ir danguje“ (Mt 16, 13–19).
Vieno iš Jėzaus mokinių, apaštalo Petro, atsakymas – „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“ – veda
prie paradoksalaus teiginio, jog Jėzus iš Nazareto yra
už visus viršesnis Viešpats – svarbiausias asmuo šio
pasaulio istorijoje ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Nuo
atsakymo į klausimą, kuo mes Jį laikome, priklauso
kiekvieno mūsų likimas. Tačiau teisingas atsakymas
nėra apaštalo Petro ištartų žodžių pakartojimas. Žodžius pakartoti galima iš tiesų nesuvokus jų prasmės.
Nukelta į 2 p.
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Laikas puoselėti
santykius su Kristumi
MINDAUGAS SAKALAUSKAS

T

urbūt vienas sudėtingiausių dalykų žmogui, save vadinančiam
krikščioniu, – kritiškai įvertinti
savo santykius su Kristumi. Dažniausiai manoma, jog su mumis

viskas tvarkoje – juk mes visi gyvename su Dievu... Bet jei netyčia
aptiktume, kad mūsų santykiai apleisti arba pastebimai „sušlubavę“,
o gal jų apskritai niekada nebuvo, –
deklaruojamas krikščioniškumas

staiga susvyruotų, nes kokia krikščionybė be Kristaus arba „iš dalies“
su Kristumi?.. Tai reikštų, kad kažką branginame labiau nei Jėzaus asmenį, Jo mokymą, vertybes, esame
susipainioję tikrovėje, nors ir palaikome tikinčiojo įvaizdį. Sutikite,
tai būtų skaudi akistata su savimi,
vis dėlto ne beviltiška, nes, kol kvėpuojame, tol galime iš naujo artintis
prie Kristaus, jei tik nuoširdžiai
atgailaujame. Kur kas blogiau –
jei tokios nemalonios akistatos vengiama, raminant save šališkai pasirinktomis ar savaip
Nukelta į 3 p.
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žemiškas yra ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, Tas už visus viršesnis. Jis liudija,
ką matė ir girdėjo, tik niekas Jo liudijimo
nepriima. O kas Jo liudijimą priima, tas
pripažįsta, jog Dievas teisus, juk ką Dievas
yra siuntęs, Tas kalba Dievo žodžius, nes
Dievas teikia Dvasią be saiko. Tėvas myli
Sūnų ir visa yra atidavęs į Jo rankas. Kas
tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas
netiki Sūnumi – gyvenimo nematys: ant jo
pasilieka Dievo rūstybė (Jn 3, 31–36).

tikroji Šventykla – žmonių susitikimo su
Dievu vieta ir vienintelė auka, kuri sutaiko
žmones su Dievu? Matyt, būtina, nes Dievo
Dvasia įkvėpė tai užrašyti ir įtraukti į Naująjį
Testamentą. Pavojus išpažinti tikėjimą Kristumi, tačiau mąstyti ir gyventi tarsi Jėzus
nėra viršesnis už kitus, realus. Jei nenorime
atsidurti tokioje apgailėtinoje padėtyje,
siekime patys įsižiūrėti į savo Viešpaties
Jėzaus Kristaus išskirtinumą bei viršenybę.

Poreikis būti dėmesingiems

Petrui tai buvo apreikšta Dievo, ir Šventasis
Raštas mums liudija, kad be dieviško apreiškimo nė vienas žmogus negali iš tikrųjų
suvokti Jėzaus išskirtinumo. Tai liudija pats
Jėzus, o vėliau ir apaštalas Paulius: Anuo
metu Jėzus kalbėjo: „Aš šlovinu Tave, Tėve,
dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai
nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei
mažutėliams. Taip, Tėve, nes Tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir
niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo
niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus
nori apreikšti“ (Mt 11, 25–27). Nė vienas
negali sakyti, kad Jėzus yra Viešpats, kaip
tik Šventąja Dvasia (1 Kor 12, 3).

Kristus pasaulio religijų
kontekste
Paviršutiniškai žiūrint gali pasirodyti,
kad Jėzus iš Nazareto yra vienas iš keleto
iškilių žmonijos dvasinių mokytojų, o jų
ištarmėse išties yra daug panašumų. Nesigilinant taip pat galima teigti, jog krikščionybė, ypač moralės požiūriu, ganėtinai panaši
į kitas religijas. Apie tai liudija tiek atskiri
Jėzaus posakių, tiek gyvenimo išmintį bei
jo dėsnius įžvelgusių mąstytojų ištarmių
fragmentai. (Ar nebūtų keista, jei žmonės,
gyvendami per Dievo Sūnų sutvertame
pasaulyje, neįžvelgtų nors nedidelių Jo atspindžių?) Tačiau apaštalas Jonas liudija, kad
Jėzus atnešė tokį Kūrėjo pažinimą, kokio
joks žmogus neturėjo ir neperdavė:
Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai
viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje esantis,
mums Jį apreiškė (Jn 1, 18). Kas iš aukštybių
ateina, Tas už visus viršesnis, o kas iš žemės, –

Skaitydami Jėzaus Kalno pamokslo
žodžius, daugelis žmonių stebisi Jo mokymu. Jie pripažįsta, kad Jėzus pateikia
labai aukštus moralės standartus, tačiau pro
pirštus praleidžia Jėzaus prisikėlimo istoriją
ir tuos teiginius, kuriuose Jis apreiškia savo
išskirtinumą bei dievystę. Būtent šią evangelijų dalį jie (nu)vertina kaip mitologizuotą. Visgi dauguma įvairių religijų skelbėjų
vienaip ar kitaip remiasi Kristaus žodžiais
bei autoritetu pristatydami savo religiją.
Dažną kartą, kai norima pasakyti, jog tai,
kas skelbiama, yra priimtina ir gera, tenka
išgirsti: „Taip pat moko ir Jėzus.“ Taigi, nors
jie netiki Kristumi ir nesuvokia tikrosios
Jo tapatybės, vis dėlto mato reikalą remtis
Jo autoritetu. Tai, jog žmonės neįžvelgia
Kristaus didybės, neturėtų stebinti, nes
Kristaus išskirtinumas kritusiems žmonėms
yra sunkiai įžvelgiamas. Tai paslėpta nuo
išmintingųjų bei gudriųjų (žr. Mt 11, 25), ir
šio pasaulio dievas apakina žmonių protus
(žr. 2 Kor 4, 4). Net krikščionys, deklaruojantys Kristaus išskirtinumą, neretai patys
tai suvokia gana miglotai. Kristaus tarnystės
dienomis daug mokinių pasitraukė nuo
Jo (Jn 6, 66), o Jo suėmimo dieną Jį paliko
visi Jo mokiniai, nes tai visiškai neatitiko
jų lūkesčių.
Laiško hebrajams autorius nuolat ragina
tikinčiuosius įsižiūrėti į Kristų, rodydamas
į Jėzaus viršenybę visų Senojo Testamento
Dievo tarnų atžvilgiu. Ar būtina tikintiems
Kristumi aiškinti, kad Jis yra viršesnis už
pranašus, angelus, Mozę, Jozuę, Aaroną,
šventyklą, įstatymą ir visą Senojo Testamento tarnystės tvarką? Ar reikia krikščionims įrodinėti, kad Jėzus yra tikrasis
Dievo apaštalas ir vyriausiasis Kunigas,

Pavojus išpažinti tikėjimą
Kristumi, tačiau mąstyti
ir gyventi tarsi Jėzus
nėra viršesnis už kitus,
realus. Jei nenorime
atsidurti tokioje
apgailėtinoje padėtyje,
siekime patys įsižiūrėti
į savo Viešpaties Jėzaus
Kristaus išskirtinumą bei
viršenybę.

Pateiksiu vaizdingą iliustraciją iš J.
R. R. Tolkino pasakos „Didžiojo Vutono kalvis“, kuri turėtų padėti kiek kitaip
pamatyti įsižiūrėjimo svarbą. „Didžiojo
Vutono kalvis“ – tai pasaka, kurioje šalia žmonių savo karalystėje gyvena ir
elfai. Pagrindinis pasakos veikėjas –
kalvis iš nedidelio miestelio, vaikystėje gavęs
nuostabią dovaną – stebuklingą elfų darbo
žvaigždę, kurios dėka įgijo išskirtinių gebėjimų. Jam buvo suteikta teisė ja naudotis
didžiąją jo gyvenimo dalį. Tame miestelyje
ilgus metus Vyriausiojo Virėjo (ypatingos
pareigos) pameistriu tarnavo žmogus, vardu Alfas, vėliau pats tapęs Vyriausiuoju
Virėju. Jis buvo elfų karalius, bet miestelio
gyventojai to nežinojo. Atėjo laikas kalviui
grąžinti stebuklingąją žvaigždę. Jis privalėjo
ją perduoti elfų karaliui, bet niekada nebuvo
jo matęs ir nebeturėjo vilties jį sutikti. Todėl
nuspendė ją atiduoti Alfui, nes tas žmogus
sakė, jog ateityje jam teks sutikti elfų karalių.
„Kalvis ilgai žvelgė į Alfą. Ir staiga žemai
nusilenkė: ‚Pagaliau supratau, valdove, –
pasakė jis. – Jūs suteikėte mums pernelyg
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daug garbės.‘ “ Taip turėtų būti ir su mūsų
Viešpaties išskirtinumo suvokimu: ne teisuoliškas, aštrus įrodinėjimas, bet atviras,
nuolankus suvokimas. Jei tiesa suvokta,
ji turi keisti mūsų gyvenimo būdą. Kas iš
to, jeigu aš siekiu kitiems įrodyti Kristaus
viršenybę, o pats gyvendamas taip, lyg jos
nebūtų, paneigiu sakomus teiginius. Kodėl vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o
nedarote, ką sakau? (Lk 6, 46). Suvokdami
Jo išskirtinumą bei viršenybę, priimame
ir Jo žodžius.

Šventasis Raštas apie Kristaus
viršenybę
Kristaus viršenybė ir išskirtinumas
aiškiai parodomas beveik visose Naujojo
Testamento knygose, bet išsamiausiai –
Evangelijoje pagal Joną, Laiške kolosiečiams ir Laiške hebrajams. Atvira širdimi
pažvelkime į ištraukas, liudijančias Jėzaus
Kristaus išskirtinumą ir viršenybę.
Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas
Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje
buvo pas Dievą. Visa per Jį atsirado, ir be
Jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. [...]
Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti
Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą,
kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš
vyro norų, bet iš Dievo gimę. Tas Žodis tapo
kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo
šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės
ir tiesos (Jn 1, 1–3. 12–14).
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes Juo sutverta
visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima
ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar
kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sutverta
per Jį ir Jam. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa
Juo laikosi. Ir Jis yra kūno – bažnyčios galva.
Jis – pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad
visame kame turėtų pirmenybę. Nes Tėvui
patiko Jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per
Jį visa sutaikinti su savimi, darant Jo kryžiaus
krauju taiką, – per Jį sutaikinti visa, kas yra
žemėje ir danguje (Kol 1, 15–20).
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje
Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus,
o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo
mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis,
Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus
atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu,
pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybėse, tapdamas tiek
pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už
juos paveldėjo vardą (Hbr 1, 1–4).
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interpretuojamomis Biblijos citatomis,
uoliai laikantis išorinio pamaldumo formų,
darant gailestingumo darbus ir pan.
Tarkime, jei reguliariai lankai bažnyčią, esi malonus ir tolerantiškas, prisidedi
prie kokio nors bažnytinio tarnavimo ar
krikščioniško projekto, netrukus sulauksi
bendratikių pripažinimo – „geras brolis“,
„puiki sesuo“. Mums, žmonėms, sveriantiems pagal išorę, to pakanka, tačiau Dievas
mato širdis, todėl Jo vertinimas kartais gali
skirtis ir galiausiai turėti lemtingų pasekmių. Viešpaties pamokymai atskleidžia,
jog Teismo dieną tie, kurie manėsi esą
su Juo, labai nustebs, mat Viešpats kai
kuriems tars jų nepažįstąs. Koks tai turėtų
būti smūgis! Tad šiandien vis dar laikas
labai rimtai peržiūrėti savo santykius su
Kristumi.

Netikėta nuostaba
Žvelgiant į šiandienos bažnyčią, atrodo,
kad dalis jos laikosi išimtinai optimistiškos
laikysenos, kalbant apie paskutinį Dievo
teismą, išgelbėjimą, atlygį amžinybėje.
Paprasčiau kalbant, jos siunčiama žinia
skambėtų maždaug taip: „Jei tik tiki Kristumi, viskas su tavimi yra ir bus gerai, nes
Dievas tave myli ir priima tokį, koks esi“,
per daug nesigilinant, ką gi reiškia Juo
tikėti. Tai tikrai įkvepianti ir raminanti
žinia, tik klausimas, kiek ji patikima.
Kai klausau Šventojo Rašto žodžių –
juose daugybė perspėjimų, galimų pavojų
žmogaus sielai, raginimų neatsipalaiduoti,
bet budėti ir saugotis. Ir toli gražu ne kiekviena ten minima pabaiga už regimybės
slenksčio yra laiminga. Štai kelios iliustracijos:
Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo
vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo
vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų
Tavo vardu?!’ Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš
niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo
manęs, jūs piktadariai!’ (Mt 7, 22–23).
Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė
prašyti: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk
mums!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums:
aš jūsų nepažįstu!’ (Mt 25, 11–12).

Sėkla, kritusi tarp erškėčių, – tai tie, kurie išgirdo, bet, toliau eidami, buvo nusmelkti
rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumų ir
neduoda subrendusio vaisiaus (Lk 8, 14).
Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią
vaisiaus, Jis išpjauna [...]. Kas nepasiliks
manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip
šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį,
ir jos sudegs (Jn 15, 2. 6).
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako
bažnyčioms: ‘Nugalėtojas nenukentės nuo
antrosios mirties’ (Apr 2, 11).
‘Nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo
knygos. Aš išpažinsiu Jo vardą savo Tėvo ir
Jo angelų akivaizdoje’ (Apr 3, 5). Bet jeigu,
ištrūkę iš pasaulio purvyno Viešpaties ir
Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir
vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui
darosi blogiau negu pirma (2 Pt 2, 20).
Teisiojo neišgelbės jo teisumas, jei jis
nusikals (Ez 33, 12).
Pastarosioms ištraukoms pagrįstai
tiktų apaštalo Pauliaus apibendrinimas:
Todėl atbaikite savo išgelbėjimą su baime
ir drebėdami (Fil 2, 12). Juk dvasinėmis
dovanomis apdovanoti tikintieji ir net pusė
mergelių iš palyginimo, tinkamu metu
neįsigijusios aliejaus žibintams, liko už
durų. Erškėčiai nusmelkė kviečius, ir šie
liko be vaisių, – tik viena iš keturių dirvų
nešė vaisių. Vaisių nenešusios vynmedžio
šakelės buvo nukirstos, išmestos ir sudegintos. Pralaimėjusieji nukentės nuo antrosios mirties, jų vardų neliks gyvenimo
knygoje. Tai grėsmingi perspėjimai, tačiau
šiandienos žmogui jie atrodo neįtikėtini.
Humaniškumu alsuojančioje visuomenėje tai skamba archajiškai, brutaliai
ir nedera su gero Dievo paveikslu, todėl
į juos rimtai neįsiklausoma. Dievočiau
atrodo visokį nuodėmingumą, neklusnumą talpinti „meilėje“, kuri suprantama
kaip beribė tolerancija, nei perspėti apie
Dievo teismus ir kviesti atgailai. Dievas
išties yra begalinė meilė, tačiau Jo meilė
mus, sąmoningas ir laisvas būtybes, perspėja apie slypinčius pavojus ir padeda
Nukelta į 4 p.
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juos įveikti, o ne beatodairiškai pataikauja
mūsų aistroms. Įteisintos aistros sulauks
teisingojo Dievo atpildo.

Kova
Šią tiesą puikiai iliustruoja jau pirmieji
Biblijos puslapiai. Dievas žinojo apie sode,
kuriame apgyvendino mylimus žmones,
slypintį mirties pavojų, todėl iš savo gerumo juos perspėjo: Nuo kiekvieno sodo
medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio
pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi (Pr
2, 16–17). Atsakomybė nebevalgyti nuo
minėto medžio jau gulėsi ant žmonių pečių.
Dabar jie žinojo tiesą ir turėjo laisvą valią
rinktis gyvenimą arba mirtį. Kurį laiką
jiems puikiai sekėsi nesiartinti prie mirtį
nešančio medžio, kol sode nepasirodė dar
vienas veikėjas – gyvatė. Ši ėmė įtaigiai
liaupsinti uždraustąjį medį, įkyriai kalbinti
bent paragauti, žadėti neįtikėtinai didingus
pokyčius gyvenime, ir … deja, jai pavyko.
Buvo sužadinta žmonių aistra, kuri jiems
tapo svarbesnė nei perspėjantys mylinčio
Dievo žodžiai. Ar žmonės mirė? Ar Dievas įvykdė, ką sakęs? Puikiai žinome – su
kaupu: dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirė
daugelis [...] vieno žmogaus nusikaltimas
visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą (Rom 5, 15. 18).
Kaip Adomas su Ieva, taip ir mes girdime Dievo pavedimus bei perspėjimus
ir tampame už juos atsakingi. Juk aiškus
biblinis principas – kam duodama, iš to ir
pareikalaujama. Čia prasideda mūsų kova,
kova už ištikimybę tiesai, Dievo žodžiui –
kartu tai yra ir meilė Kristui, deramas santykis į Jį, – kuri tęsiasi visą žemišką gyvenimą.
Daugelio iš mūsų kovos pradžia paprastai
būna graži ir daug žadanti, tačiau ilgainiui
vaizdas keičiasi. Panašiai kaip maratono
bėgime: startuoja būrys žvalių, energija
trykštančių, laimėti pasiryžusių, petys petin
bėgančių bėgikų, tačiau po kurio laiko būrys
virsta vora, bėgikams išsibarstant skirtingu
atstumu, mat distancija ilga ir varginanti.
Sakoma: „Žmonės keičiasi“ arba „Laikas žmones keičia.“ Tikra tiesa – mes ne-

stovime vietoje, keičiamės tiesos arba melo
link, renkame arba barstome, veržiamės
prie laimikio aukštybėse arba atsiliekame,
apsunkę nuo kūniškų aistrų, tarnaujame
Dievui arba turto dievui, statome ant uolos
arba ant smėlio, iš brangakmenių arba iš
šiaudų, nugalime pagundymus arba juos
pralaimime. Viskas priklauso nuo nedidelių kasdienių pasirinkimų, kurie išauga į
didelius, visuotinai matomus. Mes kasdien
renkamės ir nebūtinai taip, kaip Dievui
patinka. Tad kaip galime sakyti: Dievas
tave priima tokį, koks esi? Tai nepagrįstas
raminimasis.

Mes nestovime vietoje,
keičiamės tiesos arba
melo link, renkame arba
barstome, veržiamės prie
laimikio aukštybėse arba
atsiliekame, apsunkę
nuo kūniškų aistrų,
tarnaujame Dievui arba
turto dievui, statome ant
uolos arba ant smėlio,
iš brangakmenių arba
iš šiaudų, nugalime
pagundymus arba juos
pralaimime. Viskas
priklauso nuo nedidelių
kasdienių pasirinkimų,
kurie išauga į didelius,
visuotinai matomus.

Prisiminkime tarną, kuriam buvo paskirta prižiūrėti namus, tačiau šis ėmė girtuokliauti ir mušti tarnybos draugus. Jėzus
nemokė, kad grįžęs šeimininkas viską jam atleido ir dar dosniai apdovanojo. Priešingai –
paskyrė dalį su veidmainiais, kur verksmas
ir dantų griežimas. Buvo dešimt mergelių, iš
kurių net penkias Viešpats nesigėdi pavadin-

2014 m. Jonavos bažnyčios pastorius
Mindaugas Sakalauskas su šeima išvyko
į misijas Austrijoje
ti kvailomis. Ir net nepasigaili, kai šios kiek
pavėluotai grįžo, nešinos aliejumi ir prašėsi
įleidžiamos. Vienas kito šeimininko tarnas
gavo nemažą jo turto dalį, bet ja nesinaudojo, kad uždirbtų daugiau. Ir šiuo atveju
Viešpats yra tiesus ir nepermaldaujamas:
Blogasis tarne, tinginy! [...] Šitą niekam tikusį
tarną išmeskite laukan į tamsybes. Ten bus
verksmas ir dantų griežimas (Mt 25, 26. 30).
Šių žmonių Viešpats nepriėmė tokių, kokie
jie buvo... Jis įvardijo jų netinkamumą, ir
pagal tai teisingai atlygino. Veidmainiais,
kvailiais, tinginiais žmonės ne gimsta, o
tampa. Tampa atitinkamai rinkdamiesi,
pralaimėdami gundymus melu tikėti labiau
nei tiesa, pasirinkdami malonų jausmą vietoj
įpareigojančio Dievo žodžio.
Kai akį, ranką ar koją traukia nuodėmė,
Jėzus nesako: „Nieko tokio... ką padarysi,
žinau, kad esi silpnas. Aš už tave numiriau,
todėl, jei ir nusidėsi, Aš tau atleisiu, ir viskas
bus gerai. Puikiai tave suprantu. Aš besąlygiškai myliu tave tokį, koks esi, todėl išgelbėsiu tave bet kuriuo atveju.“ Maždaug tokį
Jėzų šiandien pažįsta ir tokiu tiki ne vienas
krikščionis. Vis dėlto nuodėmės atžvilgiu
Jėzus yra nepalyginti kategoriškesnis, nei
dažnai manome: Ir jei tavo akis traukia tave
nusidėti, – išlupk ją (atitinkamai ranką ar
koją Jėzus ragina nukirsti – aut. past.), nes
geriau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę,
negu su abiem akim būti įmestam į ugnies
pragarą, kur ‘jų kirminas nemiršta ir ugnis
negęsta’ (Mk 9, 47–48). Savąja auka ant
kryžiaus Jėzus ne ramina (nors labiau nei
kas nors kitas turėtų tam teisę), bet ragina
iki žvėriško skausmo ir savęs praradimo (tik
pamanykime akimirkai, ką tektų išgyventi
sau lupant akį ar kertant koją) kovoti su
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nuodėme, kitaip vieną dieną gali atsidurti
liepsnojančiame pragare – supraskime, kad
Jėzus ne tuščiai kalba ir nejuokauja. Mums
norisi sudvejoti: „Jėzau, nejaugi Tu rimtai?
Negi taip gali būti?“
Jėzaus mokymas išties kategoriškas
ir radikalus, tačiau šių dienų Jo mokiniai
neretai „atskiedžia“, sušvelnina Jo žodžius,
sau ir kitiems Jėzų piešdami humaniškesnį,
tolerantiškesnį (sakytume: gailestingą), –
žodžiu, priimtinesnį mūsų amžiaus visuomenei. Tik nežinia kodėl: ar kad patiems
neparanku pažinti Viešpatį, kviečiantį išsižadėti savęs ir nešti kryžių, ar kad baugu
nepritapti, gėda išpažinti ir skelbti tokį
„atgyvenusį“ Dievą, vis dar tikintį velniu,
nuodėme, pragaru, o gal dar dėl ko nors
kito?.. Kad ir kaip ten būtų, savąją kartą
Jėzus ir apaštalai vadino iškrypusia karta
ir prie jos nesitaikstė, jai nepataikavo, bet
be užuolankų, tiesiai skelbė tiesą. Kažin
ar mūsų karta yra geresnė, kad leistume
sau nutylėti apie artėjančią Dievo rūstybę
ir gresiančią pražūtį?.. Žinoma, kai kam
tokia apgaulinga ramybė yra paranki: Taip
buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė,
vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja
visą pasaulį. [...] Bet vargas gyvenantiems
žemėje ir jūrai, nes pas jus numestas velnias,
kupinas didelio įniršio, žinodamas mažai
beturįs laiko (Apr 12, 9. 12).
Šios eilutės kiek praskleidžia neregimo dvasinio pasaulio skraistę, už kurios
išvystame įpykusią dvasinę būtybę, kurios tikslas – kuo skubiau suvedžioti visą
pasaulį, kitaip tariant, apgauti žmones ir
atitolinant nuo Dievo tikrovės prapuldyti
juos nuodėmėje. Bažnyčia, be abejonės,
taip pat yra senosios gyvatės taikinyje.
Tai, kad ne vienas krikščionis šiandien
rimtai netiki velnio veikimu (jei tikėtų,
kitaip apie jį kalbėtų ir kitaip gyventų),
kaip tik liudija, kad velnio melas visgi turi
vietos bažnyčioje. Vargas krikščioniui,
kuris netapatina savo gyvenimo su dvasine
kova – jis pasmerktas būti nugalėtas, t. y.
apgautas. Nes kaip atpažinsi pavojų ir tuo
labiau kovosi, jei netiki, jog jis egzistuoja?
Tiek mūsų Viešpats, tiek Jo apaštalai jautė
priešo alsavimą į nugarą, pripažino tai,
o ne ignoravo, ir priešinosi, grūmėsi. Tai
iliustruoja daugybė Rašto ištraukų, tačiau
pasitelksiu vos keletą:
Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas
velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis
liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu (1 Pt 5, 8–9).

Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad
galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas.
Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju,
bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio
amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis
blogio jėgomis danguje (Ef 6, 11–12).
Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės
velniui, ir jis bėgs nuo jūsų (Jok 4, 7).
Eik šalin nuo manęs, šėtone! (Mt 4, 10).
Ateina šio pasaulio kunigaikštis, ir manyje jis neturi nieko (Jn 14, 30).
Kovoti – tai visą savo širdies „teritoriją“
išsaugoti Kristui, neįsileidžiant į ją kito šeimininko su visa „manta“, kurią jis ketintų
atsigabenti ir „užgriozdinti“ širdies namus.
Nugalėtojas dėmesingai klauso Viešpaties
žodžio ir, Šventosios Dvasios padedamas,
ištikimai jo laikosi. Dievo žodis ir valia yra
duona, kuria jis gyvas. Kaip mūsų Viešpats
klusniai vykdė Tėvo valią ir išgirdo Jo pasigėrėjimą: Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo
Aš gėriuosi (Mt 3, 17), taip ir Jo mokinys:
Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas
myli mane. O kas mane myli, tą mylės mano
Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu.
[...] Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime
ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano
žodžių nesilaiko (Jn 14, 21. 23–24). Mylėti
Viešpatį – tai paklusti Jo žodžiams, o paklusti
nepavyks be kovos, kovos su tuo, kas prieši-

Kristus paskutiniąją
dieną vienus atpažins,
kitų – ne, net jei
žemiškame gyvenime
jie atrodė gana
dievotai. Tuomet lauks
teisingas, kiekvieno
pelnytas atpildas. Vieni
nudžiugs, kiti – nuliūs.
Ką gi Jis pažins? O gi
tuos, kurie Jį pažinojo.
Jį pažįstantys pažįsta
Jo žodžius ir pagal juos
gyvena, nepažįstantys į
Viešpaties žodžius rimtai
nežiūri ir gyvena, kaip
patys išmano, nors ir gali
tvirtinti, kad Šventasis
Raštas jiems autoritetas.

5

nasi Dievo valiai tiek mūsų viduje, tiek išorėje
– pasaulyje. Mylintiems Kristų nereikės nei
belstis, nei prašytis įleidžiamiems į karalystę,
Viešpats žada pats drauge su Tėvu ateiti ir
apsigyventi. Koks džiaugsmas!

Apibendrinkime
Kristus paskutiniąją dieną vienus
atpažins, kitų – ne, net jei žemiškame
gyvenime jie atrodė gana dievotai. Tuomet lauks teisingas, kiekvieno pelnytas
atpildas. Vieni nudžiugs, kiti – nuliūs. Ką
gi Jis pažins? O gi tuos, kurie Jį pažinojo.
Jį pažįstantys pažįsta Jo žodžius ir pagal
juos gyvena, nepažįstantys į Viešpaties
žodžius rimtai nežiūri ir gyvena, kaip patys
išmano, nors ir gali tvirtinti, kad Šventasis
Raštas jiems autoritetas, tačiau autoritetas
tol ir tiek, kiek nekliudo gyventi taip, kaip
jie nori. Čia ir išryškėja santykis į Kristų –
mylintys Jį praras save vardan klusnumo
Žodžiui, o mylintys save – rinksis savo
patogumą, Žodį patyliukais aplenkdami.
Kad ir kaip ten būtų, šiandien vis dar
yra laikas neturintiems santykių su Kristumi juos atrasti, apleidusiems – atstatyti,
puoselėjantiems – toliau juos gilinti. Visais
atvejais yra gerai klausti paties Viešpaties,
ką Jis galvoja apie mus, ką mums norėtų
pasakyti, idant anądien neužkluptų nemalonios staigmenos...
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Kristaus mokinių bendrystė
J

au ketverius metus Jonavos bažnyčios „Tikėjimo žodis“
pastorius Giedrius Ažukas (anksčiau ir pastorius Mindaugas Sakalauskas) tarnauja vienuolių kapucinų įkurtuose
Gailestingumo namuose, kur pagalbą randa ne tik nuo įvairių
svaigalų priklausomi, bet ir benamiai ar itin skurdžiai gyvenantys
varguoliai. O š. m. rugsėjo 13 d., vienuolių kapucinų kvietimu,
pastorius Giedrius Ažukas ir bendruomenės šlovintojai dalyvavo
Viešpaties šlovinimo vakare Kauno Petrašiūnų (Šv. Vincento
Pauliečio) parapijos bažnyčioje.
Pastorius G. Ažukas pasveikino susirinkusiuosius apaštalo
Pauliaus žodžiais iš Laiško efeziečiams: Malonė jums ir ramybė
nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! [...] Jame
turime atpirkimą per Jo kraują ir nuodėmių atleidimą, [...] kad,
laikų pilnatvei atėjus, galėtų suvienyti Kristuje visa, kas yra tiek
danguje, tiek žemėje (Ef 1, 2–10). Tad visi, kurie tikime Jėzumi
Kristumi kaip savo Gelbėtoju, drauge šloviname Viešpatį ir atiduodame Jam garbę, Jo akyse esame viena.“
Kartu skaitėme skaitinius iš Dovydo psalmių, kviečiančių
artintis prie Jo sosto, ateiti Jo akivaizdon su padėka ir džiaugsmu.
Jauki atmosfera bei išgyvenamas Jėzaus Kristaus Dvasios buvimas,
giedant giesmę „Jėzus čia“, tik dar labiau suartino brolių ir sesių
iš skirtingų krikščioniškų bendruomenių širdis.
Vėliau kapucinų vienuolis brolis Tomas svečius supažindino
su veikiančiu Mažųjų brolių kapucinų vienuolynu bei kapucinų
vienuolių įrengtu istorijos muziejumi. Visiems paliko įspūdį vienuolių maldos kambarys, prieškario dvasinė literatūra, užrašyti

ir išleisti pamokslų skaitiniai bei brolio Pijaus – Kapucinų ordino
pradininko – istorija.
Apžiūrėję vienuolyną, bendravome prie arbatos ir dalijomės
bendru tikėjimu Kristumi, šių dienų dvasinėmis realijomis, vardijome poreikius melstis dėl įvairių įvykių, vykstančių šiandien
pasaulyje ir Lietuvoje. Praleidome gražų vakarą Dievo akivaizdoje ir brolių bendrystėje, ieškodami to, kas mus jungia, drauge
artinantis prie Jo malonės sosto. Tikimės, kad užsimezgusi graži
draugystė tęsis ir Viešpatį drauge šlovinsime dar ne kartą.
Jonavos bažnyčios „Tikėjimo žodis“ informacija

Troškūnų savarankiško gyvenimo
namų naujienos ir poreikiai
Anykščių raj. Troškūnuose veikiančių Savarankiško gyvenimo namų
tarnautojai dalijasi naujienomis ir poreikiais.

Š

iuo metu Troškūnų savarankiško
gyvenimo namuose gyvena dvylika
žmonių. Vienai moteriai reikia nuolatinės
slaugos, nes ji negali atsikelti iš lovos.
Pastate vyksta baigiamieji statybos darbai –
jau beveik pajungėme miestelio vandentiekį ir kanalizaciją. Džiaugiamės, kad dabar
turėsime erdvias dušo kabinas ir žmonėms
su negalia pritaikytus tualeto kambarius. Tikintieji iš Ukmergės baptistų bendruomenės
parūpino mums malkų žiemai. Turime pasiruošę šieno triušiams ir ožkoms. Planuojame
keisti nesandarius pastato langus. Namuose
tvarkosi patys gyventojai.

Po truputį žvelgiame ir į kitas pagalbos
remtiniems žmonėms sritis – sutvarkytose pirmo aukšto patalpose jau svajojame
įrengti labdaros valgyklą miestelio vargšams. Esame dėkingi norvegų labdaros
organizacijai, kuri jau kurį laiką parūpina
prekių mūsų pastate veikiančiai dėvėtų
drabužių parduotuvei.
Vasarą labdaros ir paramos darbuotojai
surengė išvyką – baidarėmis plaukėme
Virintos, Šventosios upėmis.
Šiuo metu Troškūnų savarankiško gyvenimo namams labai reikia automobilio,
kuriuo savo gyventojus galėtume vežioti

į poliklinikas, ligonines, pamaldas. Taip
pat ieškome apdailininkų, galinčių padėti
įrengti patalpas labdaros valgyklai.
Jeigu norite paremti, patarnauti arba
tiesiog daugiau sužinoti apie Savarankiško
gyvenimo namus, rašykite mums adresu:
rimo.baidares@gmail.com, skaitykite www.
prieglobstis.org arba skambinkite telefonu
Rimui 8 676 35010.
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Startuoja internetinė
svetainė evangelija.lt
Iš kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių ekranų į skaitytojų širdis pagaliau beldžiasi taip ilgai laukta atsinaujinusi Tikėjimo
žodžio bendrijos interneto svetainė evangelija.lt. Viliamės,
kad svetainė ne tik pasipuošė nauju, modernesniu„rūbu“ ar
skambiu pavadinimu, bet ir taps dar veiksmingesniais vartais, pro kuriuos skaitytojus pasieks amžinajam gyvenimui
atgimdanti Geroji Naujiena ir evangelinis mokymas, padedantis augti einant mokinystės keliu. Apie evangelija.lt kalbamės su šiam darbui vadovavusios Medijų kolegijos pirmininke pastore Anželika Krikštaponiene.

A

pie naująją Tikėjimo žodžio
interneto svetainę tiek daug
kalbėta, spėliota, laukta... Ir štai – ji ir
skaitytojai jau nedrąsiai žvelgia vieni į
kitus pro ekraną... Tad koks svarbiausias
svetainės tikslas ir paskirtis (vizija ir
misija)? Arba, kitais žodžiais tariant, į ką
kreipiamės, ką skelbiame, ko siekiame?
Kai šių metų balandžio mėnesį susibūrė
medijų kolegija, pirmasis klausimas, kurį
pradėjome svarstyti, ir buvo visų bendrijos
turimų informacijos sklaidos priemonių
vizijos bei misijos aptarimas. Siekėme atnaujinti ne tik Tikėjimo žodžio tinklapį,
bet ir laikraštį „Ganytojas“, kad jie būtų
patrauklesni, suprantamesni ir priimtinesni įvairiems skaitytojams. Visi kolegijos nariai norėjome, kad tinklapis taptų
aiškiu ir prieinamu Evangelijos žiburiu
lietuviams interneto platybėse, kad Dievo
žodžio šviesa siektų ir mus, gyvenančius
čia, Lietuvoje, ir internete naršančius mūsų
tautiečius užsienyje. Trokštame, kad šio
žiburio spinduliai atspindėtų skirtingas
Evangelijos puses ir atlieptų kuo įvairesnius
skaitytojų poreikius.
Pirmiausia, nauju tinklapiu kreipiamės
jau į esamus skaitytojus, kurie kartu su
mumis siekia pažinti Kristų ir dalintis Jo
Gerąja Naujiena maždaug nuo 2001 m.,
kai pradėjome kurti pirmąją bendrijos
tinklapio versiją www.btz.lt. Bet taip pat

nuolat galvojame apie naujus skaitytojus,
kurie prisijungia ir prisijungs patirdami
Dievą, ieškodami atsakymų į gyvenimo
prasmės klausimus bei permąstydami tikėjimo tiesas postmodernioje kultūroje.
Antra, siekiame atliepti skirtingus poreikius ir šiuolaikiniam žmogui suprantama
kalba skleisti Evangelijos mokymą, kuris
keičia žmogaus pasaulėžiūrą ir gyvenimo
kryptį. Jiems bus skirti vedamieji straipsneliai
tinklapio titulinio puslapio viršuje – kolegijoje
šią skiltį vadiname „Evangelijos langu“.
Trečia, esame išsikėlę ir pastoracinių
tikslų, kad mūsų bendrijos bažnyčių tikintieji
turėtų kasdienį Dievo žodžio ganyklos lauką

Norėjome, kad
tinklapis taptų
aiškiu ir prieinamu
Evangelijos žiburiu
lietuviams interneto
platybėse, kad Dievo
žodžio šviesa siektų ir
mus, gyvenančius čia,
Lietuvoje, ir internete
naršančius mūsų
tautiečius užsienyje.

bei pastovų vienybės pojūtį su broliais ir seserimis, kai yra pranešamos įvairios naujienos
iš vietinių bažnyčių gyvenimo, skelbiami tikinčiųjų liudijimai apie nuostabius Viešpaties
darbus, kasdieniai minčių eskizai.
Ketvirta, norime, kad tinklapis taptų patrauklia vieta internete evangelinei
teologijai skleistis. Kaip žinia, teologinis
mokymas kiekvienai bažnyčiai yra pamatinė sritis. Dauguma bendrijos pastorių jau
ragavo „teologijos duonos“, parašė ne vieną
straipsnį, refleksiją, ese teologine tematika.
Taip pat pristatysime kitas evangelines bažnyčias Lietuvoje, jų autorius ir tarnautojus.
Norėtume, kad, tinklapiui subrendus, jame
galėtų vystytis ir evangelinės teologijos
mintis, ir akademinis bendravimas, kad
mūsų skirtingų bendruomenių teologai,
mąstytojai galėtų korektiškai diskutuoti
ir keistųsi mintimis visai Bažnyčiai, visuomenei ir kultūrai aktualiais klausimais.
Taigi norime toliau puoselėti ekumeninę
laikyseną, kad ši svetainė būtų ir tarpdenominacinės bendrystės erdvė.
Gimusi kaip informacinė Tikėjimo
žodžio bendrijos svetainė (btz.lt), metams bėgant ji augo, ir šiandien pagal
skelbiamų straipsnių įvairovę, dažnumą
ir apimtį evangelija.lt jau galima pavadinti lietuvišku evangeliniu portalu.
Nukelta į 8 p.
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Startuoja internetinė
svetainė evangelija.lt
Atkelta iš 7 p.

Ką galėtumėte pasakyti apie šiuos du
evangelija.lt aspektus (oficiali bendrijos
„Tikėjimo žodis“ svetainė ir evangelinės
minties portalas) – ar įmanoma juos suderinti, kad, viena vertus, būtų atspindėta
platesnė ir įvairesnė evangelinė mintis,
kita vertus, kad svetainė ir toliau išliktų
Tikėjimo žodžio „sakykla“ ar „ruporu“?
Manau, kad visa tai įvyko palaipsniui
ir organiškai. Ilgametė tinklapio gyvavimo
patirtis (apie 14 m.), kruopštus visų buvusių ir esamų tinklapio komandų darbas,
visokeriopa pastoracinė tarnystės praktika,
skirtingų dovanų gausa, tarnautojų teologinės studijos, augantis rašančių tikinčiųjų
skaičius brandino mūsų visų bendrą gebėjimą apimti šiuos du laukus: iš vienos
pusės – bendrijos gyvenimą, mokymą ir
veiklą, o iš kitos – tuos laukus, kur Dievo

malonės dėka Evangelija ima vis labiau
ryškėti. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose
jau daugiau nei dešimtmetis vyksta artimas
bendravimas su evangelinėmis bažnyčiomis: kartą per mėnesį susitinka bažnyčių
ganytojai, vykdomi bendri projektai visuomenėje (EBI institutas, Krikščionių
mokykla ir darželis Vilniuje, liuteronų ir
Tiesos žodžio bažnyčios darželio grupės
Šiauliuose, tarpdenominacinė akcija „Vaikų
Kalėdos“), turime bendros tarnystės įdirbio.
Panašiai daugel metų bendradarbiauja
krikščioniškos leidyklos, knygynai, knygų
bei giesmių autoriai ir muzikos kūrėjai,
kurie kartu padovanojo gausų knygų ir
savo kūrybos vaisių mūsų bažnyčioms,
visuomenei ir kultūrai.
Sakyčiau, jog mes, kaip tinklapis, augome kartu su visais Viešpaties mums

teikiamu ūgiu, nes stengėmės atspindėti
aukščiau paminėtus procesus tinklapyje ir
laikraštyje „Ganytojas“. Todėl sukaupėme
didžiulius teologinių, pastoracinių, biblistinių, istorinių, inspiracinių straipsnių
archyvus. Pradžioje, kai 2001 m. sujungėme kelis vietinių bažnyčių tinklalapius
į vieną, viskas prasidėjo nuo nedaug –
nuo bendrijos pristatymo visuomenei
vizijos ir atsako į mūsų pačių poreikius.
Vėliau, bažnyčioms bręstant ir vystantis
btz.lt tinklapio tarnystei bei veiklai, taip
pat pakvietus į tinklapį darbuotis naujus
žmones, plėtėsi ir jo apimtys. Atsirado
daug naujų rubrikų: šeimoms, moterims,
jaunimui, kūrybai, Biblijos komentarams
ir t. t. Šiandien esame portalo tipo evangelinis tinklalapis, keliantis sau įvairius
tikslus bei uždavinius.
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Koks svetainės vaidmuo ekumeninio
bendradarbiavimo tarp Lietuvos krikščioniškųjų bendruomenių kontekste?
Kadangi krikščioniškų bažnyčių ir
bendrijų atžvilgiu esame nusiteikę ekumeniškai, ir tinklapyje sieksime puoselėti ekumeninę bendrystę: pristatysime
bendruomenes ir jų istorijas, dalinsimės
straipsniais ir puoselėsime rašytinio žodžio krikščioniškąją kultūrą. Kviesime
melstis Krikščionių vienybės savaitės
metu tam skirtuose renginiuose, skelbsime įvairius krikščioniškus kultūrinius
renginius, projektus ir stengsimės nušviesti, kas vyksta Lietuvos krikščionijos
padangėje. Gali būti, kad įvairių bažnyčių
atstovus kviesime diskutuoti aktualiomis
visuomenei etikos ir teologijos temomis.
Manau, jog puoselėjama ekumeniškumo nuostata prisideda prie ekumenizmo
sklaidos, kur kiekviena bažnyčia skatinama
gerbti savo tapatybę, istoriją bei tradiciją
ir nesavanaudiškai tiesti brolybės ranką
Dievo vaikams skirtingose dvasinėse šeimose, iš atviros širdies dalintis sukauptomis
gėrybėmis. Tokia patirtis neapsakomai
praturtina bei šlovina Dievą, atskleidžia
Dievo karalystės ženklus visuomenėje.
To meldė ir Jėzus: [...] kad visi būtų viena.
Kaip Tu, Tėve, manyje ir aš Tavyje, kad ir
jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų,
jog Tu mane siuntei (Jn 17, 21).
Per pastaruosius mėnesius iš esmės
pasikeitė Tikėjimo žodžio medijų valdymo
modelis – šiuo metu visą medijų veiklą ir
atskirų redakcijų (laikraščio „Ganytojas“,
interneto svetainės, garso ir vaizdo įrašų
tarnystės) darbą koordinuoja Medijų
kolegija, kuriai jūs šiuo metu pirmininkaujate. Skaitytojams, be abejo, smalsu,
kas yra toji kolegija, kokie jos uždaviniai
ir funkcijos...
Taip, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, medijų valdymo modelis pakito.

Atnaujintam tinklapiui /
portalui evangelija.lt
pirmiausia noriu
palinkėti, kad Dievo
malonės rankos
jį iškeltų kaip
Evangelijos vėliavą
ir ją tvirtai laikytų.
Tegul ji plevėsuoja
virš kiekvienos
trokštančios lietuvio
širdies.

