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ventajame Rašte gausu
palyginimų apie Dievo
karalystę. Nors nė vienas iš
jų iki galo neatskleidžia Dievo ir visų
Jo karalystės paslapčių, palyginimai
mums, Dievo žodžio skaitytojams ir
klausytojams, yra labai naudingi. Jie
padeda atskleisti kokią nors svarbią
detalę apie dangišką tikrovę, suteikia
pažinimo ir dvasiškai praturtina.
Šiame straipsnyje norėčiau prisiminti
palyginimą apie ganytoją.
Jėzus Kristus Šventajame Rašte
apreiškiamas kaip „didysis avių Ganytojas“ (žr. Hbr 13, 20), atėjęs ganyti
mus Dievo karalystės ganyklose ir nuvesti prie amžinojo gyvenimo versmių.
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„Istorijų pasakojimas ir klausymas leidžia
mums sujungti savo patirtį su kitų patirtimi. Iš tų istorijų paveikslo kompozicijos mes
galime geriau suprasti socialines sroves ir
kryptis, kurios daro įtaką mūsų gyvenime.“
(Lisa Graham McMinn) 1

ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

Šventojo Rašto
istorijų vertė
Šventajame Rašte aprašyta daug istorijų, nutikusių
Dievo žmonėms. Vienų patirtis teigiama, kitų – neigiama. Tačiau kiekviena iš jų yra didžiulis lobis, kai
trokštame labiau suprasti ir leisti Dievo šviesai apšviesti
mūsų sielas. Jos mums naudingos dėl kelių priežasčių.
Pirmiausia, kiekviena Biblijos istorija – tai pasakojimas apie tikrą ir unikalų skirtingų žmonių
santykį su Dievu. Vyrai ir moterys, jaunuoliai ir
senoliai patyrė Dievą, girdėjo Jo žodžius, perdavė savo patirtį. Jokia kita pasaulio knyga neatpasakoja Dievo ir žmogaus bendravimo istorijos.
Nukelta į 2 p.
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Visame pasaulyje

skambanti
istorija

Atkelta iš 1 p.

Grožinėje literatūroje aprašomi žmonių
santykiai, jų pokalbiai, mintys ir jausmai.
O Biblijoje pasakojama apie žmogaus ir
Dievo susitikimus, pokalbius, pasirinkimus.
Biblinės istorijos yra vientisa Dievo ir žmogaus, Dievo ir Jo tautos išganymo istorija.
Girdėjau posakį, kad bendrą tautos istoriją
sudaro kiekvieno pavienio žmogaus istorija.
Tad, verčiant Biblijos – Dievo knygos – puslapį po puslapio, galime pasimokyti gyventi
su Dievu iš Jo žmonių.
Būtent tokia antroji biblinių istorijų vertės
priežastis – jos skirtos mums pamokyti. Visa
tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai, ir užrašyti
pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje
(1 Kor 10, 11). O visa, kas anksčiau parašyta,
mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų
paguoda turėtume viltį (Rom 15, 4).
Šventojo Rašto istorijos yra pavyzdžiai,
suteikiantys vertingų pamokų ir tikėjimo
paguodos. Šiandien prisiminkime moterį, ant
Kristaus galvos išliejusią brangų nardo tepalą.

Ką mes garbiname?
Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sėdint prie stalo, atėjo
moteris su alebastriniu labai brangaus gryno
nardo tepalo indu. Sudaužiusi indą, ji išpylė
tepalą Jam ant galvos. Kai kurie ten esantys
pasipiktino ir kalbėjo vienas kitam: „Kam toks
tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti
daugiau negu už tris šimtus denarų ir pinigus
išdalyti vargšams!“ Ir jie murmėjo prieš tą
moterį. Bet Jėzus atsiliepė: „Palikite ją ramybėje! Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą
darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savimi ir,
kada tik panorėję, galėsite jiems gera daryti, o
mane ne visuomet turėsite. Ji padarė, ką galėjo.
Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms.
Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik
bus skelbiama ši Evangelija, jos atminimui bus
pasakojama ir tai, ką ji padarė (Mk 14, 3–9).
Jėzus nurodė, kad šis pasakojimas nebus
pamirštas – šis moters poelgis mokys ne vien
apaštalų kartą, bet viso pasaulio žmones per
visas kartas. Visur, kur bus skelbiama Evangelija, žmonės minės ir šios moters darbą. Šią
nuostabią Dievą garbinančią istoriją užrašė
net trys evangelistai, todėl ji – nepamiršta.

Ko mes, krikščionys, gyvenantys XXI a.
pradžioje, galime pasimokyti iš šios istorijos?
Tai pasakojimas apie širdingą Dievo
garbinimą, todėl mums, gyvenantiems
materialistinės sampratos paveiktame pasaulyje, jo dvasinė vertė nepaprastai svarbi.
Šiandien Vakarų visuomenėje dominuoja
prabangių daiktų, naujųjų technologijų,
savininkiškumo kultūra. Deja, posovietinėse
šalyse labai paplito „daiktų religija“. Neretai
žmonių gyvenime keičiasi vertybės – materialūs dalykai tampa svarbesni už dvasinius.
Daiktams statomi prašmatniausi prekybos
centrai, kurie puikuojasi geriausiose mūsų
miestų vietose, tarsi šventyklos. Tuo tarpu
ligoninės, vaikų žaidimų aikštelės vis dar
išlieka kuklios, o neretai ir labai skurdžios.
Tai atskleidžia tautos vertybių disbalansą.
Daiktas yra pabrėžtinai išskirtas, prabangiai
pristatytas, puikuojasi „išaukštintas“ mūsų
pilkoje kasdienybėje.
Tik įsiskaitykime į paradoksalius prekyviečių pavadinimus: „Baldų rojus“, „Santechnikos rojus“, „Edenas“, „Eifelis“, „Akropolis“ – tai populiarių daiktinės kultūros
reprezentacinių vietų kultiniai pavadinimai.
Į prekyvietes žmonės eina kaip į poilsio
sodą, ten, daiktų apsuptyje, jaunimas leidžia
laisvalaikį, patiria atgaivą. Vakarietiškas
„shopingas“ primena daiktų garbinimo
ritualus: apsiperkant neretai patiriamos
ekstazės dėl prekyboje pasirodžiusių garsių
firmų drabužių, naujausių batų modelių ar
aukštųjų technologijų, tada pasiduodama
apsipirkimo aistrai ir lenkiamasi to meto
madingiems daiktams. Ar visa tai neprimena garbinimo apeigų? Tik ne Dievo, bet
daiktų... Galbūt dėl tos priežasties nemažai
vakariečių ieško dvasingumo kažkur kitur,
mistiškesnėse Rytų kultūrose?.. Juk šiandien
pasaulyje Vakarai daugeliui tautų asocijuojasi
su medžiagine gerove, sekuliarumo išbujojimu ir dvasingumo krize.
Deja, nemažai žmonių šiandien savo
širdies tuštumoje pasistato daiktą kaip kultą,
kaip patiriamo džiaugsmo ir kultūros centrą.
Kaip išlaikyti balansą tarp šiuolaikiškumo ir
Dievo pažinimo bei Jo širdingo garbinimo?
Moteris iš evangelijos parodo mums pavyzdį.