Šiuo metu bendrijoje apskritai patiriame
įvairių pokyčių. Prieš kelerius metus pakito
ir pačios bendrijos vadovavimo modelis. Viskas yra Dievo rankose ir Jo raidos
procese... Viliamės, jog šie pokyčiai ves į
didesnę brandą, atvirumą ir nuolankumą.
Panašiai įvyko ir su bendrijos informacinėmis priemonėmis. Pastoriai nusprendė, jog
jas reikėtų sujungti į vieną medijų tarnystės
lauką ir pavesti vadovauti suburtai Medijų
kolegijai, o ne vienam asmeniui, kurį dėl
įvairių priežasčių gana sudėtinga atrasti.
Praėjusių metų pabaigoje šiai tarnystei
įkvepiantį startą davė buvusi tinklapio
redaktorė – Aurelija Umbrasienė. Ji pradėjo
formuluoti medijų viziją, pakvietė tarnauti
naujų žmonių, davė įkvepiančių idėjų...
Vėliau, susiklosčius įvairioms aplinkybėms,
kaip jau minėjau, šių metų balandžio mėnesį, vadovavimą perėmė kolegija. Šiuo
metu kolegiją sudaro septyni asmenys: trys
Pastorių tarybos rekomenduoti pastoriai –
Gabrielius Lukošius, Darius Širvys ir aš,
ir keturi atsakingi redaktoriai iš skirtingų
medijų sričių: Dalia Janušaitienė – naujoji
tinklapio evangelija.lt redaktorė, Sonata
Aleksandravičienė – laikraščio „Gany-
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tojas“ redaktorė, tekstų redaktorė Žaneta
Lazauskaitė bei vaizdo ir garso įrašų redaktorė Ramutė Mintautienė. Mane kolegija
išrinko laikinai eiti pirmininkės pareigas.
Na, ir pabaigai – ganytojiškas palinkėjimo žodis...
Atnaujintam tinklapiui / portalui
evangelija.lt pirmiausia noriu palinkėti,
kad Dievo malonės rankos jį iškeltų kaip
Evangelijos vėliavą ir ją tvirtai laikytų.
Evangelija yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui (tikinčiam), po
to graikui (ieškančiam) (Rom 1, 16). Tegul
ji plevėsuoja virš kiekvienos trokštančios
lietuvio širdies.
Kolegijai linkiu atidžiai ir švelniai
puoselėti medijų laukus, siekti kūrybingo ir visapusiško bendradarbiavimo su
įvairiomis bažnyčiomis, skirtingomis
komandomis, pastoriais, tikinčiaisiais,
kūrėjais ir rašytojais. Tegul ryškėja Kristaus bruožai – sekime Jo pavyzdžiu: Jis
ganys savo bandą kaip piemuo, surankios
avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su
jaunikliais vedžios švelniai (Iz 40, 11).
Tinklapio komandai linkiu plėstis tarnautojų skaičiumi. Tegul nestinga įvairių
gebėjimų žmonių: rašytojų, vertėjų, korektorių, redaktorių, fotografų, menininkų...
Statykite Evangelijos buveinę internete...
O mūsų skaitytojams linkiu, kad evangelija.lt būtų jų mėgstamas tinklapis, kuriame jie atrastų kasdienį padrąsinimą,
įkvėpimą, tikėjimo sustiprinimą, širdies
ramybę, proto aiškumą, gyvenimo džiaugsmą, ir šlovintų už tai Viešpatį!
Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį ir už
svarbų jūsų indėlį, kad atsinaujinusi svetainė išvystų dienos šviesą.
Lankykimės, skaitykime, palaikykime
maldoje, prisidėkime patarnaudami –
skelbkime Viešpaties šlovę!
Kalbino Dalia Janušaitienė
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Angela Merkel:

„Nenorite
Europos
islamizacijos?
Ateikite į
bažnyčią!“
„Norėčiau matyti daugiau žmonių, kurie išdrįstų tarti: „Taip, aš – krikščionis“, –
šitaip Vokietijos kanclerė Angela Merkel
atsakė į klausimą apie islamo fundamentalizmo pavojų Europai. Ji išreiškė viltį,
kad Senojo žemyno gyventojai vėl pradės
praktikuoti religiją.
Šiuos drąsius ir Europos politikams
šokiruojančiai skambančius žodžius
kanclerė ištarė rugsėjo pradžioje kalbėdama Berno universitete, Šveicarijoje.
Vokietijos kanclerė pastebėjo, kad islamo fundamentalizmo problema susijusi
ne tik su Artimaisiais Rytais, bet ir su
Vakarų Europa. A. Merkel atkreipė dėmesį, kad daugelis „Islamo valstybės“
kovotojų išsilavinimą gavo Europos
Sąjungos valstybėse.
„Norėčiau matyti daugiau žmonių,
kurie išdrįstų tarti: „Taip, aš – krikščionis“, daugiau tų, kurie būtų pakankamai
drąsūs, kad galėtų dalyvauti diskusijoje“, – kalbėjo kanclerė taip pat pabrėždama, kad ji pritaria tikėjimo išpažinimo
laisvės idėjai.
Vokietijos krikščionių demokratų lyderės nuomone, Vakarų Europos
krikščionys turi vėl imti praktikuoti
tikėjimą, o diskusija apie islamo pavojų
Senojo žemyno gyventojams turėtų
padėti vėl atsigręžti į savo šaknis, taip
pat ir į religines.
www.blagovest.net

Kelionė į Keniją

Rugsėjo 4–11 dienomis Saulius Karosas, Miesto bažnyčios Klaipėdoje pastorius, drauge su Gintaru Baranausku ir Kirku Kauffeldtu buvo
išvykę į Afriką. Kelionę į Keniją organizavo Kirkas Kauffeldtas (Kirk
Kauffeldt) – LCC prorektorius. Savo įspūdžiais iš kelionės po Keniją
dalinasi pastorius Saulius Karosas.
Sauliau, gal galėtum papasakoti apie
kelionę į Afriką? Kokiu tikslu ten vykote?
Mes važiavome pažiūrėti vietinių bažnyčių ir susipažinti su ten vykstančiomis
tarnystėmis, kurias Kirkas Kaufeldas kažkada prižiūrėjo ir dabar palaiko ryšį su
jas tęsiančiais žmonėmis. Keturias dienas
praleidome Nairobyje, Kenijos sostinėje, vėliau vykome prie Kisumu miesto,
prie Viktorijos ežero, kur praleidome dvi
dienas.
Nairobyje aplankėme kelias bažnyčias,
susipažinome su jų lyderiais, aplankėme
ir kelis lūšnynus. Buvome didžiausiame
Afrikos lūšnyne Kibera, kuris užima 3 km2
ploto, jame gyvena 1 milijonas žmonių.
Tame lūšnyne yra apie 2 000 bažnytėlių –
visos jos nedidukės, sukaltos iš skardos
lakštų. Lankėmės tame lūšnyne įsikūrusioje
vienoje bažnyčioje ir mokyklėlėje. Taip pat
buvome sekmininkų bažnyčioje, kuri priklauso bažnyčių tinklui, turinčiam 40 000
narių. Su sekmininkais užsimezgė draugystė, tad spalio mėnesį į mūsų bažnyčią
atvyks pamokslauti vienas iš jų pastorių.

Kisumu mieste vykome į „Vilties kaimą“, kurį įkūrė Džonas ir Džein Okelo
(John ir Jane Okelo). Ši šeima mokėsi universitete, kuriame dėstė Kirkas. Maždaug
prieš 10 metų jie pamatė gatvėse vaikus,
kurių tėvai mirę nuo AIDS (kai kuriuose
kaimuose apskritai nėra vidutinio amžiaus žmonių, yra tik seneliai ir vaikai,
nes jų tėvai mirę). Labai daug našlaičių.
Tie našlaičiai bėga iš kaimo į miestą. Tad
siekiama, užuot davus jiems valgyti ar
pinigų, geriau „pagauti“ juos dar kaime,
apgyvendinti nedideliuose nameliuose ir
suteikti išsilavinimą. Nes Kenijoje išsilavinimas yra lyg bilietas į geresnį gyvenimą.
Visi mokiniai yra fiksuojami, sudaromi
jų sąrašai. Geriausiai išlaikę egzaminus
mokiniai patenka į geriausias mokyklas,
o blogiausiai išlaikę eina dirbti paprastus
darbus arba į prastesnes mokyklas. Tas
„Vilties kaimas“ labai daug dėmesio skiria
moksleivių išsilavinimui, kad jie būtų
geri studentai. Per 10 metų jie pasiekė
labai gerų rezultatų ir savo apylinkėse
pirmauja.

Nr. 7 (440) 2015 m. spalio 10 d.

Žinios iš svetur

11

Tame kaime statomi nameliai, kuriuose
gyvena po 8 našlaičius, o prižiūri juos viena
našlė. Trims nameliams po 8 našlaičius yra
viena virtuvė lauke. Pasirinktas panašus
modelis, kaip apskritai žmonės Kenijoje
gyvena, kad nebūtų jokių įtampų, kad išėję
iš to kaimo jie galėtų kurti šeimas ir gyventi
tokiu pačiu būdu: tėvai ir vaikai šalia – 3
namai ir viena virtuvė lauke.
Džono ir Džein Okelo įkurtoje vidurinėje mokykloje mokosi apie 200 mokinių.
Tuos vaikus jie maitina ir prižiūri. Mes norėtume su tuo kaimu toliau bendradarbiauti
ir jiems padėti. Juk vaikams ne tik valgyti
reikia, bet ir išsilavinimo, kad jie galėtų
paskui savarankiškai gyventi.
Kas išryškėjo kelionės metu?
Važiavome kaip tie žydų žvalgai – iš- Saulius Karosas (trečias iš kairės) Džono ir Džein Okelo įkurtoje mokykloje
žvalgyti žemės. Po kelionės išryškėjo dvi
kryptys: padėti našlaičiams, gyvenantiems užsidegimu misijoms, sielų laimėjimui, vaikų visame pasaulyje. O mes, kaip bažnyčia, norėtume pradėti keisti mąstymą – ką
lūšnyne, ir bendradarbiauti su bažnyčia. evangelizacijai.
galėtume duoti kitiems, nei priimti sau.
Prieš 10-metį pasikeitė situacija: iš subKuo jūs, kaip bendruomenė, galėVažiuoti į Keniją nėra pigu: žmogui
ekvatoriaus dabar daugiau misionierių tumėte padėti afrikiečiams – finansine
nuskristi
ir ten pabūti kainuotų apie 1 500
siunčiama į Vakarų pasaulį nei atvirkščiai. parama ar misionieriška tarnyste?
eurų. Be to, ir maistas, kurį valgo vakarieŠi konkreti sekmininkiška afrikiečių bažManau, į Keniją turėtų nuvažiuoti čiai, brangus. Nes valgyti lūšnynuose ar
nyčia šiandien steigia bažnyčias Bukarešte,
daugiau žmonių, kad susipažintų ir savo gatvėse pirktą maistą pavojinga, – galima
Londone, Vašingtone, tad norėtume, kad
akimis pamatytų, kas ten vyksta. Bet užsikrėsti visokiomis ligomis. Taip pat
jie atsiųstų misionierių ir į Lietuvą. Nes
turbūt dabar realiausiai būtų finansiškai būtina skiepytis. Ten nuvykęs negali ir
tos bažnyčios labai entuziastingos, daug
išlaikyti kelis našlaičius – 1 našlaičio išlai- vandens gerti iš krano ar iš bet kur kitur,
jaunų žmonių. Dalyvavome vienose Biblijos
kymas mėnesiui kainuoja 30 JAV dolerių reikia pirkti vandenį buteliais.
studijose – prieš metus jas lankė apie 100
(drabužiai, knygos, maistas ir gyvenažmonių, o dabar, antradienio vakarais, suPradžioje apsižvalgėte, bet turbūt
moji vieta). Mes siųstume pinigus tiems
sirenka apie 1 000 studentų iš universitetų.
jau
gimė
ir konkrečių planų?
žmonėms, kurie ten dirba jau 10 metų.
Jie ten 2–4 val. studijuoja Bibliją grupelėse,
Priklausys nuo bažnyčios žmonių.
Jais labai pasitikime. Minėtas Džonas –
turi bendras pamaldas.
įspūdinga asmenybė. Nors pats daug ko Ar mūsų žmonės turi noro ir galimybių
Tai toks pokytis krikščioniškame paneturi, bet pasitiki Dievu, yra pasiėmęs atsigręžti ir pažiūrėti į kitus, kuriems yra
saulyje: Afrikos, Pietų Amerikos ar Azijos
našlaičių į savo namus. Jis pradėjo tarnystę dar blogiau? Kartais reikia įtikinėti, kad
bažnyčios kai kur atrodo pažangesnės už
po asmeninių netekčių: mirė jo tėvas, duoti palaiminčiau negu imti, bet dažnai,
Vakarų Bažnyčią – gal ne tiek teologiniu
sudegė jo namai su visu turtu... Tačiau pamatę poreikį, žmonės atsiliepia. Kol kas
išprusimu, kiek entuziazmu, meile Dievui,
jis patyrė labai daug meilės ir pagalbos konkrečių planų neturime, kiek mūsų bažiš tikinčiųjų: jie meldėsi, aukojo pinigus, nyčia prisidės, bet, viliuosi, kad bus atsakas.
suteikė materialią pagalbą – žodžiu, padėjo
Kartais žmonės klausia, kodėl jūs vaatsistoti jam ant kojų... Džonas priėmė tai
žiuojate į užsienį ir norite padėt ten gyvekaip Dievo dovaną ir atsigręžė į vargšus,
nantiems, juk ir Lietuvoje pilna vargšų...
į našlaičius. Afrikiečiams jis pradėjo tarIš savo patirties galiu pasakyti, kad
nauti neturėdamas nieko – jo namai buvo
žmonės,
kurie darbuojasi ir mato vargšus
tiesiog iš šiferio sukalta dėžutė, o dabar
čia, Lietuvoje, mato vargšus ir toli. Kas
tas kaimas po truputį yra statomas.
Žinoma, jie turi didesnių poreikių – nori nemato vargšų toli, nemato jų ir arti. Tai
nupirkti 2 ha žemės, kad galėtų ten plėsti daugiau nuostata. Tie, kurie ką nors daro
mokyklą. Be to, galima remti konkretų vai- čia, Lietuvoje, labai džiaugiasi, kai tu kažką, palaikyti ryšį su juo. Tai daro ir didelės kam padedi ir svetur.
Lūšnynas Kibera, kuriame gyvena 1 mln. organizacijos: Compassion International taip,
Ačiū už pokalbį.
žmonių
per bažnyčias, išlaiko turbūt apie 1 milijoną
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Kaip

krikščionims
derėtų
komentuoti internete?
JON BLOOM

Skaityti komentarus internete – įdomus, tačiau kartais trikdantis žmogaus prigimties tyrimas. Tačiau skaityti krikščionių komentarus krikščioniškose (ir kitose)
svetainėse gali tapti labai liūdinančiu užsiėmimu. Impulsyvūs,
neapgalvoti komentarai svetainėse ir socialiniuose tinkluose
dažniausiai yra visiškai nenaudingi ir net žalingi. Neapgalvoti
komentarai primena, kad turime įsiklausyti į Kristaus perspėjimą: Teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną
pasakytą tuščią žodį (Mt 12, 36). Toks perspėjimas kalba, jog
Dievas rimtai žiūri į tai, ką mes „sakome“ ir internete.

Tad kaip turėtume komentuoti?

Retai:

Žodžių gausumas nebūna be nuodėmės, kas
tyli, tas išmintingas (Pat 10, 19).
Biblija pataria mums prikąsti liežuvį (o XXI a. tai dažnai reiškia
nespausti be reikalo klaviatūros mygtuko), nes daug kalba kvailiai
(Ekl 5, 2). Mes juk esame pakankamai išmintingi, kad paklausytume
šio patarimo. Taip pat naudinga prisiminti, jog mūsų nuodėminga
prigimtis pernelyg pabrėžia mūsų pačių reikšmingumą. Tačiau
Evangelija mus moko nuolankiai vienas kitą laikyti aukštesniu už
save (Fil 2, 3). Pagalvokime – gal tam tikru klausimu mums apskritai
nereiktų reikšti savo nuomonės.
Kiekvienas žmogus tebūna
greitas klausyti, lėtas kalbėti,
lėtas pykti (Jok 1, 19).
Jeigu mus supykdo koks nors straipsnis arba žinutė, niekuomet
neturėtume rašyti komentarų tuo metu, kai esame susierzinę. Esant
tokios būsenos, labai sunku būti nuosaikiems, visiems žmonėms
rodyti visokeriopą romumą (Tit 3, 2). Tad geriau palaukti ir pasimelsti. Greičiausiai po valandos arba net dienos mūsų komentaras
bus nuosaikesnis, o gal jo visai neprireiks.
Jūsų kalba visuomet tebūna
maloni ir druska pasūdyta, kad
sugebėtumėte kiekvienam atsakyti (Kol 4, 6).
Viskas, ką sako nuodėmingi žmonės (išskyrus tai, kas parašyta
Biblijoje), ypač skubūs komentarai socialiniuose tinkluose, gali būti
ribota, neišsamu ir netobula. Be to, tuos pačius dalykus kiekvienas iš
mūsų skaito per savo patirties ir požiūrio prizmę. Galbūt mes sakome ar aiškiname tam tikrus dalykus neteisingai. Taigi su žmonėmis
turėtume elgtis maloniai ir kantriai.

Apgalvotai:

Maloniai:

Kada turėtume komentuoti?
Kad ir ką kalbėtų krikščionis, nesvarbu, ar lūpomis, ar pirštais
rinkdamas tekstą, tai turėtų teikti malonę klausytojams (Ef 4, 29). Tad
jei nusprendėme pakomentuoti kieno nors žinutę, mūsų motyvas turėtų

būti suteikti malonę. Štai keli patarimai, kaip
tai padaryti komentuojant.

Padėkokite.

Dėkingumas turėtų būti geriausia ir dažniausia priežastis, skatinanti mus komentuoti.
Jeigu žinutės autorius padėjo ką geriau suprasti, paragino ar perspėjo, tinkamiausias
mūsų atsakas būtų už tai padėkoti, o tai savo
ruožtu pradžiugintų autorių. Galbūt žinutė
turi tam tikrų trūkumų, tačiau jeigu ji padėjo
ką nors suprasti, galime padėkoti, o priešingu
atveju verčiau paprasčiausiai patylėti.

Padrąsinkite.

Dažniausiai žmonėms lengviau kritikuoti,
o ne padrąsinti vieniems kitus. Dažnai tokia
reakcija – nuodėmingo išdidumo apraiška,
kuri užnuodija gebėjimą kritiškai mąstyti.
Kiekvienam padrąsinančiam asmeniui tenka
šimtas kritikų. O mes, krikščionys, gyvenantys
pagal Evangeliją ir siekiantys teikti malonę,
argi neturėtume panaudoti komentarų tam,
kad jie įkvėptų ir statydintų autorių bei skaitytojus (1 Tes 5, 11)? Stenkitės įžvelgti malonę
kiekviename straipsnyje ar žinutėje.

Pa(si)aiškinkite.

Jeigu žinutė trikdo arba atrodo klaidinanti, siekiant „suteikti malonę“,
pradžioje reikėtų užduoti patikslinančius klausimus ir neskubėti
daryti išvadų. Draugiškas įžvalgus klausimas gali atskleisti ne tik
autoriaus klaidą, bet ir skaitytojo nesupratimą.

Jauniems
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Pataisykite (romiai)

.

Taisyti reikėtų retai. Apskritai aš manau, kad žmonės pernelyg daug
laiko iššvaisto kritikuodami, o vėliau – atsakydami į oponento kritiką.
Tačiau kartais faktų arba doktrinos klaida tokia akivaizdi, kad ją
ištaisyti gali būti svarbu. Tokiais atvejais turime prisiminti, ko mokė
Paulius: Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonus su visais,
gabus pamokyti, kantrus, romiai aiškinti prieštaraujantiems, – rasi
Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą (2 Tim 2, 24–25).
Svarbu, kad ir širdis, ir komentaro tonas būtų tikrai nuolankūs.
Lukterėkite ir melskitės tol, kol galėsite komentuoti, vadovaudamiesi
Pauliaus pamokymu. Neįsitraukite į nenaudingus bei tuščius ginčus
su kitais komentatoriais (2 Tim 2, 16). Komentuokite su tikėjimu
ir neįsižeiskite negavę atsakymo. Jeigu jūs asmeniškai pažįstate
autorių, netaisykite jo komentuodami viešai – geriausiai asmeniškai
parašykite arba paskambinkite.