Kristaus garbinimo pavyzdys
Evangelisto Morkaus užrašytas įvykis
Simono Raupsuotojo namuose, Betanijoje,
yra Kristaus, kaip Dievo, garbinimo pavyzdys. Galbūt šiandien ši istorija daug kam gali
atrodyti neaktuali, tačiau tik ne tiems, kurie
ieško dvasinio gyvenimo pagrindų. Iš pirmo
žvilgsnio tai paprasta, bet tuo pačiu labai
dvasinga istorija: moteris nepasilaikė sau to,
ką turėjo brangiausia, bet paaukojo Kristui,
savo mylimam Viešpačiui: [...] prie stalo atėjo
moteris su alebastriniu labai brangaus gryno
nardo tepalo indu. Sudaužiusi indą, ji išpylė
tepalą Jam ant galvos (Mk 14, 3).
Autorius piešia neįtikėtiną Dievo artumo ir nuolankaus garbinimo sceną. Jėzus
atėjo į vieno iš savo sekėjų namus – pas
Simoną Raupsuotąjį, kurį Jis išgydė nuo
raupsų. Po dviejų dienų turėjo būti žydų
Pascha, kurios metu Jėzus bus žiauriai nukryžiuotas. Tačiau atrodo, kad Jėzus, savo
dramos priešaušryje, niekur neskuba, ramiai
vakarieniauja, maloniai leidžia laiką su savo
artimaisiais, draugais – savo mokinių būryje.
Jėzaus elgesys parodo, kokios Jam svarbios
akimirkos su savo žmonėmis. Jis atiduoda
save tiems, kas nori būti drauge.
Vis dėlto tas vakaras galbūt nebūtų buvęs
išskirtinis, jei ne moteris, kuri prisiartino prie
Jėzaus su tuo, ką turėjo brangiausia – su miros tepalu alebastriniame inde. Sudaužydama
indą ir išliedama brangų tepalą Jėzui ant
galvos, ji paruošė Jo kūną mirčiai, lyg sakydama: „Tu esi man brangiausias, aš myliu Tave.
Neturiu kito Dievo be Tavęs.“ Jos auka –
brangūs tepalai atskleidžia, koks brangus
jai buvo Jėzus. Egoistiškas žmogus linkęs
branginti save. Tačiau ši moteris, aukodama
labai brangų nardo tepalą, parodė, kad Jėzus
gali būti brangesnis už pačius brangiausius
mūsų gyvenimo dalykus, kai tikime Juo.
Mylimoji Giesmių giesmėje gieda: Karaliui sėdint prie stalo, mano nardas skleidė
savo kvapą. Mano mylimasis yra kaip miros ryšulėlis, kabąs man ant krūtinės. Mano
mylimasis yra kaip kamparo žiedai Engadės
vynuogyne (Gg 1, 12–14). Tą vakarą Kristus,
lyg karalius Saliamonas, sėdėjo prie stalo ir
ant Jo galvos varvėjo brangūs nardo lašai,
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nes tikinti moteris išliejo tepalą, kurio kvapas persmelkė Jėzaus kūną ir pasklido po
visą kambarį. Kristaus kryžiaus auka taps
Tėvui bei visiems tikintiems miela, kvapnia
ir brangia „deginamąja“ atnaša. Galime tik
įsivaizduoti, kaip stipriai dvelkė malonus
kvapas iš Jėzaus žaizdų, kai Jis kentėjo dėl
mūsų. Šis ypatingas kvapas greičiausiai sklido
ir tuomet, kai Jėzaus kūnas buvo paguldytas
kape, dar kelias dienas. Jėzus pats įvertino jos
širdies tikėjimą ir auką: Ji man padarė gerą
darbą. [...] Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto
patepė mano kūną laidotuvėms (Mk 14, 6.
8). Ji suprato, kas tą akimirką svarbiausia.
Tuo metu mokiniai buvo pasiruošę gelbėti
vargšus ir dėl jų aukotis, o moteris pajuto, kas
svarbiausia Dievui, Jo darbui, ir atnešė brangiausią atnašą Kristui. Jis, o ne kažkas kitas,
buvo jos gyvenimo ir garbinimo objektas.
Verta savęs nuolat paklausti: kas man gyvenime
svarbiausia? Kas yra mano širdies Dievas?
Sudaužytas alebastrinis indas ir išpiltas
nardo tepalas simbolizuoja Kristui skirtą
širdies garbinimą. Šiandien tai atitinka mūsų
širdingą tikėjimą, širdingą Kristaus garbinimą, maldingumą, gyvenimą dėl Jo. Mes
galime aukoti savo širdies brangų nardą –
laikyti Jėzų savo pasaulėžiūros centru bei
būti Jo garbintojais dvasia ir tiesa, malda ir
gyvenimu šiuolaikinėje kultūroje. Nors išore
niekuo nesiskiriame nuo mūsų aplinkos
žmonių, tačiau širdy puoselėjame kristocentrišką pasaulėžiūrą. Taip išlaikome balansą
tarp to, kas šiuolaikiška ir krikščioniška.
Kartą viena seniai matyta pažįstama manęs
paklausė: „Ką jūs dabar veikiate? Ar vis dar
skaitote paskaitas?“ Tąkart atsakiau: „Taip,
vis dar tarnauju Dievui.“ Jos akyse tai galbūt
ir neatrodo labai vertinga. Ateistiškai mąstančiam žmogui tai atrodo lyg tuščias laiko
švaistymas – „Kam toks eikvojimas?“ Tačiau
aš taip nemanau, nes Kristus man yra svarbus.
Paprastos Jėzaus laikų moters, nepaprastai mylėjusios Kristų, garbinimo istorija mus
padrąsina. Akivaizdu, kad esame ne vieni. Toji
moteris ėjo pirma tuo keliu: jos dvasingumą
aplinkiniai neteisingai suprato ir įvertino kaip
brangių dalykų švaistymą, tačiau ji ryžtingai
darė tai, ką manė esant svarbiausia.
Nors krikščionio gyvenimas dėl Dievo
žmonėms neretai gali atrodyti tikras eikvojimas ir praradimas, tačiau ne Jėzui. Kristus
mus kviečia Jį garbinti, tarnauti Jam visa
širdimi, kaip tarnavo ir toji moteris, išpylusi
brangų nardo aliejų. Širdingas tikėjimas,
Dievo garbinimas, Kristaus meilė ir pažinimas nėra eikvojimas. Tai didžiausias
gyvenimo atradimas, sielos išteisinimas,
vidinis išgydymas ir tarnavimas.
1 Lisa Graham McMinn, „Growing strong daughters“,
Baker Books, Michigan, 2000, psl. 9
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Kaip ši vaizdi ganytojo metafora persipina
su mūsų tikėjimu, gyvenimu, pašaukimu ir
tarnyste? Pažvelkime į Dievo žodį ir apsvarstykime.

Gerasis ganytojas
Ganytojo įvaizdis yra labai ryškus Šventajame Rašte. Jis suprantamas ne tik tikintiesiems, bet ir visai nereligingiems žmonėms.
Nors dauguma žmonių šiandien gyvena miestuose, toliau nuo žemės ūkio ir gyvulių, vis
dar, tikiuosi, supranta pirminę žodžio „ganyti“
prasmę. Ganymas – tai rūpestis kaimene, vedant ją ten, kur yra daugiau maisto, vandens,
saugojimas nuo plėšrūnų, sužeistųjų gydymas
ir kitokia pagalba, globa.
23 psalmėje psalmininkas palyginimo
forma, metaforiškai, kreipiasi į Dievą. Dovydas ganė savo tėvo avis, todėl Viešpaties
palyginimas su ganytoju turėjo būti jam labai
gerai suprantamas.
Ką sužinome iš šios psalmės apie ganytoją? Pirmiausia, Viešpats rūpinasi manimi, todėl
galiu tarti: „Aš nestokosiu.“ Ganytojas žino
geriau už mane, kur plyti žaliosios gyvenimo
lankos ir vanduo. Ten Jis mane atgaivina, ten
siela mėgaujasi gyvenimu, džiaugiasi Dievo
artumu, siela ilsisi ramybėje. Sykiu Ganytojui
rūpi gerovė, kurioje tarpsta teisumas ir dorybė,
todėl mano kelias turi būti Jo vardą šlovinantys
„teisumo takai“ (žr. Ps 23, 1–3). Ganytojas
nepalieka savo kaimenės sunkią valandą, t. y.
einant per „mirties šešėlio slėnį“, Jo artuma
ir padrąsinimas teikia ramybę priespaudos
ir nelaimės metu. Su Juo net įniršęs priešas
nebaisus, nes Gerasis Ganytojas negaili savo
gyvybės dėl mano ir visos kaimenės gerovės.
Jis apgina, teikia pergalę, neapleidžia, yra ištikimas iki paskutinio gyvenimo atodūsio.
Todėl siela trokšta gyventi Viešpaties, savo
rūpestingojo Ganytojo, namuose per amžius
(žr. Ps 23, 4–6). Šis palyginimas apie ganytoją – vaizdingas, įkvepiantis Dievo meilės ir
ištikimybės liudijimas Jo žmonėms.

Dovydo pašaukimas
Viešpats ieško bendradarbių, kuriems
galėtų patikėti savo ganytojišką Dvasią ir taip
pasirūpinti savo kaimene. Vienas pirmųjų
tokių Viešpaties bendradarbių buvo karalius
Dovydas. Nors jis buvo šaunus karalius, svarbiausias jo pašaukimas buvo tautos ganymas ir

pranašystė apie mūsų Viešpaties, didžiojo avių
Ganytojo (žr. Hbr 13, 20), atėjimą. Vienoje
iš psalmių sakoma: Savo tarną Dovydą Jis
išsirinko, paėmęs jį nuo avių gardų. Pašaukė
jį nuo žindančių avių ganyti Jokūbą ir Izraelį,
Jo paveldėjimą. Jis ganė juos nuoširdžiai, rūpestinga ranka juos vedė (Ps 78, 70–72).
Matome, kad Dovydui, žemiškam Izraelio
tautos ganytojui, dera panašios ganytojiškos
savybės: nuoširdus rūpestis ganomųjų gerove,
vedimas, apsauga. Tačiau šis žmogiškas Dangiškojo Ganytojo atspindys Dovydo asmenyje
nebuvo be kliaudos. Ne visada Dovydas elgėsi
teisingai – jo nuodėmės kartais užtraukdavo
nelaimę visiškai nekaltiems žmonėms ir susilaukdavo rūstaus atpildo. Pavyzdžiui, istorija
su Batšeba ir jos vyru Ūrija (2 Sam 11–12, 14):
Dovydas sugula su kito vyro (Ūrijos) žmona
(Batšeba), slepia savo nusikaltimą, klastingu
įsakymu pražudo Ūriją, vieną ištikimiausių
savo karžygių, galiausiai veda jo žmoną.
Dar skaudžiau tautai atsiliepė savavališkas ir išdidus Dovydo įsakymas surašyti tautą
(žr. 2 Sam 21 sk.; 1 Krn 21 sk.). Pasiaukštinimo
pasekmės buvo tragiškos – nuo maro miršta
dešimtys tūkstančių nekaltų žmonių. Dovydas
tarė: „Viešpatie, aš įsakiau suskaičiuoti tautą!
Aš nusikaltau ir piktai pasielgiau, o šios avys,
ką jos padarė?“ (1 Krn 21, 17; 2 Sam 24, 17).
Taigi net Dovydas, kurį pranašas Samuelis
pavadino „žmogumi pagal Viešpaties širdį“
(1 Sam 13, 14), toks yra tik iš dalies – dėl savo
nuodėmingumo net jam nelengva nešti ganytojišką naštą, jis nusideda, klysta ir nuvilia.
Dovydo norams statyti namus Viešpaties
vardui taip pat nelemta išsipildyti, nes buvo
„praliejęs daug kraujo“ (žr. 1 Krn 22, 8). Tačiau
Dovydo nuodėmės ir silpnybės – ne kliūtis
Dievui. Ši misija patikėta Dovydo palikuoniui
(žr. 2 Sam 7 sk.; 1 Krn 17 sk).