Nekurstykite ugnies
Ir pabaigai prisiminkime pamokančius apaštalo Jokūbo žodžius:
Ir liežuvis yra ugnis – nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas iš mūsų
narių, kuris suteršia visą kūną, padega gyvenimo eigą, pats pragaro
padegtas (Jok 3, 6).
Jokūbas šį perspėjimą skyrė krikščionims, taigi ir tiems, kurie
kursto ugnį komentuodami internete. Nedarykime to neapgalvotais
žodžiais, už kuriuos vėliau vis tiek teks atsakyti. Geriau išmokime
suvaldyti liežuvį ir pirštus, kad, kai kalbėsime ar rašysime internete,
mūsų žodžiai klausytojams ir skaitytojams teiktų malonę.
Iš www.desiringgod.com. vertė Dalia Janušaitienė

Jūsų mintys
JOELIS VERDINGAS, RADVILIŠKIS

T

urbūt populiariausias šio dešimtmečio reiškinys, apėmęs visą pasaulį, yra socialinių tinklų atsiradimas.
Tai ir „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“, ir daugelis
kitų. Visų jų tikslas vienas – parodyti save pasauliui ir bendrauti.
Socialiniai tinklai yra geras dalykas (ten galima padaryti aibes
naudingų dalykų), žinoma, kol jais naudojamasi protingai, kol tai
netampa manija. Kaip su ginklu – galima apsiginti, bet galima ir
sužeisti ar net nužudyti, – panašiai yra ir su socialiniais tinklais.
Štai čia, manau, slypi paradoksas: kuo daugiau mes naudojamės
socialiniais tinklais, kurie pagal paskirtį turėtų ugdyti socialinius
įgūdžius, tuo mažiau sugebame bendrauti gyvai.
Vienoje humoro laidoje mačiau tokį vaizdelį: mergina ir vaikinas
pirmą kartą susitinka gyvai, nes anksčiau bendravo tik socialiniame
tinkle. Jiems labai nepatogu kalbėtis, todėl abudu išsitraukia savo
išmaniuosius telefonus ir pradeda susirašinėti.
Jeigu mes gyvensime tik socialiniuose tinkluose, mes taip pat
galime prieiti iki tokių kuriozų. Manau, kad ne visą laisvą laiką
reikia praleisti „online“. Svarbu gyventi realų gyvenimą su realiais
žmonėmis. Taip pat labai svarbu kartkartėmis pabūti ir vienam
su savimi. Tik tada atsiras tas tikrasis bendravimas, o socialiniai
tinklai padės jį išlaikyti.
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Socialiniai
tinklai

Norėjau pasiteirauti, ar dori krikščionys gali naudotis
socialiniais tinklais, tokiais kaip Facebook‘as? Dėkoju
Jums už atsakymą.
Aleksandra, 21 m., Vilnius

A

leksandra, socialiniai tinklai yra sukurti siekiant padėti
žmonėms bendrauti tarpusavyje, kurti naujus ryšius,
puoselėti draugystę ir t. t. Tinklai sulaukia milžiniško
populiarumo, nes gyvename visuotiniame interneto amžiuje, taip
sumažėja atstumai tarp kituose miestuose ar kitose šalyse gyvenančių
bičiulių. Tad socialiniai tinklai, mano galva, yra puiki priemonė
bendrauti ir išreikšti save internetinėje socialinėje erdvėje.
Be abejo, kaip ir kiekvienas reiškinys, taip ir socialiniai tinklai
yra lazda, turinti du galus. Iš vienos pusės, kaip jau ir minėjau,
socialiniai tinklai padeda bendrauti, tačiau, jei žmogus per daug
įjunksta į virtualų gyvenimą, jis pats gali nuo to nukentėti. Pirmiausia žmogus praranda nemažai laiko naršydamas, skaitinėdamas,
komentuodamas ir atsakinėdamas į kitų komentarus. Jei tai žmogus
daro pamokų, paskaitų ar darbo metu, drauguži, žvelk į horizontą –
lauk bėdų. Kita vertus, virtualus bendravimas niekada negali
pakeisti tikro, gyvo bendravimo su žmogumi. Nė vienas socialinis tinklas ar kitos technologinės priemonės negali atstoti tikro
žmonių bendravimo, kai girdime kito žmogaus balsą, matome jo
veidą, jaučiame jo buvimą šalia. Manau, apie tai kalba ir apaštalas
Jonas, rašydamas: Dar daug ką turėčiau tau parašyti, bet nenoriu
rašyti rašalu ir plunksna. Tikiuosi greitai pamatyti tave ir pasikalbėti
iš lūpų į lūpas (3 Jn 13–14 eil.). Manau, kad visos technologinės
bendravimo priemonės yra naudingos, nors ir ribotos, tačiau jos
niekada nepakeis gyvo bendravimo su žmogumi.
O koks gi turėtų būti krikščionio santykis socialinių tinklų
atžvilgiu? Aš laikyčiausi apaštalo Pauliaus tezės: Tyriems viskas
tyra, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyro, net ir jų protas
bei sąžinė suteršti (Tit 1, 15). Krikščionybė nėra draudimų ir tabu
rinkinys. Nedoras žmogus visada ras būdų, kaip susiteršti ir atlikti
savo nedorybes, o tikintysis stengsis savo širdy saugoti tikėjimo
paslaptį. Tad krikščionis turėtų pats įvertinti, kas jam reikalinga
bei ką vartoti naudinga. Priimdamas sprendimą jis turėtų įvertinti
tiek teigiamas, tiek neigiamas reiškinio puses ir tuomet apsispręsti.
Iš vienos pusės socialiniai tinklai suteikia galimybę bendrauti su
žmonėmis, kurti ryšius ir juos palaikyti, išreikšti savo įsitikinimus
ir tikėjimą. Kita vertus, tai pareikalaus laiko ir jėgų. Pasirinkti
tenka kiekvienam.
Pastorius Ramūnas Jukna
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Kalbėjimas
NICKY IR SILA LEE
(Santuokos vadovas. Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (437)

Pokalbio svarba
Prieš kelerius metus, kai mūsų vaikai
dar buvo maži, palikome juos prižiūrėti
seneliams, o patys susiruošėme atostogų į
Škotijos Hailandą. Dviese ketinome praleisti
ištisas tris dienas. Apsistojome nedideliame
viešbutyje. Abu nekantriai laukėme šios
trumputės pertraukėlės. Norėjome atsipūsti
ir kaip reikiant išsikalbėti. Į viešbutį atvažiavome vėlai vakare. Pasidėję savo mantą
nusileidome vakarienės į valgomąjį.
Salėje sėdėjo daugybė kitų porų, daugelis jų atrodė santuokoje nugyvenę ne
mažiau kaip dvidešimt penkerius metus.
Deja, be peilių ir šakučių žvangėjimo, ten
nesigirdėjo jokio kito garso. Mums paskyrė
stalelį pačiame viduryje. Mudu susėdome ir
bemat susiglaudėme galvomis: kalbėjomės
pašnibždomis, kad niekas mūsų nenugirstų.
Gerai pagalvojus, jei visi tie žmonės
leistų vakarą su savo draugais ar dalyvautų
vakarėlyje net su visiškai nepažįstamais
asmenimis, tai tikrai nesėdėtų kaip vandens
į burną prisisėmę. Jie stengtųsi užmegzti pokalbį su kitais ir jį palaikyti, salė būtų pilna
šurmulio. Daugelio sutuoktinių tragedija ta,
kad jie nesuvokia, jog daugiausia pastangų
reikia ir verta dėti į tarpusavio bendravimą.
Žinoma, jei iš anksto nesuplanuojame
laiko, su sutuoktiniu paprastai susitinkame
pačiais netinkamiausiais momentais: rytais,
kai dar nė akių nebūname praplėšę, arba
labai vėlai vakare, kai jau vos velkame kojas.
Nemažai pokalbių laiko suryja televizija ir
laikraščiai. Sutuoktiniai dažnai persimeta
vienu kitu žodžiu, to nepavadinsi tikru
pokalbiu, pvz., prašymų: „Gal galėtum į
valyklą nunešti mano švarką?“ arba „Gal
galėtum išsiųsti šį laišką?“ – arba sausų
teiginių: „Robertą paaukštino pareigomis“
arba „Kaimynams gimė vaikas“ ir pan.

Dėkite pastangas
Pirmąją pažinties dieną netingėjome
kalbinti dabartinio sutuoktinio, priešingai –
dėjome labai daug pastangų. Jei nebūtume
to darę, nebūtume ir susituokę. Santykiai
auga ir bręsta, kai stengiamės juos puoselėti.

Viena moteris, kuri vos susilaikė neįsivėlusi į meilės nuotykius su kitu vyru, vėliau
papasakojo, kas ją taip prie jo traukė: „Jis
manimi išties domėjosi: klausinėjo pačių
įvairiausių dalykų, mudu šnekėdavome
ištisas valandas.“
Jei visai nesistengsime, tai taip ir nepažinsime vienas kito. Viena sėkmingos santuokos paslapčių – klausimai: klausinėkime
sutuoktinį apie jo dieną, veiklą, rūpesčius,
pomėgius, nerimą, lūkesčius ir planus. Šitaip
sužinosime kito nuomonę ne tik kasdieniais,
buitiniais, bet ir bendresniais klausimais.
Sutuoktiniai dienas leidžia labai skirtingai. Visai neseniai kalbinome vieną verslininką iš Australijos. Jis turi pasiutusiai daug
darbo ir didžiąją dalį dienos nepaleidžia iš
rankos mobiliojo telefono. Rytą, vos jam
įsėdus į automobilį, pradeda skambėti telefonas, ir tas skambėjimas nesiliauja iki
pat vakaro. Vakare, prieš įvažiuodamas į
kiemą, vyriškis telefoną tiesiog išjungia.

Norėdami efektyviai
bendrauti su
sutuoktiniu, turime
išmokti kalbėti apie
savo jausmus.

Jo žmona, kuri kadaise ėjo tokias pat
atsakingas pareigas ir sunkiai dirbo biure,
šiandien namuose augina tris vaikučius iki
penkerių metų amžiaus. Išgirdusi rakinamas
duris, ji puola pasitikti vyro. Tada ji trokšta
vieno – ramiai pasikalbėti su suaugusiu
žmogumi prie pietų stalo. Įžengęs pro duris
vyras tenori vieno – ištiesti kojas ir ramiai
padrybsoti niekieno netrikdomas. Tačiau
abu supranta vienas kito poreikius, stengiasi
būti jautrūs savo sutuoktiniui ir aukojasi.
Puikus pavyzdys kita pora. Šie mūsų
pažįstami sutuoktiniai sukūrė ištisą bendravimo strategiją. Taigi važiuodamas namo jis

pradeda galvoti apie ją ir tai, ką ji veikia, –
šitaip pasiruošia susitikimui su žmona ir
vakarui kartu. Ji, laukdama vyro, elgiasi taip
pat. Abipusės pastangos padeda lengviau
užmegzti prasmingą pokalbį, suartina porą
ir sutvirtina sutuoktinių draugystę.
Žinoma, skirtingais atvejais prireikia
skirtingų pastangų. Įsivaizduokite medicinos seserį, slaugančią vėžiu sergančius
pacientus, kuri išteka už bankininko. Jiems
neabejotinai reikia įdėti nemažai pastangų,
kad suprastų ir įvertintų vienas kito darbą.
Arba, pavyzdžiui, daug kantrybės ir supratimo reikia parodyti mokytoju dirbančiam sutuoktiniui: juk vakarais jam tenka ruoštis pamokoms, taisyti sąsiuvinius, kontrolinius –
tai užima daug laiko, kurį būtų galima skirti
pokalbiams ar poilsiui. Nelengva gali būti
ir per mokinių atostogas – vienas iš sutuoktinių tomis dienomis leidžia sau ilgiau
pasnausti, o kitam tenka keltis į darbą kaip
visada.

Plėskite pokalbių temų sąrašą
Kai kurie sutuoktiniai skundžiasi, jog
pritrūksta žodžių, nebeturi apie ką kalbėtis.
Tokiu atveju galėtume patarti praplėsti bendrų interesų ratą. Bendri patyrimai gimdo
įdomius, stimuliuojančius pokalbius. Viena
mūsų bičiulė pasakojo apie savo tėvų bendrą
pomėgį, kurį jiedu kartu puoselėja jau per
keturiasdešimt metų:
„Kai mama susipažino su tėčiu, žiūronų
nebuvo net rankose laikiusi, o jos žinios
apie paukščius buvo labai menkos. (Na,
žvirblį nuo varnos ji skirdavo, bet ne daugiau.) Tačiau dabar, būdama šešiasdešimt
penkerių metų amžiaus, ji tapo tikra ornitologijos žinovė. Paukščiais ji susidomėjo
todėl, kad mylėjo tėtį, o ornitologija – jo
aistra. Stebėdami paukščius per daugiau
nei keturiasdešimt savo vedybinio gyvenimo metų kartu pėsčiomis jiedu yra sukorę
tūkstančius kilometrų.
Nepasakyčiau, kad tėtis būtų didelis
meno gerbėjas. Būdamas jaunas jis nemėgo
vaikščioti nei į operą, nei į teatrą. Tačiau
ko tik nepadarysi iš meilės. Juk opera ir
teatras – mamos aistra. Visus tuos metus
tėtis labai uoliai stengėsi rodyti mamai dėmesį, lydėdavo ją į renginius ir nuoširdžiai
stengdavosi jais domėtis. Kartais iš operos ar
teatro jis grįžta pakylėtas – gali suprasti, kad
jam patiko. O kartais užsnūsta ir sugrįžęs
nebeprisimena nei pavadinimo, nei kas
dėjosi scenoje, – matyti, kad jo veiksmai
grynai mechaniški.“
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Kartais tenka sąmoningai apsispręsti gilintis į savo sutuoktinio pomėgius. Gali tekti
sugrįžti prie to, ką darėme kadaise, kai dar
draugavome ir nebuvome susituokę, arba
atrasti ir įsitraukti į naują abu dominančią
veiklą. Tai gali būti bet kas: sutuoktiniai gali
susidomėti nauja sporto šaka, fotografija
(ir, pavyzdžiui, vesti šeimos fotometraštį ar
pan.), kartu remontuoti namą, sodininkauti,
važiuoti į prekybos centrą ar blusų turgų
(kaip pardavėjai arba pirkėjai), aplankyti
dar nelankytas vietoves (įsimetę kelionės
vadovą ir vietos žemėlapį), kiną, teatrą,
kartu skaityti poeziją, eiti pasivaikščioti,
klausytis muzikos ir t. t.
Vėliau galime pasidalinti įspūdžiais,
apsikeisti nuomonėmis. Vienas iš kito turime tiesiog traukte ištraukti kito nuomonę, sužinoti, ką jis ar ji jaučia ir mano: kas
patiko, kas nepatiko, ką norėtų nuveikti
kitą kartą ir pan.

Išnaudokite valgymų laiką
Pasirodo, kad žodžių kompanija, kompanionas pirminė reikšmė – „kartu valgyti
duoną“. Maiklas Peilinas, komikas ir rašy-

tojas, keliavęs aplink pasaulį, savo atsiminimuose rašo: „Apkeliavau visą pasaulį ir
beveik kiekvienoje šalyje pastebėjau, kad
dalijimasis maistu, valgymas kartu – vienas
svarbiausių bendravimo ritualų (o taip,
tiesą sakant, ir turi būti). Susėdę kartu valgyti žmonės vieni kitiems išpasakoja savo
džiaugsmus ir vargus. Taigi bendras stalas –
idealiausia pokalbių vieta.“
Bibliniais laikais žmonės sėsdavo prie
bendro stalo ne tik pasistiprinti. Valgymas
kartu buvo laikomas galimybe sutvirtinti ryšius, draugystę. Tikriausiai kaip tik
tai omeny turi ir Jėzus, sakydamas: Štai
Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs
mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu
ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi
(Apr 3, 20).
Bendras stalas nuo neatmenamų laikų
laikomas šeimos susibūrimo ir santykių
stiprinimo vieta. Gaila, kad XX a. antroje
pusėje Vakaruose šis gražus ritualas buvo
paniekintas ir beveik išstumtas iš kasdienio
gyvenimo. Atėjus greito maisto ir technikos amžiui, žmonėms nebereikia derintis
prie kitų – jie gali greitai ir kada panorėję
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Viena sėkmingos
santuokos paslapčių –
klausimai:
klausinėkime
sutuoktinį apie
jo dieną, veiklą,
rūpesčius, pomėgius,
nerimą, lūkesčius ir
planus.

pasišildyti maisto mikrobangų krosnelėse
ir sukimšti jį vienui vieni. Kai kur JAV šioje
srityje taip toli „pažengta“, kad naujuose
namuose jau net nebeprojektuojami valgomieji ar vieta bendram šeimos stalui
(tačiau beveik kiekviename kambaryje atrasite kampelį televizoriui). Kokia didelė
netektis. Viena mūsų pažįstama sutuoktinių
pora yra mums sakiusi štai ką: „Bendras
stalas – ideali vieta pokalbiams. Valgymas
kartu vaidina labai svarbų vaidmenį mūsų
bendravime. Greitai paruošiamas valgis
ar ne – tai visiškai nesvarbu. Mes vis tiek
mėgstame padengti stalą kaip pridera, susėsti prie jo visi kartu ir smagiai, niekieno
netrukdomi pabendrauti. Tai visuomet
išeina tik į naudą.“

Kalbėkite apie savo jausmus
Prieš daugelį metų viena moteris mums
parašė liūdną laišką. Nebuvo praėję dar
nė metų, kai ji buvo ištekėjusi, o ji rašė:
„Visiems aplinkiniams mudu atrodome
laiminga jaunavedžių porelė, tačiau taip
nėra. Kitų akivaizdoje vyras tik vaidina, užsidėjęs kaukę. Praėjus kelioms savaitėms po
vestuvių labai juo nusivyliau. Maniau, kad
su juo galėsiu kalbėtis apie viską, tačiau jis
man niekada nepasakoja apie savo jausmus.“
Vyrams mūsų kultūroje sunkiau reikšti
savo jausmus negu moterims. Ne tik praeityje, bet ir šiandien vyrai dažnai skatinami
tvardytis, nerodyti savo jausmų. Moterys
tai daryti raginamos kur kas dažniau. Jos
nuo mažens skatinamos išlieti savo jausmus
draugėms ar šeimos nariams.
Kai kurie žmonės save priskiria „neemocionaliam tipui“. Tačiau nepamirškime,
kad emocijos – mūsų žmogiškos prigimties pagrindas, svarbi mūsų esybės dalis.
Nukelta į 16 p.
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Kalbėjimas

ir prireiks nemažai drąsos. Prieš apnuogindami savo sielą turime būti tikri, kad
sutuoktinis mus priims tokius, kokie esame,
kad nepuls mūsų kaltinti ar pykti dėl to, ką
pasakysime.

Atkelta iš 15 p.

Norėdami efektyviai bendrauti su sutuoktiniu, turime išmokti kalbėti apie savo jausmus. Kai vienos „Santuokos kursą“ išėjusios
moters pasiteiravome, kas jai labiausiai
patiko, ji parašė: „Man labai patiko jūsų
mokymas, kad vyras bendraudamas turi
išreikšti savo jausmus. Vadinasi, mano
vyras turėtų pasidalinti su manimi savo
jausmais ir mintimis. Jo galvoje tiek daug
puikių minčių ir sumanymų, bet jis tyli
kaip užsiūtas ir man apie juos nė žodeliu
neprasitaria.“ Jei tinkamu momentu paraginsime savo sutuoktinį atsiverti („Ką
apie tai manai? Ką jauti?“ ir pan.), padėsime jam laisviau jaustis ir išsikalbėti.
Išmokę reikšti teigiamus jausmus (kai viskas
eina kaip per sviestą), išmoksime reikšti ir
neigiamus (kai įklimpstame į bėdą, jaučiame
įtampą ir pan.).
Gyvenant šeimoje teks patirti įvairiausių išbandymų, tokių kaip sunkios ligos,
finansiniai sunkumai, avarijos, nelengvas
paauglystės laikotarpis, persileidimas, artimųjų netektis ir pan. Mūsų reakcija į krizes,
sugebėjimas spręsti sunkumus santuoką sutvirtins arba išardys. Vaiko mirtis paprastai
būna labai stiprus smūgis sutuoktiniams.
Statistika byloja, kad labai dažnai po tokios
nelaimės poros išsiskiria. Po artimųjų netekties ar kitokio liūdesio apimti žmonės linkę
neigti savo jausmus, atsitraukti, izoliuotis
nuo kitų arba visa galva pasinerti į darbus.
Ištikus nelaimei labai svarbu šlietis prie
savo antrosios pusės, garsiai išsakyti savo
jausmus (kad ir kaip tai būtų skaudu), leistis
kito paguodžiamam. Labai svarbu širdgėlą
mėginti įveikti kartu.
Viename straipsnyje, kurio pavadinimas „Ar vyrams svetimas intymumas?“,
moteris, vardu Elison, pasakojo: „Visa jausmų sritis – vien mano rankose. Mano vyras
Džeimsas patikėjo ją man. […] Jis anglas ir
labai užsisklendęs. Kai jam buvo aštuoneri,
jis buvo išsiųstas į internatą, o ten veikiai
suprato, kad rodyti jausmų nevalia.“
Kai Elison įvyko persileidimas, sutuoktiniai pradėjo sparčiai vienas nuo kito tolti.
Moteris pasakojo: „Išsikalbėjimas man labai
padėjo, o Džeimsas savo jausmus slėpė
giliai širdyje. Po nelaimės jis pasidarė labai
kritiškas ir pykdavo dėl kiekvienos smulk-

menos. Vieną vakarą man toptelėjo, kad
jis irgi sielvartauja – ir jau ne vieną savaitę.
„Kodėl man neišsipasakoji? Kodėl neatsiveri?“ – paklausiau jo.“

Jei siekiame, kad mūsų
bendravimas būtų
gilus, turime nebijoti
vienas kitam atsiverti,
tapti pažeidžiami.
Jei neperteikiame
sutuoktiniui
savo skausmingų
išgyvenimų,
sudėtingų jausmų,
o stengiamės
susidoroti vieni patys,
pradedame vienas
nuo kito tolti.

Pasirinkite tinkamą akimirką
Neturėti paslapčių ir mokėti garsiai
išreikšti savo jausmus labai svarbu, tačiau
tai daryti reikia tinkamu laiku, o ne tuomet, kai tik šauna į galvą. Reikia kruopščiai
apgalvoti, kokį poveikį mūsų žodžiai turės
kitam žmogui. Biblijoje yra tokia patarlė:
Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip
aukso obuolys sidabro įdėkle (Pat 25, 11).
Nelengva laukti tinkamos akimirkos. Šis
laukimas įeina į mūsų meilės kainą. Galbūt teks palaukti, kol nebūsime pervargę
ar užsiėmę kitais reikalais, kad turėtume
pakankamai laiko viskam aptarti.
Viena pora mums pasakojo, kaip jie
elgiasi, kai susierzina dėl sutuoktinio elgesio arba iškilus kokiam nors svarbiam,
jautriam klausimui. Jiedu nepuola vienas
kitam draskyti akių, bet pirmiausia tą reikalą
aptaria su Dievu ir paprašo, kad Jis iškeltų
vieną ar kitą klausimą bendram svarstymui
tinkamiausiu metu. Jiedu su nuostaba dalijosi, kad labai dažnai sutuoktinis, žiūrėk,
ima ir pats užveda apie tai kalbą.

Kuo dažniau reikškite
teigiamus jausmus
Jei siekiame, kad mūsų bendravimas
būtų gilus, turime nebijoti vienas kitam atsiverti, tapti pažeidžiami. Jei neperteikiame
sutuoktiniui savo skausmingų išgyvenimų,
sudėtingų jausmų, o stengiamės susidoroti
vieni patys, pradedame vienas nuo kito tolti.
Kai kuriems iš mūsų sunku savo jausmus
ne tik išpasakoti, bet ir juose susivokti. Tačiau nenusiminkite – tokią padėtį galima ir
pataisyti. Iš pradžių popieriaus lape galima
surašyti tris ar keturis per dieną nutikusius
įvykius (labai ar ne itin svarbius), o šalia
pažymėti, kaip tuo metu jautėtės ar ką galvojote. Pavyzdžiui:
Rytą įsėdau į traukinį – buvo nuobodu /
jaučiausi žvalus / pavargęs.
Skambinau telefonu tam ir tam – buvau
piktas / sunerimęs / gerai nusiteikęs.
Užsukau į banką – jaučiausi nejaukiai /
buvau suirzęs / ramus.
Susitikau su žmona / vyru – jaučiausi
laimingas / džiaugiausi / nerimavau.
Jei nesame pratę garsiai reikšti savo
jausmus, iš pradžių mums bus nelengva

Išmintinga nepulti reikšti neigiamų
jausmų, išlaukti reikiamo momento. Teigiamus jausmus, kuriuos jaučiate sutuoktiniui,
galima ir netgi būtina reikšti kuo dažniau.
Ir kuo dažniau taip elgsitės, tuo geriau –
jūsų santuoka tik stiprės. Štai ką pasakoja
Frenkas Muiras: „Mudviejų su Pole kadaise
patirtas įsimylėjimas peraugo į pastovesnį ir
stipresnį jausmą – meilę. O meilė – kupina
pasiaukojimo, prieraišumo, švelnumo – ir
kur kas gilesnė negu įsimylėjimas. Mudu
su Pole meilę vienas kitam prisipažįstame
prieš pat eidami miegoti kiekvieną mielą
vakarą, kai sukalbame maldas už kiekvieną
savo šeimos narį, įskaitant Selės dalmantinę
Dotę ir mūsų katiną Cintą. Taigi jei kartais
man paskambintų reporterė iš kokio nors
moterų žurnalo ir pasiteirautų, kiek kartų
esu savo žmonai sakęs, kad ją myliu, nė
nemirktelėjęs pasakyčiau kuo tiksliausią
skaičių (na, gal prieš tai pasitikslinęs skaičiuotuvu) – 16 822 kartus. Ir kiekvieną
mielą kartą prisipažindamas meilę, sakiau
gryniausią tiesą.“

Kūryba
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KŪRYBA mane
augina

R

ROSANA SUBAČIENĖ augina

tris vaikus. Kai vaikai buvo mažesni,
5-erius metus ji vadovavo Vilniaus
„Tikėjimo žodžio“ bažnyčioje įsikūrusiam
Mamų klubui. Susirinkusios moterys ne
tik klausydavosi naudingų patarimų
motinystės tema, bet drauge ir daug
kurdavo – veltinius, kraitelius naujagimiui,
lėles, sages, keramikos ir kitokius dirbinius.
Siūlome pasigrožėti jų puikiais darbais.
„Man kūryba yra Dievo duotybė, –
atvirauja Rosana. – Natūrali būtis arba
prigimtis. Man patinka bendrauti – kurti
santykius, patinka rašyti – kurti istorijas,
patinka iš atskirų produktų sukurti
kvapniai garuojantį pyragą, patinka kurti
namų jaukumą, ir taip be pabaigos...