Atėjimo pažadas
Karaliaus Dovydo įpėdiniu tapo jo sūnus
Saliamonas. Išgarsėjęs išmintimi, turtais ir
nuostabaus grožio šventykla, vis dėlto (kaip ir
jo tėvas Dovydas) karalius Saliamonas tebuvo
blankus Dangiškojo Ganytojo šešėlis. Saliamonas nuvilia dar labiau nei Dovydas: nei jo sostas,
nei rankomis statyta šventykla nėra amžini, o jis
pats pasiduoda svetimtaučių moterų vilionėms
ir nusisuka nuo Viešpaties (žr. 1 Kar 11, 4).
Nukelta į 4 p.
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Suprantama, kad Saliamonas nėra žadėtasis
Dovydo palikuonis, kuris pastatys namus Viešpaties vardui ir kurio karalystės sostas gyvuos
per amžius (žr. 2 Sam 7, 12–13).
Ką jau sakyti apie kitus Dovydo dinastijos
karalius? Be kelių išimčių, jų tarnystė nuvilia
dar labiau, Dievo kantrybės taurė persipildo, ir
Jis baudžia tautą tremtimi. Jeruzalės šventykla
sugriaunama, o negandų išblaškytos tautos
ganytojams Dievas siunčia žodį per pranašą
Ezechielį (žr. Ez 34, 1–16), kur išsako priekaištus (1–4 eil.), pasekmes (5–6 eil.), perspėjimą
(7–10 eil.) ir pažadą (11–16 eil.).

Dar iki Kristaus atėjimo kitas pranašas –
Izaijas taip pat skelbė, jog Viešpats ateis ir
ganys savo bandą kaip piemuo, surankios
avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su
jaunikliais vedžios švelniai (Iz 40, 10–11).
Ar Dievas įvykdė šį savo pažadą? Taip, Jis
jį įvykdė ir dar kartą įvykdys! Pirmiausia,
tai jau išsipildė Jėzuje Kristuje: Dievas atėjo
žmogaus kūne, mirė pasiaukojančia mirtimi
ant kryžiaus už žmonių nuodėmes, išliejo
Šventąją Dvasią ir per ją yra su savo išrinktaisiais. Jėzus yra tas pats Viešpats, kuriam
giedojo Dovydas (Mt 22, 44; Ps 110, 1), Tas,
kurio laukė išsklaidyta Dievo kaimenė ir skelbė pranašai. Aš esu gerasis ganytojas. Geras
ganytojas už avis guldo savo gyvybę. [...] Aš
esu gerasis ganytojas: Aš pažįstu savąsias, ir
manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta
Tėvas, taip ir Aš pažįstu Tėvą ir už avis guldau
savo gyvybę (Jn 10, 11. 14–15).

tapo man plūdimu ir kasdienėmis patyčiomis.
Aš galvojau: „Nebeminėsiu Jo ir nebekalbėsiu
Jo vardu“. Tačiau Jo žodis mano širdyje buvo
tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose, aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau. Aš girdėjau
daugelį šnibždant: „Įskųskime jį!“ Visi mano
artimi draugai laukia mano suklupimo: „Gal
jis leisis suviliojamas, tada jį nugalėsime ir jam
atkeršysime!“ Bet Viešpats yra su manimi kaip
galingas karžygys! Todėl mano persekiotojai
suklups ir nieko nelaimės. Jie bus labai sugėdinti
ir jiems nepavyks, jų gėda nebus pamiršta per
amžius. Kareivijų Viešpatie, kuris mėgini teisųjį,
matai jo inkstus ir širdį, leisk man matyti Tavo
kerštą jiems, nes aš Tau patikėjau savo bylą!
Giedokite Viešpačiui, girkite Viešpatį, nes Jis
išgelbėjo vargšo gyvybę iš piktadarių rankų!
Prakeikta diena, kurią gimiau. Diena, kurią
mane pagimdė motina, tenebūna palaiminta!
Prakeiktas žmogus, kuris pranešė mano tėvui
žinią: „Tau gimė sūnus!“, ir jį labai pradžiugino. Tebūna tas žmogus kaip miestai, kuriuos

Viešpats nesigailėdamas sunaikino. Tegirdi jis
šauksmą rytą ir vaitojimą vidudienį dėl to, kad
nenužudė manęs dar įsčiose, kad mano motina
būtų man kapu ir būtų likusi nėščia amžinai!
Kodėl turėjau gimti, patirti vargą bei sielvartą
ir praleisti savo dienas gėdoje? (Jer 20, 1–18).
Senojo Testamento laikų pranašų gyvenimas nebuvo toks lengvas ir paprastas, kaip
mes įsivaizduojame. Atvirkščiai, net galėtume
sakyti, kad jiems uždėta našta buvo nepaprastai sunki. Pranašai turėjo mokyti Mozės
įstatymo, kviesti Dievo tautą atgailauti už
savo nuodėmes, o kai ši to nedarydavo, pranašai buvo priversti kalbėti net labai rūsčiai,
jie taip pat turėjo nusakyti ateitį. Įstatymas
nustatė ribą, kad teisingo pranašo, tokio,
kurį pasiuntė Viešpats, visi pranašavimai turi
išsipildyti. O tas, kurio pranašystės neišsipildydavo, turėjo būti pasmerktas mirčiai, nes
jis – netikras pranašas, tas, kurio Viešpats
nesiuntė. Toks buvo laikomas klaidintoju,
todėl Įstatymas apie juos kalbėjo itin griežtai.
Štai tokią karčią ir nepavydėtiną duoną
valgė Jeremijas. Vienos klaidos kaina buvo
gyvybė. Kita vertus, jis nuolat kentė persekiojimus, kančias, patyčias ir pažeminimą
iš savo tautos elito, kuris mielai rinkosi patogų gyvenimą, nesilaikant Dievo įstatymo.
Mūsų perskaitytos Šventojo Rašto ištraukos
įvykiai Jeremiją nubloškė į ribinę situaciją –
jis nuplaktas ir įtvertas į šiekštą. Tai fizinis
ir moralinis skausmas, pažeminimas prieš
tautą, atmetimas, pyktis, rūstybė ir neviltis.
Jeremijas raudojo. Jis užrašė savo maldą, kuria kreipėsi į Dievą. Pranašas išliejo
savo skausmų ir kančios kupiną širdį. Jau
pirmaisiais maldos žodžiais Jeremijas su
kvapą gniaužiančiu atvirumu atvėrė savo
širdies žaizdą Dievui, kuriam tarnavo.

Tarnavimas
ir kančia
RAMŪNAS JUKNA

(Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (439))
Kenčiančio Dievo tarno malda
Kunigas Pašhūras, Imero sūnus, vyriausiasis Viešpaties namų prižiūrėtojas, girdėjo
Jeremiją pranašaujant. Tada, nuplakdinęs
pranašą Jeremiją, įtvėrė jį į šiekštą viršutiniuose Benjamino vartuose, prie Viešpaties
namų. Kai rytą Pašhūras išlaisvino Jeremiją
iš šiekšto, Jeremijas jam tarė: „Ne Pašhūru tave
pavadino Viešpats, bet siaubu. Nes taip sako
Viešpats: „Aš padarysiu tave siaubu tau ir visiems tavo draugams; jie kris nuo priešų kardo
tau matant, o visą Judą atiduosiu į Babilono
karaliaus rankas, kuris juos ištrems ir žudys.
Aš atiduosiu visus šito miesto turtus, visas jo
atsargas, brangenybes ir visus Judo karalių
lobius į jų priešų rankas, kurie juos pasiims
ir išgabens į Babiloną. O tu, Pašhūrai, ir visi
tavo namai būsite išvesti į nelaisvę. Į Babiloną
tave nuvarys, kur tu ir tavo draugai, kuriems
pranašavai melus, mirsite ir būsite palaidoti.“
Viešpatie, Tu suklaidinai mane, ir aš esu
suklaidintas. Tu stipresnis už mane ir nugalėjai.
Aš esu pajuokiamas kasdien, kiekvienas tyčiojasi iš manęs. Kiekvieną kartą, kai kalbu, turiu
šaukti: „Plėšimas, smurtas!“ Viešpaties žodis