Nukelta į 18 p.
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Kūryba

Atkelta iš 17 p.

Kūryba mane keičia
ir augina. Negalėčiau
gyventi be knygų, kino,
teatro ar muzikos.
Kūryba leidžia labiau
suprasti kitą bei save.
Nupieštas piešinys, jo
spalvos, simbolika –
tarsi momentinė sielos
fotografija, parodanti, ką
žmogus išgyvena tuo metu,
kuo jis gyvena. Močiutės
gėlių darželis, išsiuvinėta
staltiesė, sūnaus nulipdytas
paukštelis ar dukros
reperiškas ketureilis apie
Bobą – visa tai yra kūryba.“
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Maketavo Geda Živatkauskaitė
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Dievas nesikeičia – Jis gydo ir šiandien!
LAIMA STANKEVIČIENĖ

Netikėtai užklupę dideli
skausmai
Devynerius metus dėl stuburo išvaržos
kenčiau didelius skausmus. Visa tai prasidėjo 2004 m. – vieną naktį besirąžant pajutau
didelį skausmą dešinėje kojoje. Skausmas
buvo nepaprastai stiprus, bet, kaip daugelis
žmonių, į gydytojus neskubėjau kreiptis.
Vis dėlto skausmui nepraėjus keletą dienų,
vyras iškvietė greitąją pagalbą ir mane išvežė
į ligoninę, kur praleidau 11 dienų.
Gydytojas pasakė, kad reikalinga stuburo
operacija. Jis susisiekė su Kauno klinikomis ir
susitarė, kad pirmadienį mane ten paguldys
operacijai. Man buvo neramu, todėl paskambinau keliems pažįstamiems, turintiems panašių problemų. Jie patarė: „Jeigu nors šiek
tiek gerėja, stenkis išvengti operacijos.“
Nors tuo metu gulėjau ligoninės neurologijos skyriuje ir negalėjau vaikščioti, sukaupusi visas jėgas išlipau iš lovos ir
ramstydamasi sienomis šiaip taip nuėjau
iki palatoje buvusios kriauklės. Buvo stipri
motyvacija išgyventi nors šiokį tokį pagerėjimą, kad tik nereikėtų važiuoti operuotis.
Atėjusiam palatos gydytojus pasakiau, kad nevažiuosiu operuotis, nes „man šiek tiek geriau“.
Iš Kėdainių ligoninės mane išsiuntė į
Abromiškių reabilitacijos ligoninę. Ten aš
mokiausi vaikščioti, nes buvo visai sutrikusi koordinacija, darė masažus ir kitas
procedūras. Reabilitacijos centre praleidau
apie tris savaites. Vaikščiodavau labai atsargiai. Eidama koridoriumi bijodavau sutikti
priešakyje žmogų, kad man nereiktų žengti
žingsnio į šoną, jog su juo prasilenkčiau.
Atrodė, kad jei tik žengsiu nors žingsnelį į
šoną, nugriūsiu. Taip viskas buvo sutrikę.
Po tos reabilitacijos gavau trečią neįgalumo grupę ir periodiškai važiuodavau
į reabilitaciją Abromiškėse.

Kai pradėjau kiek daugiau judėti, išeidavau į lauką pasivaikščioti, bet visuomet
šalia turėjo būti žmogus – jei nugriūsiu,
tai jis man bent pagalbą pakviestų... Bet
galvoje visuomet sukosi neramios mintys –
ieškojau naujo santykio su Dievu. Pastebėjau, kad pradėjo keistis mano maldos,
keitėsi jų kokybė. Meldžiausi ne taip, kaip
buvau pamokyta, bet taip, kaip šitame savo
skausme aš atradau. Manau, kad Šventoji
Dvasia padėjo man tai atrasti. Atėjo nauja
patirtis, naujas Dievo išgyvenimas.
Išgydymo procesas tęsėsi 9-erius metus.
Bėgant laikui man atrodė, kad viską, ką dvasiško buvau surinkusi, sukaupusi, pradedu
barstyti. Tuomet pagalvojau, kad man reikėtų
mokytis. Tuo metu buvo kviečiama mokytis
EBI. Nors mano sveikata dar nebuvo gera
ir bylojo, kad gal man nereikėtų niekur važiuoti – bus per sunku, visgi aš nuvažiavau.
Dalyvavau pokalbyje su Kristofu (Christoph
Haegele) – kuris tuo metu, berods, buvo
dekanas. Jis paklausė, kodėl noriu mokytis.
Papasakojau, kad susidūrus su šia sveikatos
problema, man atrodo, kad aš viską barstau,
kad norėčiau pradėti „rinkti su Kristumi“.
Tik pasakiau, kad aš dėl nugaros skausmų

Klausimai Dievui
Tuo metu man ėmė kilti įvairūs klausimai Dievui: „Dieve, dėl ko man taip nutiko?
Juk aš Tau tarnauju bažnyčioje, tarnauju taip,
kaip suprantu. Rodos, turiu su Tavimi ryšį...“
Aš prisiminiau daug įvairių pamokslų,
mokymų apie išgydymą, ir visa tai taikiau,
bet tai neveikė. Melsdavausi, kaip buvau
girdėjusi, kad reikia melstis, bet ir tai neveikė. Tuomet supratau, kad man reikia
asmeniškai atrasti Dievą savo situacijoje.

negalėsiu visą paskaitą išsėdėti. Visgi mane
priėmė ir leido man ne tik sėdėti, bet, jei
reikia, ir atsigulti ar atsistoti.

Per metus mane
ištikdavo maždaug
du priepuoliai.
Naktį užeidavo
begaliniai skausmai,
panašūs į sąrėmius,
skaudėdavo dešinę
koją. Tomis naktimis
verkdavau, rėkdavau,
melsdavausi,
atgailaudavau, nes
nežinojau, ką daryti.

Nuvažiavus mokytis, pirmas paskaitas
būdavo sunku išsėdėti, tad aš ir stovėdavau,
ir ant žemės atsiguldavau. Bet mokslo metų
pabaigoje pastebėjau, kad jau galiu išsėdėti
visą paskaitą! Man tai buvo laimėjimas.
Dar noriu paminėti, kad negalėdavau
pasilenkti į priekį. Jei reikėdavo ką nors
pakelti nuo žemės, tai darydavau metodiškai – pritūpdama, o ne pasilenkdama.
Aš mokiausi gyventi kitaip, prisitaikiau.
Supratau, kad nepasitenkinimas savo fizine
būkle mano gyvenimo nepraturtins, bet
apribos. Ir tiesiog judėjau, kaip galėjau.
Bet per metus mane ištikdavo maždaug
du priepuoliai. Naktį užeidavo begaliniai
skausmai, panašūs į sąrėmius, skaudėdavo
būtent dešinę koją. Tomis naktimis verkdavau, rėkdavau, melsdavausi, atgailaudavau, nes nežinojau, ką daryti. Vyras irgi
negalėdavo man padėti, tik melsdavosi. Tie
priepuoliai būdavo momentiniai, bet be galo
skausmingi. Esu skaičiusi, kad nuo stuburo
skausmo žmonės gali net netekti sąmonės.
Gerai, kad tie skausmai nuslūgdavo.

Džiaugsmo ašaros

Laima Stankevičienė su vyru Alvydu

Praėjusių metų pavasarį Kauno krikščionių bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis
užsiminė, kad jų bendruomenė organizuoja renginį, į kurį pakviestas evangelistas

Liudijimas
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Natan Moris. Pastorius Rytis pakvietė dalyvauti ir mus (su pastoriaus Ryčio Berūkščio
šeima mus sieja giminystės ryšiai). Labai
norėjau važiuoti į tą renginį, bet dvejojau,
nes mane vargino stuburo skausmai, o
renginys turėjo vykti tris dienas. Tuo metu
dirbau po pusę dienos, leisdavausi vaistus
nuo skausmo, o po darbo grįžusi guldavau
į lovą. Nežinojau, ką daryti: važiuoti ar
gulėti lovoje.
Bet visgi nusprendžiau penktadienį
po darbo nuvažiuoti į minėtą tarnavimą.
Salė buvo pilna žmonių. Tarnavimo metu
pamokslininkas kalbėjo iš Senojo Testamento, o vėliau pasakė: „Salėje yra žmonių,
kurie tiki jau per 20 metų, bet dvasioje yra
mirę.“ Stovėdama uždaviau sau klausimą:
„O kaip yra su manimi? Ar aš jau mirusi,
ar dar gyva? Kaip tai galima pamatuoti?“
Kol aš svarsčiau, pamokslininkas toliau
kalbėjo: „Tokie žmonės prisidengia darbais:
darau tą ir aną, tarnauju Dievui...“ Tuomet
evangelistas pakvietė išeiti į priekį tokius
žmones. Pagalvojau, kad gal vertėtų išeiti –
blogiau juk nebus... Bet kai apsidairiau, išsigandau – aplinkui stovėjo daug pažįstamų,
tad svarsčiau, ką man daryti. Ką žmonės
pagalvos?! Bet tada susimąsčiau: „Nejau
man svarbi žmonių nuomonė? Kai vieną
dieną stovėsiu Dievo akivaizdoje, turėsiu
asmeniškai atsiskaityti už savo gyvenimą.“
Tai padėjo apsispręsti.
Į priekį išėjo daug žmonių, tad svečias
pasikvietė ir tos bažnyčios pastorių, su kuriuo drauge meldėsi už žmones. Pastorius
Rytis Berūkštis priėjo prie manęs, uždėjo
rankas ir nuėjo toliau. Natan Moris pakvietė
žmones, turinčius negalią kūne, ant tos
vietos uždėti rankas. Aš, žinoma, uždėjau
rankas ant stuburo. Po maldos jis paragino
pasitikrinti – gal yra kokių pokyčių? Aš pasitikrinau, bet niekas nepasikeitė. Mintyse
ir toliau bendravau su Dievu.
Kai tą vakarą vykome namo, vis stebėjau, ar mano nugaros būklė gerėja. Deja,
pokyčių nebuvo. Bet kai grįžome į namus,
išlipusi iš mašinos pajutau palengvėjimą –
jaučiausi kur kas geriau, nei prieš važiuodama į Kauną. Namuose užlipau į antrą
aukštą. Pabandžiau pasilenkti – tiek, kiek
galėdavau, bet staiga pajutau, kad galiu daugiau. Taip apsidžiaugiau, kad ėmiau šaukti,
kviesdama vyrą. Vyras išsigandęs atbėgo –
galvojo, kad mane vėl ištiko priepuolis. O aš
jam rodau: „Pažiūrėk, aš galiu pasilenkti!“
Jis mane ramino, prašė nesilankstyti, baimindamasis, kad man blogiau nepasidarytų.
Bet aš vis tiek lanksčiausi – galėjau ranka
pasiekti priešingos kojos pirštus. Nors buvo
jau naktis, bet paskambinau dukrai ir, pa-

sakiusi, kad Dievas mane išgydė, pradėjau
verkti iš džiaugsmo.
Praėjo jau beveik pusantrų metų, bet
nuo to laiko man nebuvo nė vieno priepuolio ir aš galiu pasilenkti, lankstytis. Dėkoju
Dievui už šį išgydymą. Nors yra įvairių
nuomonių, yra manančių, kad kažkada
Dievas gydė, o dabar nebegydo, bet aš liudiju – Dievas yra gydytojas!

Pasilik prie Betezdos
9-eri metai laukiant išgydymo – netrumpas laikas. Mane stiprino paralyžiuotojo istorija prie Betezdos tvenkinio.
Jeruzalėje, prie Avių vartų, yra maudyklė, žydiškai vadinama Betezda, turinti
penkias stogines. Jose gulėdavo daugybė
ligonių – aklų, luošų, paralyžiuotų, kurie
laukė vandens sujudant. Mat kartkartėmis
maudyklėn nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį. Kas, vandeniui pajudėjus,
pirmas įlipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir
kokia liga sirgdavo. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs trisdešimt aštuonerius metus.
Pamatęs jį gulintį ir sužinojęs jį labai seniai
sergant, Jėzus paklausė: „Ar nori pasveikti?“
Ligonis Jam atsakė: „Viešpatie, aš neturiu
žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane
įkeltų į tvenkinį. O kol pats einu, kitas įlipa
greičiau už mane“. Jėzus jam tarė: „Kelkis, imk savo gultą ir vaikščiok!“ Žmogus
bematant išgijo, pasiėmė gultą ir pradėjo
vaikščioti (Jn 5, 2–9).
Žodis Betezda reiškia „Dievo malonės
namai“. Tai yra bažnyčios atitikmuo. Šiandien galiu pasakyti kiekvienam: „Nesvarbu,
kaip tu šiandien jautiesi, išlik ištikimas „Betezdai“, Dievo namams, nes tai yra viena iš
didžiausių vertybių. Ištikimybė yra Dvasios
vaisius, tad brandink šį vaisių – būk ištikimas Dievui, o Dievas savo laiku reikiamoje
vietoje tau atsakys. Kaip tam ligoniui prie
Betezdos – jis sirgo 38 metus, bet nesitraukė
nuo tvenkinio, ir išgelbėjimo diena atėjo į jo
gyvenimą. Paralyžiuotasis buvo išgydytas,
kai atrado santykį su Jėzumi – Jėzus atėjo ir
jį užkalbino. Jėzus paklausė jo: „Ar tu nori
būti sveikas?“ Tada ligonis jam atsakė, kad
neturi žmogaus, kuris įvestų jį į tvenkinį,
kai vanduo sujuda, o kai jis pats eina – kas
nors kitas įlipa pirmiau. Dažnai mes arba
tikimės žmonių pagalbos, arba patys kaip
nors kapanojamės, tačiau nieko nevyksta.
Bet kai tu lieki ištikimas Dievui ir turi asmeninį ryšį su Kristumi, ateis atsakymo
valanda. Man prireikė 9-erių metų...
Aš nežinau, kas laukia ateityje, bet žinau, kaip buvo sunku ir kaip viskas pasikeitė. Šiandien aš galiu pasilenkti, skausmo
priepuoliai nesikartoja. Žinoma, metai
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daro savo: mūsų kūnai dėvisi, tik dvasia
atsinaujina. Bet šiandien garsiai skelbiu,
kad Jėzus mane išgydė, kad vakar, šiandien
ir per amžius Dievas yra tas pats! Stebuklai
vyko ne tik anksčiau, bet vyksta ir šiandien.
Jame nėra jokios tamsos. Tiesiog mes patys
kažko nesuvokiame – tai mūsų problema,
bet ne Dievo – Jis nesikeičia.

Post scriptum
Dabar labai suprantu ir užjaučiu žmones, turinčius nugaros problemų, stuburo išvaržų. Pamenu, kaip gydytojas Kėdainiuose
man sakė, kad negalėsiu važinėti dviračiu...
Vėliau gavau trečią neįgalumo grupę, bet
Abromiškėse patekau pas nuostabų gydytoją Vidmantą Mickevičių (1995 m. jis
buvo išvykęs kaip misionierius į Afriką). Jis
labai protingai pasakė, jog, turint tą pačią
problemą, vienam žmogui padeda vieni
dalykai, kitam – kiti, tad patys ligoniai turi
atrasti, kas jiems padeda. Jis paragino mane
pabandyti važiuoti dviračiu, neapsileisti.
Aš taip buvau tų skausmų išvarginta, kad
bijojau pajudėti. Kai to gydytojo paklausiau, ar galiu gauti neįgalumo grupę, jis
atsakė: „Neįgalumą jūs galite gauti, bet tai
apsunkina dvasią...“
Vis dėlto vėliau aš pasinaudojau gydytojo patarimu neapsileisti ir pabandžiau
važiuoti dviračiu. Pradžioje buvo sunku,
uždusau, bet po truputį pradėjau važinėti,
pradėjo stiprėti raumenys. Svarbu nepasiduoti suvaržymams, apribojimams – kiek
įmanoma, judėkime. Kiekvienas turime
atrasti tai, kas tinka man asmeniškai. Kviečiu mokytis, nepasiduoti. Šiandien aš mokausi, darau tai, ko, maniau, jau niekada
nebedarysiu... Stengiuosi nesustoti, gyventi
mokydamasi – juk to mokė ir Kristus.

Praėjo jau beveik
pusantrų metų, bet
nuo to laiko man
nebuvo nė vieno
priepuolio, aš galiu
pasilenkti, lankstytis.
Dėkoju Dievui už šį
išgydymą. Nors yra
įvairių nuomonių,
yra manančių, kad
kažkada Dievas gydė,
o dabar nebegydo, bet
aš liudiju – Dievas yra
gydytojas!
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Ar sielvartas nužudo džiaugsmą?
JOHN PIPER

N

oriu pabrėžti didžiąją tiesą –
krikščionio džiaugsmas nemiršta atėjus sielvartui. Džiaugsmas ir
sielvartas krikščionio gyvenime eina kartu,
ne pakaitomis. Mes esame kviečiami visada džiaugtis, nors sielvartas kartais kaip
banga užlieja mūsų gyvenimą.
30 psalmėje sakoma: Vakare ateina
verksmas, o rytą – džiūgavimas (Ps 30, 5).
Čia kalbama, kad verksmas ir džiūgavimas
eina pakaitomis, ir tai aš suprantu. Tačiau
tai neprieštarauja tam, ką sakiau anksčiau,
nes yra toks džiaugsmas, kurio nepaveikia
nei skausmas, nei liūdesys, nei ašaros. Ir
Dievas teikia mums tokį džiaugsmą visą
laiką. Skausmas mūsų nevargina, nes kai kas
įvyko, kad ryte to skausmo nebebūtų. Bet
taip nutinka ne visada. Tačiau netgi vakare,
kai ateina tas verksmas, džiaugsmas niekur
nedingsta. Jis nemiršta.
Apaštalas Paulius mus ragina: Pagaliau, mano broliai, džiaukitės Viešpatyje!
Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai
pastiprinimas. Saugokitės šunų, saugokitės
piktų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių!
(Fil 3, 1–2). Jis nesakė: „Džiaukitės, bet
ne tada, kai reikia spręsti konfliktus.“ Ne.
„Džiaukitės Viešpatyje“ ir „saugokitės šunų“.
Tai darykite tuo pačiu metu.
Laiško filipiečiams 3 skyriaus 18 eilutėje Paulius vėl kalba apie tokius žmones:
Daugelis – apie juos ne kartą esu jums
kalbėjęs ir dabar net su ašaromis kalbu –
elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Paulius liepia saugotis šunų ir piktų darbininkų, bet tuo pačiu metu ragina džiaugtis,
net ir patiriant konfliktą. Vos keliomis
eilutėmis toliau, 4 skyriuje, Paulius vėl
sako (jis pakartoja, kad nepraleistume
esmės): Džiaukitės Viešpatyje visuomet!
Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4). Taip,
aš iš tiesų turiu galvoje – visuomet, nes
jau nurodžiau jums, kaip reikia džiaugtis
ir saugotis vienu metu.
Tokiomis aplinkybėmis, kai esame linkę
murmėti, bambėti ar verkti, džiaugsmą
mums suteikia Kristaus valdžios ir palaimos
išgyvenimas.

Džiaugtis net per išbandymus
Manau, būtų pravartu pateikti keletą
pavyzdžių iš Biblijos, kurie patvirtina, kad

džiaugsmas ir sielvartas eina kartu – ne
paeiliui, o vienu metu.
1-ajame Petro laiške skaitome: Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio
gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu
iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam
palikimui, kuris paruoštas jums danguje.
Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi
išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės, nors dabar, jei
reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose (1 Pt 1, 3–6).
Viskas vyksta tuo pačiu metu, ne
paeiliui: [...] tuo džiaukitės, nors dabar
kenčiate. Tokia yra krikščioniško gyvenimo esmė. 2-ajame laiške korintiečiams
Paulius paprasčiausiai sako: Mus liūdina,
bet mes visada džiaugiamės (2 Kor 6, 10).
Jėzaus sekėjo gyvenime tuo pačiu metu
vyksta daug dalykų. Taigi, net kai aplanko
sielvartas (kuris Dievo numatytu laiku
ir Jam prižiūrint reguliariai ateis į mūsų
gyvenimą), vis dėlto mūsų džiaugsmas
nemirs.

Diena, kai mirė mano mama
Kai buvau dvidešimt aštuonerių, žuvo
mano motina. Prisimenu vietą, kurioje stovėjau, kai suskambo telefonas. Mano svainis
tarė: „Džoni, turiu blogų naujienų. Ką tik
autobuso avarijoje žuvo tavo motina. Nežinome, ar išgyvens tavo tėvas.“ Aš nuėjau
į savo miegamąjį, atsiklaupiau prie lovos ir
dvi valandas verkiau.
Ir mane taip raudantį, nes praradau
vieną svarbiausių žmonių gyvenime, užplūdo džiaugsmas. Aš ėmiau džiaugtis, kad,
visų pirma, ji buvo puiki mama. Antra,

Dievas leido mums su ja kartu praleisti 28
metus. Trečia, mes nuostabiai susitaikėme,
nors būdamas vaikas su ja elgiausi blogai.
Ketvirta, jai neteko ilgai kentėti – mirtis
buvo staigi, ji mirė akimirksniu. Galiausiai
mane apstulbino džiaugsmas, kad ji dabar
yra su Jėzumi!
Šalia netekties – didžiulės, skaudžios, širdį draskančios netekties – buvo
ir džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas.
Sielvartai negali nužudyti krikščionio
džiaugsmo.