Didysis avių Ganytojas

Pirmose trijose dalyse Dievas kaltina savo
tautos ganytojus savanaudiškumu, išnaudojimu, abejingumu ir neteisybe. Tokio „ganymo“
pasekmė – išblaškyta ir kenčianti kaimenė. Todėl Viešpats yra prieš ganytojus ir perspėja apie
juos ištiksiančią rūstybę ir tai, jog Jis atims avis
iš jų rankų. Kas toliau? Ūmai iš Dievo rūstybės
debesio, paskutinėje ištraukos dalyje, sušvinta
viltingas pažadas: Aš pats ieškosiu savo avių ir
jomis rūpinsiuosi. Kaip ganytojas ieško savo avių
tą dieną, kai jos išsklaidomos, taip Aš ieškosiu
savo avių, išgelbėsiu jas ir surinksiu iš visų vietų,
kuriose jos buvo išsklaidytos debesuotą ir tamsią
dieną. […] Aš pats ganysiu savo avis ir surasiu
joms poilsio vietą, – sako Viešpats Dievas. – Paklydusių ieškosiu, išsklaidytas surinksiu, sužeistas
aptvarstysiu, ligotas pastiprinsiu (Ez 34, 11–12.
15–16). Ar pats Viešpats (Jahvė) ateis ganyti
savo tautos? – klausinėjo ir šią paslaptį įminti
stengėsi šventieji pranašai (žr. 1 Pt 1, 10). Kada
ir kaip tai įvyks?
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Vienintelis Jėzus galėjo susigrumti su
didžiausiais žmonijos priešais – nuodėme
ir šėtonu, kad išplėštų savo išrinktuosius iš
pražūties nasrų. Laiško hebrajams autorius
Jį vadina „didžiuoju avių Ganytoju“, duotu
mums per amžinosios Sandoros kraują ir
prikeltą iš numirusių (Hbr 13, 20). Galiausiai
šis pažadas bus „dar kartą įvykdytas“, kai vieną
dieną savo Viešpatį išvysime akis į akį. Tai jau
įvyko dangiškose buveinėse su iškeliavusiais
iš šio pasaulio, nes Avinėlis, kuris sosto viduryje, juos ganys ir vedžios prie gyvųjų vandens
šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą
nuo jų akių (Apr 7, 17). Tačiau vieną dieną ši
realybė iš dangaus ateis ir į žemę: Štai Dievo
buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos,
ir jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas,
bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo
jų akių; nebebus daugiau mirties, nei liūdesio,
nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes
kas buvo pirmiau – praėjo (Apr 21, 3–4). Kaip

nesidžiaugti „šlovingiausiu džiaugsmu“, gaunant tokį didelį išgelbėjimą (žr. 1 Pt 1, 8–9)?
Suvokdami mūsų Viešpaties, Vyriausiojo Ganytojo (1 Pt 5, 4), išskirtinumą ir šlovę,
matydami Jo tarnų netobulumą Šventojo
Rašto istorijose, patys pasijuntame neverti
Jo pašaukimo. Vis dėlto Viešpats kviečia
sulig suteikta malone prisiimti didesnį ar
mažesnį šios tarnystės ir rūpesčio už žmonių
sielas saiką. Nė vienas nėra tinkamas, tačiau
Viešpats kviečia! Prisiminkime apaštalo Petro
pašaukimą: Jėzus jį pašaukia gilios nevilties
ir nusivylimo valandą. Pasitrauk nuo manęs,
Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis! – rėžia Petras.
Nebijok! Nuo šiol žmones žvejosi, – jam atsako Viešpats (žr. Lk 5, 8–10). Vėliau Jėzus
tris kartus klausia tiek pat kartų Jo vardo
išsigynusio mokinio – „Ar myli mane?”, ir
kviečia ganyti Jo aveles (žr. Jn 21, 15–17). Nė

vienas kaip žmogus nesame tinkamas, todėl
šį ganytojišką tarnavimą taip pat turime tik
iš Viešpaties gailestingumo (žr. 2 Kor 4, 1).
Šis gailestingumas gimdo nuolankumą
ir suvokimą, jog iki tobulybės visiems žemiškiesiems ganytojams labai toli, o pavienių,
net ir labai apdovanotų tarnų, pastangų tikrai
nepakaks. Reikia daugelio tikėjimo, bendrystės ir maldų, nes tai bendruomeninė,
visos krikščioniškos bažnyčios atsakomybė ir tarnystė. Visa bažnyčia yra Didžiojo
Ganytojo pasiuntinys, Jo Išganymo tinklas,
užgriebiantis ir į malonės krantą traukiantis
sielas. Šis tinklas turi būti apvalytas nuo
šiukšlių, skylės sulopytos, mazgai sutvirtinti.
Tebręsta susiklausymas bendruomenėse ir
supratimas tarp bažnyčių, tetvirtėja Dvasios
vienybė ir taikos ryšys (žr. Ef 4, 2–3). Padedant Šventajai Dvasiai būkime draugiški ir
siekime vienybės, nes tik iš to žmonės matys
Kristų, pažins savo Gerąjį Ganytoją.