Liūdesys ir palaima
Pateiksiu dar vieną pavyzdį: maždaug
prieš tris savaites kalbėjausi su savo vienintele vyresniąja seserimi – daugiau brolių ir seserų neturiu. Dievas buvo geras
mums – per pastaruosius kelerius metus
mūsų santykiai atsinaujino, tapo gilesni ir
malonesni. Aš su ja susitinku tik kartą per
metus, nes ji gyvena už 1 100 mylių. Tądien kalbėjomės su ja telefonu – daugiausia
apie skaudžius dalykus. Mes dalijomės savo
liūdesiu, ir abu stebėjomės emocijomis,
kurios mus aplankė tomis akimirkomis.
Kai padėjau ragelį, pasakiau žmonai: „Tai
buvo geriausias pokalbis su seserimi, koks
tik kada nors buvo.“
Kas tai buvo? Pokalbio metu liejosi ašaros – aplankė liūdesys, bet vyko ir kažkas
kito. Tarp mūsų atsirado jungianti, emocijų
kupina palaima. Noriu pasakyti tai, kad
liūdesys nenužudo krikščionio džiaugsmo
Kristuje. Džiaugsmas nemiršta, kai ateina
sielvartas.

Pašaukti džiaugtis
Priimkite šį raginimą iš laiško Filipiečiams taip, tarsi įkvėptas apaštalas Paulius
ar net pats Kristus tartų šiuos žodžius
jums asmeniškai: Džiaukitės Viešpatyje
visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų
romumas tebūna žinomas visiems. Viešpats
yra arti! Niekuo nesirūpinkite, bet visuose
reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų
troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo
ramybė, pranokstanti visokį supratimą,
saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje
(Fil 4, 4–7).
Iš www.desiringgod.org
vertė Marija Valatkaitė
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Bažnyčia ir verslo pasaulis:
ar tikrai nieko bendro?
GRAŽINA BIELOUSOVA

Ar pastorius turi ko pasimokyti iš įmonės vadovo? Dažnai norėtųsi
atsakyti, kad greičiau įmonės vadovas turėtų ko pasimokyti iš pastoriaus ar kito bažnyčios tarnautojo: nuolankumo, atjautos, gebėjimo
įsijausti į kito žmogaus problemas. Galbūt todėl, kad gyvename visuomenėje, kuri vis dar mena„turgaus berniukų“ laikus, bažnyčios dažnai
jaučia tam tikrą įtampą: viena vertus, apie verslą, ypatingai stambias
įmones, sunku galvoti palankiai, kita vertus, bažnyčios ir finansiškai, ir
kitaip yra priklausomos nuo krikščionių verslininkų ir jų indėlio į bendruomenių gyvenimą. Tačiau net ir pripažindamas pastarąjį teiginį, ne
vienas bažnyčios tarnautojas sudvejotų, ar verslas gali pasiūlyti bažnyčiai ką nors daugiau nei paramą ar labdarą.

V

is dėlto pirmoji sankirta tarp verslo ir bažnyčios pasaulio yra tai,
kad bažnyčios žmonės dažnai patys yra
verslo pasaulio dalis: jie kuria savo įmones, dirba kitiems, užima vadovaujančias
pareigas ir kasdien susiduria su etiniais ir
moraliniais pasirinkimais, kuriuos darydami pasikliauja savo tikėjimu ir bažnyčios
mokymu. Galiausiai juk yra ir pastorių,
vyresniųjų bei kitų bažnyčios tarnautojų,
kurie patys aktyviai dalyvauja ne tik dvasinėje, bet ir verslo veikloje. Gilesnis iššūkių,
susijusių su darbu ir darboviete „pasaulyje“,
suvokimas įgalina pastorius ir pamokslininkus padėti ir bendruomenės nariams geriau
suprasti, kaip tikėjimas veikia jų kasdienį
gyvenimą. Juk bent trečdalį – o kartais ir
daugiau – gyvenimo suaugęs darbingas
žmogus praleidžia savo darbovietėje.

Tačiau ir pati tarnystė bažnyčioje nėra
vien tik dvasinis gyvenimas. Bažnyčia, kaip
ir pats Kristus, yra vienas darinys, kuriame
dera dvi prigimtys: dvasiška ir kūniška. Tad
tarnautojams tenka ne tik tuokti, laidoti, pamokslauti bei užsiimti kita dvasine veikla. Juk
neretai tenka spręsti konfliktus, rasti būdų susikalbėti su sudėtingo charakterio žmonėmis,
padėti bendruomenei pamatyti ateities viziją,
vadovauti įvairių tarnysčių savanoriams, ugdyti naujus vadovus ir daryti visa tai, ką daro
dauguma vadovų, nesvarbu, kurioje srityje jie
dirba ar tarnauja. Ir tai natūralu: Jėzus juk ne
tik pamokslavo ir darė stebuklus – Jis valgė,
gėrė, miegojo ir rūpinosi kitais paprastais
žmogiškais klausimais bei poreikiais. Pats
prisiimdamas žmogišką prigimtį, Jis pašventino ją, todėl mums, krikščionims, nebeliko
nešventų gyvenimo sričių, kad ir kokios žmo-
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giškos, paprastos ir, kartais atrodytų, visiškai
nedvasiškos jos būtų.
Šiais metais jau šeštą kartą rengiama
Pasaulinė lyderystės konferencija vėl kvies
verslo, nevyriausybinio, bažnytinio, politinio
ir daugelių kitų sektorių atstovus dar sykį
susirinkti draugėn ir mokytis tiek vieniems
iš kitų, tiek ir iš pasaulinio garso pranešėjų. Lietuvoje vyksiančioje konferencijoje
dalyviai išgirs trijų novatorišku ir drąsiu
požiūriu į tarnystę garsėjančių pastorių
pranešimus: vienos didžiausių evangelinių
bažnyčių „Willow Creek“ pastorių Bill’ą Hybels‘ą, „Hillsong“ bažnyčios steigėją Brian‘ą
Houston’ą ir Craig‘ą Groeshel’į, Lifechurch.tv
bažnyčios vyriausiąjį pastorių. Kiekvienas
iš šių tarnautojų atrado savitą būdą atsakyti
į tarnystės ir evangelizacijos kintačiame
pasaulyje iššūkius ir aktualiai prabilti apie
Kristaus evangeliją jaunajai kartai.
Ne paslaptis, kad daugeliui tarnautojų
tenka susidurti su kritika, perdegimu ar tiesiog
jausmu, kad išsisėmė visos idėjos. Tiems, kas
bando suprasti, kaip atsakyti į emocinius ir
asmeninius iššūkius tarnystėje, ypatingai aktualūs pasirodys pasaulinio garso pranešėjų Dr.
Brene Brown, kurios knygos apie gėdą, kaltę
ir netobulumą yra išleistos ir lietuvių kalba, ir
Sheila Heen, atskleisiančios, kaip mokytis net
ir tada, kai aplinkinių vertinimai ir pastabos
itin skaudžiai susminga į širdį, pranešimai.
Stokojantiems drąsos jauniems vadovams
ir išsisėmusiems „seniems vilkams“ turėtų
patikti Liz Weisman įžvalgos apie išmintį,
besislepiančią už nežinojimo ir naujų iššūkių.
Pastorių, bažnyčios tarnautojų, tarnysčių
vadovų, esamų ir būsimų bendruomenių
lyderių šiais metais lapkričio 20–21 bei 27–28
dienomis lauksime Klaipėdoje ir Vilniuje.
Išsami informacija apie konferenciją, registraciją, pranešėjus pateikta puslapyje www.
lyderiams.lt
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Iš pirmų lūpų apie Lietuvių krikščionių

bažnyčią Londone

Ne vienam teko girdėti, o gal net ir lankytis Londone įsikūrusioje Lietuvių krikščionių bažnyčioje, kuriai vadovauja pastoriai Vilma ir Darius
Ditkevičiai. Šią vasarą jie namažai laiko praleido Lietuvoje, tad buvo
malonu susipažinti, pakalbinti, daugiau sužinoti apie jų gyvenimą bei
tarnystę Viešpačiui svetur.
Tiek Vilma, tiek ir Darius vaikystėje gyveno Alytaus raj., Daugų miestelyje.
Vėliau jie emigravo į Angliją, kur 1998 m. Viešpaties paraginti įkūrė krikščionišką lietuvių bendruomenę. Šiandien jau 17-us metus ši šeima puoselėja nemažą bažnyčią bei augina tris vaikus. Bet apie visa tai nuo pradžių...

V

ilma, kokia buvo Tavo vaikystė?
Kaip įtikėjai Kristų?
Mano vaikystė buvo nelengva. Ieškoti
Dievo pradėjau iš nevilties, nes kilo daugybė klausimų, patyriau daug skausmo,
neišsprendžiamų problemų. Prisimenu,
kaip vieną vakarą, kai man buvo apie 11
metų, išbėgau į kiemą ir supykusi šaukiau:
„Dieve, kodėl mano draugės šeima tokia
puiki, o mano tokia bloga?“ Gal 16-os metų
pradėjau domėtis įvairiomis religijomis,
skaitinėti knygas, žiūrėdavau laidas, kuriose
nors truputį buvo minima apie Dievą ar Jo
egzistavimą.
Vėliau pradėjau jausti vidinę tuštumą,
kuri mane neramino. Nors aš turėjau daug
draugų ir mokykloje puikiai sekėsi, mąsčiau:

„Dieve, nejaugi tai ir viskas? Aš ištekėsiu,
turėsiu vaikų, eisiu į darbą, grįšiu namo... Ir
viskas?“ Suvokiau gyvenimo beprasmybę.
Be to, mane gąsdino ir kitkas. Mano
tėvai turėjo problemų su alkoholiu, tad prisimenu, kaip, būdama dar maža, prisiekiau
sau niekada gyvenime negerti ir nerūkyti.
Bet taip atsitiko, kad kiek paaugusi pradėjau
ir gerti, ir rūkyti. Tai truko neilgai, bet mane
labai išgąsdino. Po kelių vakarėlių suvokiau,
kad aš darau tą patį, ką darė mano tėvai, o
juk sakiau, kad niekada gyvenime to nedarysiu! Atėjo baimė, kad manęs laukia toks
pats gyvenimas, o gal net baisesnis, nei aš
jau gyvenau. Supratau, kad nenoriu taip
gyventi, bet neturiu jėgų gyventi kitaip...
Daviau priesaiką: jokių svaigalų nebeliesiu,

juk aš esu suaugusi ir viską galiu suvaldyti,
bet po kelių dienų supratau, kad savo valios
pastangomis negaliu nieko pakeisti. Tai
turbūt buvo paskutinis lašas ir aš ištariau:
„Dieve, jeigu Tu esi, padėk!“
Prisimenu vieną vakarą, kai vakare savo
kambary atsiklaupiau ir pasimeldžiau paprasta malda. Man močiutė buvo sakiusi,
kad Jėzus yra, tad aš meldžiausi: „Jėzau, jeigu
Tu esi, ateik, padėk man!“ Nesitikėjau, kad
patirsiu tai, ką tą akimirką išgyvenau. Aš iš
tiesų išgyvenau realų Dievo prisilietimą.
Pirmą kartą gyvenime paprašiau Dievo
atleisti mano kaltes. Iki to laiko man atrodydavo, kad visi aplinkui kalti dėl to, kaip
aš gyvenu. Man atrodė, kad esu visų blogų
įvykių auka. Tačiau tą naktį supratau, kad
aš turėsiu atsiskaityti už save. Iki šiol prisimenu tą jausmą, ištarus žodžius: „Dieve,
atleisk man už mano nuodėmes“ – atrodė,
kad plyštų krūtinė ir iš manęs išeitų kažkas
baisaus. Atrodė, kad jei būčiau išsižiojusi,
būčiau rėkusi. Tai buvo viena akimirka,
vėliau pajutau, kaip mane apgaubė, kaip aš
įvardinu, gyva meilė. Aš pirmą kartą gyvenime pasijutau visiškai priimtina, mylima,
labai svarbi ir reikalinga. Supratau, kad tai –
Dievas, tai – Jėzus. Nors aš Jo nemačiau,
atrodė, jei atsimerksiu, – pamatysiu.
Nežinau, kiek laiko aš raudojau. Užmigau su drabužiais. Atsibudusi kitą rytą
pagalvojau: „Dieve, čia viskas taip gražu!
Kaip gera gyventi!“ Ir tuomet jau raudojau iš džiaugsmo. Nors, išoriškai žiūrint,
niekas nepasikeitė, bet vidinė permaina
buvo akivaizdi – atsirado noras gyventi,
atsirado jėgų ir vilties. Visiems norėjosi
pasakoti apie tai, ką patyriau. Meldžiau
Dievo, kad ir tėvai, ir mano draugai patirtų
tai, ką išgyvenau aš.
Nuo tos dienos iš kažkur giliai ateidavo mintys – aš žinojau, kad jos ne mano,
nes taip nesugalvočiau. Pirma tokia mintis
buvo – „Susirask Bibliją.“ Pradėjau ieškoti,
nes tuo metu nebuvo paprasta nusipirkti,
ir per draugę gavau Naująjį Testamentą.
Kita mintis tą patį rytą buvo – „Pasiimk
popieriaus lapą ir rašyk.“ Parašiau tą dieną
du eilėraščius vieną po kito, nors kai mokykloje reikėdavo, nesugebėdavau parašyti net
trieilio, o vėliau – ir visą eilėraščių knygelę.
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Bet esminis dalykas – dingo vidinė tuštuma. Aš visąlaik ieškojau meilės, norėjau
būti priimtina tėvams, draugams, bet to
negavau. Tačiau tą naktį aš ją atradau – tai
buvo Kristus. Iki dabar Jis yra mano stiprybė
ir jėga eiti, judėti pirmyn.

padaugėdavo gyvenimo, vykdavo stebuklai.
Kartą atėjo mintis parašyti laišką vienai
draugei. Parašiau. Vėliau paaiškėjo, kad
kaip tik tuo metu ji mąstė apie savižudybę...
Tas laiškas padėjo jai apsispręsti gyventi,
o po to ji įtikėjo.

Kiek Tau buvo metų, kai tai įvyko?
Dvidešimt dveji. Po poros mėnesių mes
su Dariumi išvažiavome į Angliją. Kažkodėl
visada troškau išvažiuoti į užsienį. Svajodavau
dar tais laikais, kai tai atrodė neįmanoma. Visuomet draugėms sakydavau: „Jei turėčiau daug
pinigų ir galėčiau, apkeliaučiau visą pasaulį.“

Dariau, Tu draugavai su Vilma nuo
mokyklos laikų. Vadinasi, matei ją iki susitikimo su Dievu ir po Dievo prisilietimo.
Įdomu, kaip Tau viskas atrodė iš šalies.
Taip, pasikeitimas buvo akivaizdus. Tuo
metu aš dar nesuvokiau, kas įvyko. Tik prisimenu, kad įtikėjusi Vilma užsiminė, jog
norėtų nuvykti į bažnyčią. Bet turėdamas
labai tradicinį supratimą apie Dievą, turėjau
išankstinę nuostatą prieš netradicines bažnyčias ir kategoriškai tam paprieštaravau.
Pirmiausia, žinoma, nerimavau, ką pagalvos
mano draugai, išgirdę, kad Vilma važiuoja
į kažkokią bažnyčią. Tad pasakiau, kad jei
Vilma eis į netradicinę bažnyčią, aš neturėsiu
su ja nieko bendra.

O tuos porą mėnesių iki išvykimo, kai
gyvenote Dauguose, neįsiliejote į kokią
nors krikščionišką bendruomenę? Ar
tai buvo tik asmeninės Biblijos studijos,
maldos, Viešpaties laukimas?
Gimė troškimas susirasti bendraminčių,
bet nežinojau, kur ieškoti. Buvau girdėjusi,
kad Alytuje kažkur renkasi žmonės, kurie
panašiai tiki. Tie du mėnesiai prabėgo labai
greitai, ir bendruomenės susirasti nespėjau.
Namie skaitydavau Naująjį Testamentą, man
kalbėdavo beveik kiekviena eilutė. Atrodo,
iškilo koks klausimas, atsiverčiu Naująjį
Testamentą – ir štai atsakymas!
Gal tik po 1, 5 metų pradėjau lankyti
bendruomenę – radau baptistų bažnyčią
Londone. Iki to laiko buvo tik aš, Naujasis Testamentas ir Šventoji Dvasia – tik
pradėjusi skaityti Bibliją supratau, kas tąnakt įvyko mano gyvenime. Per tą laiką
užsimezgė draugystė su Dievu, mokiausi
įsiklausyti į vidinį balsą, bendradarbiauti
su Viešpačiu. Kai ateidavo kokia nors idėja,
ir aš suprasdavau, kad tai ne iš manęs, bet
išdrįsdavau veikti pagal ją, – tuomet visada

Nors tai buvo iššūkis jūsų santykiams,
santykių jūs visgi nenutraukėte ir po kelių
mėnesių išvykote į Londoną? Tai buvo jūsų
bendras sprendimas – ieškoti geresnio
gyvenimo?
Taip, tuo metu Lietuvoje buvo nelengva.
Mes išvažiavome 1995 metais. Pagrindinis tikslas buvo užsidirbti pinigų ir grįžti į
Lietuvą, nors norėjosi ir daugiau pasaulio
pamatyti. Mes neplanavome pasilikti Londone, mūsų planas buvo trumpalaikis.
Kaip įtikėjo Darius?
Vilma: Darius įtikėjo beveik po dvejų metu po mano įtikėjimo – per mūsų
vestuves. Tai man buvo dviguba dovana iš
Viešpaties – gavau ir vyrą, ir brolį.
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Darius: Nors buvau ir anksčiau su Vilma meldęsis atgailos malda, bet širdies pasikeitimas įvyko būtent vestuvių dieną. Mes
nusprendėme susituokti Londone. Vilma
norėjo tuoktis toje bažnyčioje, kurią ji lankė.
Aš tuoktis ten nesutikau – man trukdė tradicinis, lietuviškas supratimas. Aš norėjau tuoktis
taip, kaip mums įprasta, – katalikų bažnyčioje,
o Londone yra lietuvių katalikų bažnyčia.
Vilma atsisakė vykti į katalikų bažnyčią,
o aš nesutikau vykti į jos lankomą bažnyčią.
Galiausiai visgi nusprendėme tuoktis abiejose
bažnyčiose: pirmiausiai nuvykome į katalikų
bažnyčią, o po to į baptistų. Ir būtent baptistų
bažnyčioje Viešpats prie manęs prisilietė – aš
išgyvenau Jo meilę. Man buvo sunku patikėti, kad Dievas gali priimti mane tokį, koks
esu, vis atrodydavo, kad turiu Jo palankumą
nusipelnyti.
Tą šeštadienį susirinko visi baptistų
bažnyčios tikintieji ir suruošė mums didelę
šventę. Mus tai labai sujaudino. Aš išgyvenau, kad Dievas mane priima, ir mano
širdyje ištirpo visi ledai.
Ar toliau jūsų tikėjimo kelias tęsėsi
baptistų bažnyčioje? Kaip gimė lietuviška
bendruomenė?
Vilma: Tikrai nei aš, nei Darius niekada
nesvajojome, neplanavome kurti bažnyčios.
Būdami toje baptistų bendruomenėje, mes
pradėjome pasakoti kitiems lietuvaičiams,
ką patiriame, išgyvename, ir kvietėme juos
prisijungti. Toje baptistų bendruomenėje buvo
kalbama prancūziškai, bet dėl mūsų, lietuvių,
jie versdavo pamokslus į anglų kalbą, o Darius
visiems lietuvaičiams versdavo į lietuvių kalbą.
Labai greitai augo troškulys daugiau pažinti
Dievą. Mes pradėjome rinktis mūsų namuose
kaip namų grupelė. Rinkdavosi žmonės, vykdavo stebuklai – žmonės būdavo išlaisvinami
iš alkoholio ir kitų priklausomybių, atsikurdavo šeimos. Žmonės tarpusavyje pradėjo
dalintis tais išgyvenimais, ir lietuvaičiai ėmė
plūsti į mūsų namus.
Gal dėl to, kad jūs buvote labai draugiški, ar tai buvo kartu ir Dvasios pagava?
Tai buvo Dvasios išsiliejimas. Nes pirmiausia buvo troškulys – mums neužteko
sekmadieninių susirinkimų, mes pradėjome
susitikti dažniau, melstis, ieškoti Dievo. Ir
žmonių vis daugėjo – nebetilpdavome didžiajame mūsų kambaryje, nes susirinkdavo
apie 50 žmonių.
Vėliau taip sutapo, kad mes pakeitėme
gyvenamąją vietą ir ėmėme lankyti Kensington Temple bažnyčią. Tuo metu ruošėsi
tuoktis mano sesuo Daiva, todėl, norėdami

Lietuvių krikščionių bažnyčia naujose patalpose – 2014 m. bendruomenė įsigijo
katalikų bažnyčios pastatą

Nukelta į 26 p.
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gauti santuokos palaiminimą, drauge su
būsimu vyru nuėjo į tą bažnyčią užsiregistruoti. Moteris, kuri tvarkė santuokos
dokumentus, labai susidomėjo jų tautybe,
prašė papasakoti, ką jie veikia. Sesuo jai
pasakojo, kad mes renkamės namuose,
meldžiamės, studijuojame Raštą. Ta moteris pasidalino, kaip prieš kelis mėnesius
besimelsdama mačiusi regėjimą: ji matė dvi
moteris ir vyrą – lietuvius, kuriems reikia
pagalbos. Dievas ją ragino jiems padėti. Bet
kaip netoliese surasti lietuvių? Rusų gal dar
rastų, bet ne lietuvių... Tuomet ji pradėjo
melstis už tuos regėjime matytus žmones.
Ir kai sesuo Daiva papasakojo, kad būtent
lietuviai buriasi, ieškodami Dievo, ta moteris
supažindino mus su satelitinių, dukterinių,
bažnyčių pastoriumi. Mes susitikome su
juo, papasakojome, kas vyksta, tada jis apsilankė mūsų namuose ir užregistravo mus
kaip dukterinę Kensington Temple bažnyčią.
Po kelių savaičių susiradome patalpas ir
ėmėme rinktis jau nebe namuose. Tai buvo
1998 metais.
Ar tuo metu, Vilma, pati pamokslaudavai?
Pradžioje niekas nepamokslavo. Kai
rinkdavomės namuose, mes drauge melsdavomės, melsdavomės vienas už kitą, pranašaudavome (kaip dabar suprantu), kas nors
pasidalindavo įžvalgomis, išgyvenimais, ką
nors paliudydavo, drauge giedodavome. Už
surinktas pirmąsias aukas nupirkome gitarą, bet neturėjome, kas ja groja, tai Darius
išmoko groti gitara ir mums pritardavo. Tų
susirinkimų namuose tvarka buvo kitokia.
Bet prieš išeinant į naujas patalpas vieną
pamokslą aš pasakiau. Niekada negalvojau,
kad kada nors pamokslausiu ar apskritai
kalbėsiu viešai. Nebūčiau tuo net patikėjusi.
Bet augo poreikis girdėti mokymą.
Tuomet sode vaikštinėdama meldžiausi,
kad Dievas siųstų mums kokį nors pastorių ar mokytoją. Bet labai netikėtai ir labai
aiškiai viduje išgirdau žodžius: „Tu mokyk,
tu kalbėk.“ Išsigandau, nes žinau, kad kai
Dievas prabyla, Jis nepakeis savo nuomonės,
tau teks sekti paskui Jį. Kalbėti viešai prieš
žmones buvo viena didžiausių mano baimių,
tad pradėjau teisintis, kad net visos Biblijos
nesu perskaičiusi, kad esu nieko nebaigusi,

Pamokslauja pastorė Vilma Ditkevičius
be to, esu moteris... Bet tada Dievas prabilo:
„Man nereikia tavo pažinimo. Pažinimą
duosiu Aš. Man reikia tavo širdies.“ Supratau, kad širdį duoti galiu... Taigi įvyko lyg
susitarimas. Pirmasis mano pamokslas buvo
iš 1-ojo Laiško korintiečiams – apie meilę.
Labai jaudinausi, labai bijojau...
Žmonės pradėjo vadinti mus su Dariumi pastoriais. Kažkaip natūraliai taip
dėliojosi, kad mums tekdavo prisiimti atsakomybę – mes ėjome į Kensington Temple
bažnyčią, kviesdavome žmones, rodėme
iniciatyvą, žmonės rinkosi mūsų namuose...
Ar naujai gimusią lietuvišką bažnyčią
lankė atvykę tikintys emigrantai, ar įtikėdavo ir kitų Londone gyvenančių tautiečių, kurie atrasdavo jus per pažįstamus?
Pačioje pradžioje rinkomės visi įtikėję
Dievą jau Londone. Mes nepažinojome daugiau tikinčių žmonių, tiesiog pasakodavome
draugams. Tad jie ir buvo pirmieji žmonės,
anksčiau neturėję jokios bažnytinės patirties.
Ir tik vėliau, prieš persikeliant į patalpas,
pradėjo ateiti žmonių iš „Tikėjimo žodžio“
(daugiausia Vilniaus) bažnyčios. Pradžioje
atėjo vienas žmogus, o paskui per jį atėjo dar
grupelė. Tad kai išėjome į bažnyčios patalpas, jau buvo ir naujai įtikėjusių, ir seniau
tikinčių žmonių.

Kas jums pamokslaudavo? Ar prasiplėtė pamokslininkų ratas? Gal ir vyras
pamokslauti pradėjo?
Prisijungė pamokslininkų iš „Tikėjimo
žodžio“ bažnyčios – jie buvo labiau patyrę
nei aš. Pamokslaudavo Kastytis Matulionis,
tuo metu gyvenęs Londone, Saulius Budinas
ir aš. Darius tuo metu dar nepamokslaudavo.
Dariau, o kokios Tavo dovanos? Tu
turbūt padėdavai Vilmai bažnyčioje po
visų savo darbų?
Dar kai rinkdavomės namuose, aš
pradėjau groti gitara, tad ir išėjus į kitas
patalpas daug metų tarnavau šlovinimo
tarnavime, grojau gitara ir būgnais. Taip
pat teko prižiūrėti visą „bažnyčios virtuvę“.
Augant bažnyčiai, plečiantis veikloms, dirbau administratoriaus darbą. Derinau savo
nuolatinį darbą ir pagalbą žmonai tarnystėje.
Bažnyčia augo, ir dabar jūsų internetinėje svetainėje pristatomas ne vienas
tarnavimas: ir Alfa kursai, ir tarnavimas
vyrams, sutuoktiniams, vaikams. Turite
ir darželį. Gal galėtumėte papasakoti, į
ką per 17 metų išaugo ta maža grupelė
Jėzumi tikėjusių žmonių?
Vienas didžiausių džiaugsmų, kad beveik visi, turbūt 80 proc. tų pradžioje buvusių žmonių, išliko iki šiandien. Jie prisiėmė
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atsakomybę ir tarnauja pagal pašaukimą.
Tai labai džiugina.
Bažnyčia plėtėsi labai įdomiai. Kilo
mintis pradėti lituanistinę mokyklėlę
„Moksliukas“, nes šiaip lietuvių taip paprastai Londone nerasi. Reikėjo nutiesti
tiltus, kalbėti, atsakant į jų poreikius. Mes
pradėjome dairytis, ko reikia lietuviams,
kokie jų poreikiai. Pamatėme, kad čia atvykę
lietuviai labiau pradeda vertinti savo kalbą,
nori jos mokyti vaikus. Supratome, kad taip
galime susiliesti su netikinčiais žmonėmis.
O kaip jus priėmė ten gyvenantys
lietuviai?
Kaip ir Lietuvoje, į Londoną atvykę
lietuviai baiminasi netradicinių bažnyčių,
žiūri atsargiai. Nors Londone didelė įvairovė bažnyčių ir daugelis tautiečių, ilgiau
pagyvenę svetur, pradeda mąstyti plačiau,
bet tas iššūkis vis tiek lieka.
Tad mūsų pirmasis žingsnis buvo bažnyčios patalpose įsteigti minėtą lituanistinę
mokyklėlę „Moksliukas“ (2004 m.). Jau kurį
laiką ji yra stipriausia lituanistinė mokykla
Londone, kurią lanko apie 180 vaikų. Vieną
kartą per savaitę kelioms valandoms vaikai
ateina į šią mokyklėlę mokytis lietuvių kalbos ir muzikos. Taip po truputį ėmė griūti
išankstinės neigiamos tautiečių nuostatos.
Dievas tikrai mus laimino.
Vėliau, 2009 m., įkūrėme reabilitacijos
centrą. Pamatėme poreikį – nemažai lietuvių
net išvažiavę iš gimtinės vargsta nuo priklausomybių. Svetur viskas dar sudėtingiau,
žmonės dar greičiau degraduoja, nes šalia
nėra mamos, kuri išvirtų sriubos, turi suktis
pats. Todėl daug lietuvių pakliūna į gatves...
Kaip veikia jūsų reabilitacijos centras?
Mes išnuomojome namą už Londono.

Daug dėmesio skiriama vaikams

Jame 1-eriems metams apgyvendiname
žmones, turinčius priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų. Turime keletą darbuotojų, patys važiuojame ten patarnauti.
Jie gyvena pagal specialią programą, bet
taip pat įsilieja ir į bažnyčią, nes čia vyksta
kursai. Per tuos metus jie įgyja tikinčių
draugų, didžioji dalis jų įtiki Kristų.
Jus kažkas remia ar išsilaikote patys?
Kai gimė mintis kurti reabilitacijos centrą, bažnyčios finansinė padėtis nebuvo tam
palanki. Tai buvo iššūkis. Tai buvo tikėjimo
žingsnis, kurį žengus ėmė viskas keistis.
Tiesiog supratome, kad yra tokių žmonių,
kurie niekada neperžengs mūsų bažnyčios
slenksčio, bet kai jie ateis į reabilitacijos
centrą, ten Dievas juos suras. Taip ir atsitiko.
Mes siekiame, kad žmonės ne tik būtų laisvi
nuo priklausomybių, bet kad jie pažintų
Kristų. Ir tikrai daugelis žmonių atgimsta,
Dievas pakeičia jų gyvenimą.
Vėliau kilo mintis įkurti darželį. Tai
taip pat buvo didelis iššūkis. Reikėjo surasti
patalpas, o tada laukti, ar leis švietimo ministerija vykdyti tokią veiklą. Gavę leidimus
(2010 m.) nesireklamavome, bet greitai
susidarė net eilė norinčių leisti vaikus į mūsų
darželį. Vaikai nuo 3-ejų metų ugdomi pagal krikščionišką programą – prieš valgį
meldžiasi, jiems skaitomos Biblijos istorijos
ir kt. 90 proc. vaikų tėvai yra netikintys.
Buvo atvejų, kai tėvai kreipėsi į direktorę,
prašydami užrašyti maldelę, kuria vaikai
meldžiasi, nes prieš valgydamas vaikas nori
pasimelsti, o tėvai nežino kaip...
Nors pradžioje kai kurie tėvai baiminosi
netradicinės bažnyčios įkurtos mokyklos ar
darželio, bet vėliau vieni per kitus sužinodavo,
kad ten tikrai geros mokytojos ir auklėtojos,
labai gera aplinka, ir leisdavo savo vaikus.
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Jūs daug dėmesio skiriate bendrystei – rengiate iškylas, važiuojate su visa
bendruomene į gamtą. Papasakokite apie
bendruomeninį gyvenimą, kurį vystote kitomis savaitės dienomis, ne sekmadieniais.
Darius: Bažnyčioje vyksta ne tik susirinkimai sekmadienį, bet ir grupelės, daug
įvairių kursų. Rengiame ne tik „Alfa“ kursus,
bet ir kursus „Gyvenimas laisvėje“. Labai
puikus sielovados kursas, padedantis pažinti Dievą ir save: kodėl aš taip elgiuosi?
Kodėl taip reaguoju? Tuos kursus vedame
patys. Pradžioje yra mokymo dalis, o po
to pasiskirstome į grupeles, kurių veiklą
prižiūri grupių vadovai.
Vilma: Mūsų didžiausias dėmesys nėra
skiriamas sekmadieniniam tarnavimui –
tai tik maža dalis. Mes siekiame išmokyti
žmogų sekti Kristumi, o to tik sekmadieniais per pamokslus išmokyti neįmanoma.
Kai žmogus atgimsta, turime metus laiko
trunkančius mokymus, kuriuos sudaro
trys pakopos: Tikėjimo pagrindų kursas
„Alfa“, vėliau 10-ties savaičių sielovados
„Gyvenimas laisvėje“ kursas ir galiausiai
Tarnystės mokykla. Dar rengiame Atgaivos
savaitgalius – kelioms dienoms išvykstame
už miesto į krikščionišką konferencijų centrą. Be to, organizuojame išvykas atskirai
moterims ir vyrams, šeimoms.
O kaip vyksta kursai? Tai paskaitos
ar asmeninis patarnavimas žmonėms,
pokalbiai?
Vilma: Kursų metu yra mokymo dalis,
bet po to mes skirstomės į mažas grupeles,
kuriose konkrečiai patarnaujame žmonėms,
atsakome į klausimus... Mūsų bendruomenę
labai sutvirtino ir atsiradęs sielovadinis
patarnavimas, kai žmogus gali ateiti konsultuotis, klausti, kalbėtis. Daugybę kartų
mačiau, kaip žmogų „pagauni vaikštantį ant
briaunos“ – jeigu nebūtų gavęs tam tikrų
atsakymų, jis nebūtų išlikęs. Dažniausiai
konsultuoju aš pati, bet yra ir daugiau žmonių, galinčių tai daryti – auginame komandą.
Taip pat turime namų grupeles, kurios
suburia konkrečioje vietovėje gyvenančius
žmones – tai taip pat labai stipriai vienija.
Nuo pat pradžių tai buvo viena iš stipriųjų
mūsų bendruomenės pusių, ir liko nepaprastai svarbi.
Darius: Taip pat organizuojame maldos ir šlovinimo vakarus, kiekvieną vakarą
darbo dienomis bažnyčioje vyksta maldos,
kuriose gali dalyvauti kiekvienas.
Vilma: Organizuojame ir kitokio pobūdžio vakarėlius. Pamenu, kaip pirmą
kartą šventėme Kalėdas – mes tiek daug
šokome! Nes buvo daug jaunų žmonių,
Nukelta į 28 p.
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kurie nevaikšto į klubus. Tad sugalvodavome
visokių progų susirinkti, pasilinksminti.
Visada kartu sutinkame Naujuosius metus.
Manau, kad tokie vakarėliai – puiki proga
pasikviesti netikinčių draugų, kurie po to
kitaip pradeda mąstyti.
Pradžioje, kai mūsų buvo nedaug, mes
gamtoje švęsdavome gimtadienius. Dabar
gimtadienių jau taip nešvenčiame. Bažnyčia
išaugo, tad tokią išvyką suorganizuoti kur
kas sunkiau.
Darius: Pradžioje mes visi atvirai, artimai bendraudavome. Tai labai svarbu. Nes
jei, išaugus tarnystėms, nutrūksta bendravimas, lieka tik oficialumas, jei atsiranda
tik „pamokslaujantis“ ir „klausytojas“, „ganytojas“ ir „avelės“, tai jau negerai... Išaugus bažnyčiai sunku susitikti su kiekvienu
žmogumi, bet svarbu išsaugoti artumą bent
su artimiausiais, su branduoliu. Nes ta bendrystė persiduoda ir kitiems. Tad išvykas
rengiame kasmet.
Facebook tinkle mačiau nuotraukas
iš tėvų dienos – tėvai, persirengę kaubojais, nešiojo savo vaikus, dalyvavo estafetėse. Kokias dar šventes švenčiate –
mamos, tėčio dieną, vakarus vyrams,
moterims?
Vilma: Esame darę grožio šventę – labai
vykęs renginys, kurį pavadinome „Dvasia,
siela ir kūnas“. Tai buvo evangelizacinis
renginys, į kurį kvietėme savo netikinčias
drauges. Išnuomojome gražią salę, gražiai
ją papuošėme, pakvietėme kirpėjų... Kartu
giedojome, šlovinome Dievą. Bandome
netikintiems kalbėti jiems suprantamais
būdais. Atsakant į netikinčių lietuvaičių
poreikius, nusitiesia tiltai tarp žmonių, –
tuomet gali skelbti Evangeliją.
Jūsų bažnyčioje daug dėmesio skiriama šeimai. Ar šeimoms rūpimus klausimus daugiau aptariate pamokslų metu,
ar skiriate tam laiko kalbėdamiesi individualiai, rengdami specialius kursus?
Vilma: Žinoma, galima tai įterpti ir
kokio pamokslo metu, bet daugiau tarnaujame individualiai. Taip pat ruošiame specialius kursus, konsultuojame poras. Labai
veiksmingos asmeninės konsultacijos prieš
santuokas. Poros labai skirtingos, tad visiems bendrai nepatarsi... Skiriame dėmesio

poroms, šeimoms, tėvams. Mūsų bažnyčioje
labai daug jaunų porų, daug šeimų, mažų
vaikų, paauglių. Daug dėmesio skiriame
jiems ne sekmadieninio susirinkimo metu, o
organizuodami įvairius kursus, išvykas ir pan.
Darius: Organizuojami savaitgaliai
šeimoms, santuokos sustiprinimo kursas –
ne seminarai, bet pasimatymo forma, kuriant šiltą, jaukią, romantinę atmosferą.
Kaip jūs viską suspėjate? Juk dar auginate tris vaikus...
Turime labai gerą bendražygių komandą. Mes patys tikrai visko nespėtume. Mūsų
su vyru indėlis labai nedidelis.
Darius: Vilma turi apaštališką patepimą,
matymą – ji nubrėžia viziją, žengia žingsnį
„užimti kokią nors teritoriją“, o po to tenka
man organizuoti, įgyvendinti (šypsosi)...
Bet žmonės patiki ta vizija? Ar būna
kokios diskusijos? Gal kam ta vizija nepriimtina?
Aš esu įsitikinusi, kad jei Dievas man ką
nors kalba ir rodo, tikiu, kad Jis kalba ir kam
nors dar. Nes ne aš tai darysiu. Mano indėlis
tikrai nedidelis – paraginti, padrąsinti prieš
prasidedant naujam tarnavimui. Bet kiekviena veikla turi savo žmones, komandas.
Tad visada laikausi nuostatos, kad jei
man gimsta kokia mintis, vizija, vadinasi,

Dievas atskleidžia tai ir žmogui, kuris pašauktas tai atlikti. Dažniausiai reikia laiko,
kol atsiranda žmonės, kurie patiki savo
pašaukimu ir priima naujus iššūkius. Nesu
linkusi primesti savo nuomonės. Mes esame
kūnas, skirtingos kūno dalys, atliekančios
skirtingus darbus.
Yra buvę atvejų, kai ateina žmogus ir
pasiūlo tai, kas kirba ir mano širdyje. Bet
kartais būna, kad man naujas pasiūlymas
svetimas – tuomet kuriam laikui tai atidedame. Aš nesakau „Ne“, bet, manau, turime
susiderinti, kad veiktume viena mintimi.
Galiausiai tai išsisprendžia: arba užgęsta,
arba randa atgarsį ir mano širdyje.
Kiek žmonių lanko jūsų bendruomenę?
Mes neturime „fiksuotų“ narių, bet
sekmadienį salėje būna apie 200 žmonių.
Besilankančių yra gal 300–350. Ir labai daug
vaikų.
Bendruomenė nemaža. Kaip veikia
„vadovavimo mechanizmas“? Ar vadovauja taryba? Kas priima sprendimus:
vienas žmogus ar keli?
Nuo pat pradžių mes turime tarybą.
Pradžioje ją sudarė trys žmonės, dabar ji
jau didesnė. Taryboje aptariame bažnyčios
vizijos, finansinius klausimus. Bet apašta-
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liškas matymas, bendra bažnyčios judėjimo
kryptis ateina per mus, pastorius, tačiau
taryba gali daryti tam įtaką.
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kad gyvenimas teka būtent iš artimo ryšio būtų liejęsis... Kai esi valdžios pozicijoje ir
esi užpykęs ant ko nors, tas kartėlis liejasi
su Dievu, vis ryškėja ir stiprėja.
Anksčiau kartais pasiduodavau melui, ne tik namuose...
  
Tąkart supratau, kad kito kelio, kito
Jums turbūt įtaką daro ir Kensington kad turiu šitiek darbų, kad nebėra laiko
pasirinkimo
aš neturiu – tik atleisti ir laiTemple bendruomenė, kuriai jūs priklau- melstis ar skaityti, ir tada pasijusdavau toje
minti.
Stovėti
už
savo bendruomenę, už tuos
duobėje. Tada niekas nebemiela, tampi pikta
sote?
Iðsamesnë informacija ir registracija
á
mama – „ragana
ant šluotos“. Tad šiandien žmones. Kiekvieną kartą, kai būdavo sunkių
Taip. Mes derinamės.Nr.Bet
dažnai
1 (434)
2015Dievas
m. balandþio
11bed. sąžinės
jau(8-5)
graužimo kartais atsiskiriu, akimirkų, pasirinkus eiti šiuo keliu mano
seminarà
–
www.btz.lt
;
tel.:
2406320
ir perspėja prieš tam tikrus pokyčius. Nėra
užsidarydama kambaryje maldai, skaitymui, viduje atsirasdavo tvirtumas, atsiverdavo
taip, kad jie diktuotų mums, kaip daryti.
meditacijai, – kad išeičiau vėl kupina jėgų. akys ir užplūsdavo meilė. Po atleidimo,
Paprastai tai susišaukia. Nereikia vykdyti
Ne kartą įsitikinau, kad laikas, skirtas tik po susitaikymo tie patys žmonės atsiveria,
kažkokios primestos vizijos, bet darai tai,
Viešpačiui, kitaip nuspalvina visą dieną. pamatai juos kitoje šviesoje.
kas ir tau artima, suprantama.
Be to, ir man reikalingas kitų atleidimas,
Tad jei laukia labai užimta diena, vadinaNeseniai nusipirkote „tikrą bažny- si, dar rimčiau, dar tvirčiau turiu įsikibti į nes aš irgi suklystu, irgi ko nors nepastebiu
čią“ – buvusią katalikų bažnyčią? Turbūt Viešpatį. Svarbu sutelkti dėmesį į Jį – Jis yra ar ne taip padarau... Nenoriu nieko sužeisti,
nemažas pastatas? Kaip jūs įsikūrėte? su manimi ir ves mane šią dieną.
bet kartais sužeidžiu... Norėtųsi to atleidimo
Ar yra vietos sekmadieninei mokyklai,
Tikrai buvo iššūkis išmokti kai kam sulaukti ir pačiai. Norėtųsi, kad tave priimtų
G I R S I tokį,
U Vkoks
I E Šesi,
P Abet
T ĮtaG
I E S Mturbūt
E turi prakitoms veikloms?
pradžia
pasakyti „Ne“, nebijant prarastiTarE visur
Darius: Naujose mūsų patalpose dar nesudalyvauti... Visas darbas yra komandos sidėti nuo mūsų, kai mes mokomės priimti
vyksta remonto ir renovacijos darbai. Ru- darbas, ne mūsų vienų. Su vyru praktikuo- kitus. Jei neatleidžiame, tai dauginasi, jei
denį planuojame ten persikelti. Pastate yra jame ir kovojame už pasimatymų laiką, leidžiame Dievo Dvasiai vesti mus, tai taip
pagrindinė salė, atskiros patalpos sekma- nes visada yra ką veikti, visada bus, kas pat dauginasi, tai „užkrečia“, ir tada tirpsta
dieninei mokyklai, kuriose darbo dienomis pareikalaus iš tavęs dėmesio ir jėgų, ir viskas ledai. To labai reikia.
veiks darželis. Įkūrėme dvi erdves ben- atrodo taip svarbu, niekas kitas už tave to
Ko palinkėtumėte mums, Lietuvoje
dravimui, kad bažnyčia būtų kaip namai, nepadarys... Niekas vaikų už tave nepažiūrės gyvenantiems tautiečiams, krikščionims?
kad tikintieji norėtų pasilikti pabendrauti, ar kokio seminaro nepraves... Bet tai netieDarius: Palinkėčiau visada kovoti už
praleisti laiką drauge... Kitose patalpose, sa. Poros, kurios apleidžia savo tarpusavio
tai,
kas
svarbiausia. Įvertinti ir branginti,
kur įsikūrusi mūsų raštinė, veikė darželis santykius, galiausiai apleidžia ir vaikus...
kas
svarbiausia.
Gyvenimas, tikėjimas yra
ir mokykla, vyksta kursai, ten įrengėme Mokomės ir vakarais susėsti kartu, ir išeiti
kova. Kovokime už tai, kas svarbiausia – už
jaunimo kambarį, kad ir jie galų rinktis, kur nors, vaikus palikę tėvams ar draugams.
laiką, skirtą Dievui, už laiką savo artimiems
leisti laiką kartu. Naujose patalpose turėsime Mes taip susitariame su kitomis šeimomis:
žmonėms – savo šeimai, sutuoktiniui, vaiknygyną ir biblioteką bei kambarį mamoms vieną savaitgalį viena šeima pasiima vaikus,
kams... Galbūt reikia žengti kokį konkretų,
su kūdikiais, kuriame mamos su kūdikiais kitą – kita, kad tėvai galėtų pabūti dviese.
praktišką žingsnį, kuris vestų į Dievo šviesą,
galės klausytis pamokslų ir nebijoti, kad
Vilma, Tu esi pastorė, tenka daug tar- atneštų pokyčius širdyje ir gyvenime. Jei nori
kūdikis pravirks.
nauti – daug žmonių, daug problemų... Juk artimiau pažinti Viešpatį, skirk Viešpačiui
Labai daug veiklos. Kada skiriate laiko būna, kad kas nors įžeidžia, neteisingai kasdien bent 10 min. ar daugiau. Jei nori
Viešpačiui ir vienas kitam? Ar nebūna pasielgia... Kaip tai sprendi?
geresnių santykių šeimoje, pagalvok, kokį
tokių etapų, kad leki leki ir pamatai, jog
Šioje sferoje buvau „pakrikštyta“ dar konkretų žingsnį galėtum žengti. Nes kartais
tarnauji be Viešpaties? Manau, kad visi pačioje pradžioje, kai bažnyčiai buvo gal mes mąstome apie didelius dalykus, bet taip
tarnaujantys patenkame į tokias duobes... pusė metų, kai jaučiausi dar netvirta daryti nieko ir nepadarome. Tuomet galvojame,
Vilma: Tokių duobių iš tiesų buvo, bet tai, ką Dievas mane šaukia daryti. Vieno kodėl taip yra: aš tikiu Dievu, bet metai bėga,
kiekvienoje toje duobėje paaiškėdavo, kas susirinkimo metu buvo išsakyta kritika, o situacijos nesikeičia. Tarp sutuoktinių
yra svarbiausia, kas ne taip svarbu ir kas kuri labai sužeidė... Tuo metu galvojau, nebelieka nieko bendra, ar sutuoktiniai,
visai nesvarbu. Ir kiekvieną kartą vis ryškiau kad tik nepradėčiau prie visų verkti. Bet kai pasirodo, vienas kito nepažįsta... Tad pagaltuos prioritetus susidėdavome.
visi išėjo, aš nuėjau į vonią, užsirakinau ir vokime apie konkrečius mažus žingsnelius:
Šiandien man pats svarbiausias dalykas – raudojau... Buvo labai gaila savęs: „Aš tiek gal išvirti arbatos žmonai kiekvieną vakarą
mano asmeninis ryšys su Kristumi. Tai dėl visų stengiausi, o jie šitaip pasielgė... ir pakviesti ją pasikalbėti?
Vilma: Aš palinkėčiau nepamesti pamane stiprina, tai mane pakėlė ir veda iki Dabar verksiu, kol numirsiu... Daugiau į šitą
dabar. Žinau, kad bažnyčia turi savo vietą, bažnyčią neisiu, tegul jie eina visi, kur nori... prastumo Kristuje – paprasto, nuoširdaus
bet nebededu visų vilčių ir širdies į tai, lyg Viskas baigta, nenoriu nieko matyti.“ Keista, pasitikėjimo, žinant, kad Dievas yra, Jis
tai būtų visas mano gyvenimas. Labai dažnai bet iš Dievo neišgirdau jokios užuojautos... viską kontroliuoja, kad Jis mato daugiau,
mintimis grįžtu į tą savo kambarėlį prieš 20 Savo viduje išgirdau: „Kažkas turi mirti... nei matome mes. Tai yra iššūkis. Žinau,
metų, kuriame meldžiausi atgailos malda, savo ambicijom, savigailai...“ Supratau, kad kad išsaugoti nuoširdų, paprastą pasitikėjiir prisimenu, kur prasidėjo gyvenimas. Ir turiu atleisti. Supratau, kad ir tie žmonės mą yra sunkiausia, nes priešas būtent tai ir
nori pažeisti. Nepamirškime To, kuris mus
Apreiškimo knygoje sakoma: Nepamiršk norėjo gero, kad jie nenorėjo man blogo.
pirmosios meilės, tos pradžios, nes tai yra
Tą naktį aš nusprendžiau – kad ir kas pakėlė, – Jis gabus mus išlaikyti ir nuvesti
esmė, o visa kita bus pridėta, visa kita susi- būtų, kad ir kas vyktų, kito kelio, nei atleisti iki galo.
dėlios į vietas. Bažnyčia, tarnavimai yra tie ir laiminti, aš neturiu. Aš galėjau užkietinti
Labai dėkoju už pokalbį ir linkiu Viešpridėti dalykai. Ne jie mane pakėlė, įkvėpė ar savo širdį, ir savo akyse būčiau teisi, bet paties malonės Jums bei Jūsų bažnyčiai.
sustiprino. Tai jau yra buvimo su Dievu, Jo tai būtų mane numarinę, tai tikrai labai
planų ir troškimų rezultatas. Tas suvokimas, stipriai būtų mane paveikę. Tas kartėlis
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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„25 stebinančios santuokos“ –

stebinančios Kristaus malonės liudijimai
DALIA JANUŠAITIENĖ

Prieš kurį laiką teko garbė prisidėti ruošiant leidybai Williamo J. Peterseno knygą „25 stebinančios santuokos“, kurią neseniai išleido
VšĮ „Reformatų literatūros centras“. Knygoje apžvelgiamos ne tik
evangeliškosios krikščionybės istorijoje, bet ir visoje krikščionių
Bažnyčioje gilų pėdsaką palikusių Dievo žmonių santuokos, – pradedant Reformacijos tėvu daktaru Martynu Liuteriu ir baigiant XX a.
žinomiausiu evangelistu Biliu Gremu. Turbūt natūralu, kad dar prieš
atsiverčiant knygą žmogiškas smalsumas nekantriai trypčiojo prie
šių žmonių asmeninį gyvenimą dengiančios užuolaidos, tikėdamasis pro plyšelį žvilgtelėti į įvairias kasdienio gyvenimo bei tarpusavio santykių smulkmenas. Tačiau knyga nustebina skaitytoją – tai
ne pikantiškas užkandis ar lengvas desertas prie kavos, o liudijimas
didžios ir dažnai skausmingos išrinkimo malonės, primenančios
mums, kad „Dievas yra suėdanti ugnis“.

Č

arlzas ir Suzana Sperdženai, Džonas
ir Molė Vesliai, Viljamas ir Katerina
Butai, Klaivas Steiplas ir Džoja Luisai, Kalvinas ir Harieta Bičer Stou, Deividas ir Merė
Livingstonai, Bilis ir Rūta Gremai... Puikiai
žinomos ar kiek mažiau girdėtos Dievo tarnų
pavardės ir, ko gero, ne vienam skaitytojui
pirmą kartą girdimi jų sutuoktinių vardai.
Įvairiausios jų tarnavimo sritys: Reformacijos
tėvai, misionieriai ir visuomenės atstumtųjų
tarnai, kompozitoriai ir rašytojai, evangelistai
ir apologetai... Skirtingos šalys ir net žemynai
(Europa, Amerika, Azija). Skirtingi laikmečiai, nuo Reformacijos ir JAV Pilietinio karo
audrų, technologijų eros aušros XIX a. iki vis
sekuliarėjančio XX a. Tačiau visiems bendra
tai, kad jie įvairiais būdais atsakė į Kristaus
pašaukimą ir žengė Jo tarnystės keliu, lydimi
savo sutuoktinio ar sutuoktinių.
Tad kas gi sukėlė didžiausią nuostabą,
skaitant apie šių Dievo tarnų santuokas?
Pirmasis ir, ko gero, labiausiai mane sukrėtęs dalykas – tai jų šeimoms tekusios
tragedijos. Juk kalbama ne apie tiesiog „išteisintus nusidėjėlius“, bet apie Viešpaties
tarnus, palikusius ryškų pėdsaką krikščionybės istorijoje. Tie žmonės pažino Kristų,
nuoširdžiai sekė Juo, vaisingai tarnavo Jam
ir... kentėjo patys arba matė savo artimųjų
kančias ir patyrė netektis. Trys evangelisto
Bilio Sandžio vaikai iš keturių pasuko klyst-

keliais, du iš jų mirė dar tėvui esant gyvam
(vienas sūnus pakėlė prieš save ranką), o
motina, Helena Sandi, pergyveno visus
keturis savo vaikus... Misionierius, išganymo
žinios Kinijai nešėjas Hadsonas Teiloras
palaidojo dvi žmonas ir neteko net šešių
vaikų... Kai kuriuos iš jo artimųjų, sakytum,
atėmė sunkios tarnystės nesvetingoje Azijos
šalyje sąlygos. Trumpą ir laimingą K. S.
Luiso santuoką temdė vėžio, kuriuo sirgo
jo žmona Džoja, ir neišvengiamos netekties
šešėlis. Jonas Kalvinas palaidojo vienintelį
savo kūdikį, o vėliau – po sunkios ligos – ir
mylimą žmoną, kurios vaikus iš pirmosios
santuokos išaugino kaip savuosius. Suzana
Sperdžen ir Polė Niuton buvo neįgalios,
Dorotė Keri sirgo psichine liga, sveikatos
problemos praktiškai visą gyvenimą vargino
Čarlzą Sperdženą, Joną Kalviną, Martyną
Liuterį... Šį sąrašą galėtume tęsti, kalbėdami beveik apie kiekvieną knygoje aprašytą
šeimą, kurių likimus tarsi apibendrina šie
Ekleziasto žodžiai: Kur yra daug išminties,
ten yra ir daug sielvarto; kuo daugiau išminties, tuo daugiau kančių (Ekl 1, 18).
Ne tik ligos ir netektys temdė šių didžių
Dievo tarnų ir jų artimųjų gyvenimą – nė
vieno jų tarnystės kelias nebuvo rožėmis
klotas. Skaitant atrodo, kad daugelis jų tapo
gyva apaštalo Pauliaus žodžių iliustracija:
Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi

Kristuje Jėzuje, bus persekiojami (2 Tim 3, 12),
o kartais – tarsi pats Dievas būtų priešinęsis
savo paties įkvėptam darbui... Valdžios ir šio
pasaulio galingųjų grasinimai, įkalinimai,
grėsmė gyvybei, nuolatinis skurdas ir nepriteklius, pasauliečių ir netgi brolių Kristuje
priešiškumas, ilgi sausros laikotarpiai, kai
galėjo atrodyti, kad tarnystė neduoda jokių
vaisių... Šiuos sunkumus patyrė visi knygoje
aprašyti tarnai, pradedant Martynu Liuteriu,
išstojusiu prieš, rodos, neįveikiamos pasaulinės galybės – Romos katalikų bažnyčios
ydas, ir baigiant Johanu Sebastianu Bachu,
kurio visą biografiją ženklina nuolatiniai
nesutarimai su miestų ir bažnyčių tarybomis.
Drauge su jais vargų naštą nešė ir artimieji. Žvilgtelėkime į JAV užsienių misijų
pradininko, misionieriaus Birmoje Adoniramo Džadsono skausmingą tarnystės
epizodą: „Praėjus šešiems mėnesiams po
persikėlimo, Adoniramas buvo ištemptas
į kalėjimą. Ten jo kulkšnis prirakino prie
akmens trimis poromis grandinių. Belangiame kalėjime jis alpo nuo karščio ir springo
nuo neapsakomos smarvės. [...] Suprantama,
Adoniramas puolė į depresiją. Biografas
Kortnis Andersonas pasakoja, kas dėjosi
jo galvoje: „Ką jis atnešė tiems, kuriais jis
turėjo rūpintis? Nieko, išskyrus mirtį. Mirė
jų vienintelis sūnus. O dabar tai gresia ir jam
pačiam, ir galbūt [žmonai] Nensei. Ir dėl ko
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visa tai? Dėl aštuoniolikos atsivertusiųjų
per dvylika metų – nuo tada, kai išvyko
iš Salemo. Iš jų greičiausiai tik keletas liks
ištikimi, jeigu išliks gyvi. Aštuoniolika sielų
per visus tuos metus ir Naujasis Testamentas birmiečių kalba.“ Kai 1825 m. lapkritį
atėjo britų kariuomenė ir juos išlaisvino,
Adoniramas buvo geresnės fizinės būklės
nei Nensė. [...] Sulaukusi 36 metų Nensė
mirė“ [470 psl.]. Negi Viešpats, pašaukęs
savo išrinktuosius tarnystėn, užsnūdo ar
tiesiog pamiršo jų vargus?
Dar vienas stebinantis, bet kartu ir guodžiantis dalykas – tarp šių sutuoktinių nerasime nei tobulos poros, nei tobulo asmens.
Kai kurios nuodėmės, ydos ar trūkumai
akimirkai gali netgi papiktinti (ypač jeigu
užmerkiame akis savo nuodėmingai prigimčiai). Ne kartą skaitydama knygą mintyse
šūkčiojau: „Na, kaip jie taip gali?!“ arba
„Tokio sutuoktinio tai jau tikrai nenorėčiau!“
O ydų neišvengė net žymiausi Viešpaties
tarnai. Čarlzas Sperdženas itin daug rūkė,
Martynas Liuteris ir Luisas taip ir neišmoko
tvarkytis su pinigais, Bilis Gremas, Harieta
Stou buvo ne itin pedantiški.

vino laiško savo žmonai. Liuterio biografijoje
yra ir toks epizodas: „Liuteriui reikėjo prisitaikyti ir prie žmonių, su kuriais dirbo ir
bendravo. Vienuolyne jis buvo įpratęs būti
atsiskyręs, bet Ketė negalėjo to pakęsti. Yra
pasakojama, kad kartą jis užsirakino savo
kabinete trims dienoms, bet Ketė nukėlė duris
nuo vyrių. Pamatęs nukeltas duris ir stovinčią
Ketę, Martynas nekaltai paklausė: „Kodėl tai
padarei? Aš juk nedarau nieko blogo“ [164
psl.].
Tačiau labiausiai stebina tai, kad visi
anksčiau aprašyti dalykai sukelia ne fatališko
beviltiškumo įspūdį, o žadina viltį, stiprina
tikėjimą, gręžia žvilgsnį į Kristų. „Neapsigaukime, – vienas kitam tarsi antrina šios knygos
veikėjai, – pašaukimas, patepimas, dovanos,
talentai, puikus pamokslavimas lengvai gali
sudužti į gyvenimo sunkumus. Tačiau ištikimybė Kristui neš amžiną vaisių.“ Knygoje
aprašytos šeimos – tarsi Laiško hebrajams
11-ame skyriuje minimi tikėjimo didvyriai,
kurie kęsdami sunkumus žvelgė ne į savo
netobulumą ar skausmą, o tikėjimo akimis
regėjo Neregimąjį ir, išpažindami, jog jie žemėje
svečiai ir keleiviai, džiaugsme ir varge šlovino Jį.

Reformatorius Martynas Liuteris ir jo žmona Katerina fon Bora
Štai keletas smagesnių epizodų – gal juose
išvysime ir save: „Dažnai mane nepakenčiamai
suerzindavai, kai paimdavai mano laikraščius
ir, užuot tinkamai juos sulanksčiusi bei padėjusi į vietą, numesdavai juos išdrabstydama
ant grindų ar kai sugniaužydavai visus į vieną
gniutulą ir išmėtydavai po stalą kaip seną vištą,
išlindusiais viduriais bei skilviu“ [183 p.], –
tai ištrauka iš rašytojos, knygos „Dėdės Tomo
trobelė“ autorės Harietos Bičer Stou vyro Kal-

Štai Čarlzas Sperdženas pirmą kartą istorijoje pamokslavimui išsinuomoja
didžiausią Londono salę. Jo pamoksluose
išgyvenama Dievo jėga traukte traukia žmones. „Salėje susigrūdo dvylika tūkstančių
žmonių, o dar 10 000 žmonių stovėjo lauke.
Viduryje pamaldų, kai Čarlzas meldėsi,
kažkas suriko: „GAISRAS!“ Kitas sušuko:
„Balkonai krenta! Pastatas griūna!“ Keletas
žmonių, apimti panikos, metėsi durų link.
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Kai kurie šoko nuo laiptų. Septyni žmonės
žuvo, dvidešimt aštuoni buvo rimtai sužeisti,
daug žmonių patyrė lengvesnių sužalojimų.“
Spauda kaltino Sperdženą dėl nelaimės.
Atrodė, šėtonas juokiasi pamokslininkui į
veidą, Viešpats užsimerkė, o kaltės ir atsakomybės našta palaužė. Tačiau nuo tragedijos nukreipęs akis į Dievą pamokslininkas
staiga taip tarė žmonai: „Brangioji, koks aš
buvau kvailys! Argi svarbu, kas nutiks man,
jei tik bus pašlovintas Viešpats? Jei Jis bus
išaukštintas, tedaro Jis su manimi tai, kas
Jam patinka. O, žmonele, dabar visa tai suprantu.“ Nepamokslavęs tik vieną savaitę, jis
grįžo, kad prisiimtų sunkią pamokslavimo
naštą“ [65 psl.].
Nors apžvalgos pradžioje pabrėžiau liūdnesnius dalykus, tikrai nesinorėtų sudaryti
įspūdžio, jog ši knyga – ašaringas tragedijų,
nesėkmių ir santuokinių nesutarimų aprašymas. Tikrai ne. Tiesiog šios biografijos
paneigia daug mitų, kurie kartkartėmis
nepastebimai įslenka į mūsų sąmonę: kad
pateptojo ir visa širdimi Viešpačiui tarnaujančio vyro ar moters namus aplenks
nesėkmės, skausmai ir netektys... Kad darbas, į kurį Viešpats pašaukė, iš esmės bus
sėkmingas ir be didelių kliūčių, o Jo tarnai
beveik visuomet džiaugsis laimėtomis sielomis, finansiniu stabilumu ar visuomenės
palankumu... Kad, sutikus „Dievo skirtą“
sutuoktinį ar sutuoktinę, visas likęs šeimyninis gyvenimas bus nuolatinis „medaus
ragavimas“. Tačiau, kita vertus, neskaitant
kelių tikrai nelaimingų santuokų (tokių
kaip Dž. Veslio, V. Kerio, ar Greisės Hil,
kurių nesėkmę dažniausiai lėmė tai, kad
sutuoktinė arba sutuoktinis nepripažino ir
nevertino Dievo darbo ir nenorėjo būti Jo
įrankiu), ši knyga patikimai įrodo, kad tas
retas ir nepaprastai vertingas brangakmenis – šeimyninė laimė – įmanomas ne tik
romanuose, bet ir realių žmonių gyvenime,
jei tik sutuoktiniai bus pasirengę drauge
žvelgti į Kristų ir keistis pagal Jo atvaizdą.
„Įsikibsiu į Kristų kaip varnalėša į apsiaustą“ [170 psl.], – šis vaizdingas ir taiklus pasakymas – tai paskutiniai Liuterio
žmonos Katerinos fon Boros žodžiai. Įsikibkime į Jį ir šlovinkime Jį dėkodami tiek
už savo sutuoktinį ar sutuoktinę, vaikus ir
kitus artimuosius, tiek už tarnystės dovanas. Įsikibkime kaip varnalėša, kad nuo Jo
neatplėštų mūsų ar mūsų artimųjų ydos,
silpnybės, trūkumai ir nuodėmės. Įsikibkime
ir laikykimės Jo skausmo, ligos, netekties
valandą, glauskimės prie Jo tuomet, kai,
rodos, griūva visas pasaulis. Nes gyvenimo
Jame daugiau nei pakanka.
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PRENUMERUOKIMĖS „GANYTOJĄ“ 2016 METAMS 
TEGUL VIEŠPATS MUS GANO!
Aš pats ganysiu savo avis
ir surasiu joms poilsio
vietą, – sako Viešpats
Dievas. – Paklydusių
ieškosiu, išsklaidytas
surinksiu, sužeistas
aptvarstysiu, ligotas
pastiprinsiu (Ez 34,
15–16).

1 mėn. – 1, 45 Eur
3 mėn. – 4, 35 Eur
6 mėn. – 8, 70 Eur
12 mėn. – 17, 40 Eur

Lietuvos pašto skyriuose arba internetu www.prenumeruok.lt

KVIEČIAME Į
BAŽNYČIŲ
SUSIRINKIMUS
VILNIAUS KRAŠTE
VILNIUJE – Gilužio g. 15 sekmadieniais 11 val., ketvirtadieniais
18.30 val.
PANEVĖŽYJE – Urbšio g. 1 (4 a.) sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
UTENOJE – Aukštakalnio g. 62 (2 a.) sekmadieniais 11 val.
IGNALINOJE – „Skaptuko“ galerija Ažušilės g. 15 sekmadieniais
10 val.
UKMERGĖJE – Miškų g. 29 sekmadieniais 11 val.
ZARASUOSE – Šiaulių g. 32/61 sekmadieniais 12 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
ANYKŠČIUOSE – A. Baranausko a. 14 ( 3 a.) sekmadieniais 11 val.
KUPIŠKYJE – Krantinės g. 10-12 sekmadieniais 15 val.
ROKIŠKYJE – Nepriklausomybės a. 25 (3 a.) sekmadieniais
12 val.
ŠVENČIONĖLIUOSE – Žemutinė g. 35 b-28 sekmadieniais 11 val.
VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 11 val.
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Redaktorė Žaneta Lazauskaitė
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Anželika Krikštaponienė,
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VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.

KAUNO KRAŠTE
KAU NE – M. K. Čiurlionio g. 5 sek madieniais 11 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
JONAVOJE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sekmadieniais
10 val., antradieniais 18.30 val.
ALYTUJE – Kalniškės g. 2 b sekmadieniais 11 val., trečiadieniais
18.30 val.
MARIJAMPOLĖJE – Vytauto g. 32 trečiadieniais 18 val.,
sekmadieniais 11 val.
KĖ DAI NIUO SE – Birutės g. 14 sek madieniais 11 val.,
trečiadieniais 18 val.
DRUSKININKUOSE – Sveikatos g. 3 sekmadieniais 10 val.
ELEKTRĖNUOSE – Rungos g. 14 (2 a.) sekmadieniais 11 val.
PRIENUOSE – Siauroji g. 5 sekmadieniais 12 val.
RA SEI NIUO SE – Jaunimo g. 2 sekmadieniais 11 val.,
antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAULIUOSE – Polifonijos salė (Aušros al. 15) sekmadieniais
11 val.

Dizainerė-maketuotoja:
Rūta Žebuolytė
Stilistės-korektorės:
Sonata Aleksandravičienė
Žaneta Lazauskaitė

KURŠĖNUOSE – Daugėlių g. 83 sekmadieniais 11 val.
N.AKMENĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RADVILIŠKYJE – Laisvės alėja 8 sekmadieniais 11 val.
TAURAGĖJE – Birutės g. 13 sekmadieniais 11 val.
PASVALYJE – Svalios g. 16 sekmadieniais 11 val.
SKUODE – J. Basanavičiaus g. 33 sekmadieniais 16 val.
AKMENĖJE – Stoties g. 30 antradieniais 19 val.
JURBARKE – Kęstučio g. 26-30 sekmadieniais 15 val.
VENTOJE – Ventos g. 20-50 ketvirtadieniais 19 val.
PAPILĖJE – Rudens g. 16 šeštadieniais 11 val.

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

UŽSIENYJE
DUBLINE (AIRIJA) – Evangeliška Dublino lietuvių
bendruomenė. 28A Pearse Str. sekmadieniais 14 val.
LONDONE (JUNGTINĖ KARALYSTĖ) – Lietuvių
krikščionių bažnyčia Londone. Beckton Community
Centre 14 East Ham Manor Way, London, E6 5NG
sekmadieniais 11 val.
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