7–8 eilutėse pranašas skundėsi Dievui,
kad tarnystės duona, kurią jis valgė, pranašo
našta, kurią jis nešė, buvo jam pernelyg sunki.
Net juodžiausiuose sapnuose pranašas negalėjo įsivaizduoti skausmo ir pažeminimo,
kurį jam teks patirti ir išgyventi. Jis jautėsi
taip, tarytum Viešpats jį būtų apgavęs: palydėjo į tarnystę, bet visiškai nepasiruošusį, ir
paliko perpildytą skausmo. Nors šie Jeremijo
išgyvenimai nebuvo objektyvūs, nes jau pirmosiomis jo pašaukimo dienomis Viešpats jį
įspėjo, kad ateityje jo tarnystė sulauks didelio
priešiškumo (Jer 1, 18), tačiau įkvepiantis
yra pranašo atvirumas prieš savąjį Dievą ir
drąsa išsakyti tikruosius savo išgyvenimus.
Ne vienerius metus Viešpačiui tarnaujantys tikintieji žino, kad jų įsivaizdavimai
apie tarnystę ir tikroji tarnystė Dievui labai skiriasi. Mes turime rožinių svajonių
ir galvojame, kad darydami vieną ar kitą
darbą Viešpačiui, patirsime daug malonumo,
Viešpaties artumo, paguodos, aiškumo, pritarimo, įvertinimo bei palaiminimų. Tačiau
tikrasis tarnystės gyvenimas atsiskleidžia
visai kitomis spalvomis. Nes Kristaus kelias
siauras, kasdienis kryžius reikalauja savęs
atsižadėjimo bei aukos, o patiriami sunkumai
verčia mus keistis arba trauktis iš Viešpaties
mums skirto kelio.
Apie pasitraukimą iš Viešpaties darbo mąstė ir Jeremijas (9 eil.). Sunkumai,
priešiškumas, nuolatinis buvimas mažuma,
pripažinimo nebuvimas, socialinė izoliacija,
žmogiškas ribotumas ir asmeninės laimės
praradimas atvedė pranašą prie rimtų pamąstymų, kad jis priėjo ribą, kurios peržengti nebeturi jėgų. Viskas. Pakanka. Jis
norėjo atšaukti savo tarnystę, nebenorėjo
būti Viešpaties pranašu.

Ar tai nėra pažįstama ir Naujosios sandoros šaukliams, vėlesnių amžių ir mūsų
laikmečio Dievo tarnams? Viešpaties darbas yra sunkus, jis – ne žmogaus jėgoms.
Jei tokios asmenybės kaip Jeremijas, Mozė,
Dovydas, Elijas, Timotiejus ir netgi Paulius
jautė nuovargį ir norą pasitraukti, natūralu,
kad mintys apie pasidavimą ir pasitraukimą
būdingos ir mums, paprastiems žmonėms.
Tai bendražmogiška ir suprantama. Tačiau
iškyla klausimas, kodėl visgi šie tarnai liko
Viešpaties darbe ir nepasitraukė iš jiems skirto
kelio. Jeremijas užrašė, kad jam pasitraukti
neleido jo širdyje kaip ugnis degęs Dievo žodis.
Kaip nė vienas savo valia neišpažįsta,
kad Jėzus Kristus yra Viešpats, – tik Šventosios Dvasios paskatintas (1 Kor 12, 3), taip
nė vienas savo valia netampa ir Viešpaties
tarnu (Rom 9, 11; Ef 1, 11–12). Į savo laukus
ir darbus Kristus kviečia žmones per savo
Dvasią, vidinį bei aplinkinių žmonių liudijimą. Jis įdeda žmonėms troškimą tarnauti ir
darbuotis Viešpaties laukuose. Tad tarnystės
Dievui niekada negalime prilyginti užklasinei
veiklai, savirealizacijos projektui ar vienam iš
saviraiškos būdų. Tai Dievo darbas mumyse
(Fil 2, 13). Tad Viešpaties į mūsų širdis įdėta
meilės Dievui ir artimui ugnis negali būti
lengvai pašalinama. Taip, ją galima užgesinti
nuodėme, tačiau, kaip Jeremijas rašė, ši ugnis
dega viduje ir neleidžia priimti skubotų,
lengvabūdiškų, desperatiškų sprendimų. Tad
pranašas, nepaisydamas aplinkinių žmonių ir
net draugų apkalbų bei blogo linkėjimo, liko
ištikimas Dievui ir jam patikėtai tarnystei.
Galiausiai pranašas prakeikė savo gimimo dieną ir žmogų, kuris pranešė jo tėvui apie sūnaus gimimą. Įstatymas draudė
prakeikti savo tėvą ir motiną ar atimti sau

gyvybę. Jeremijas atsižadėjo suicidinių minčių ir neketino nutraukti sau gyvybės ar
elgtis taip, kad užsitrauktų Dievo rūstybę
(prakeikdamas tėvus). Sukauptą pyktį ir
nepakeliamą skausmo bei kančios naštą Jis
išliejo sakydamas, kad šis gyvenimas jam
yra nebemielas, daug geriau būtų buvę, jei
jis apskritai nebūtų gimęs. Taip jautėsi ir
meldėsi pranašas. Jeremijas buvo visiškai
sugniuždytas ir beviltiškai nugalėtas.
Ar išties toks beviltiškas buvo Jeremijo
gyvenimas? Ar tikrai Jeremijo gyvenimas
ir patirtos kančios tokios beprasmės ir nenaudingos? Ar tikrai būtų buvę geriau, jei
Jeremijas išvis nebūtų gimęs?
Mūsų atsakymas turėtų būti paprastas.
Kiekvieno žmogaus gyvenimas turi prasmę, tikslą ir vertę. Jeremijo tarnystė, patirtos
kančios, užrašytos maldos ir atliktas darbas
buvo ir tebėra naudingi. Visos patirtys buvo
naudingos ir pačiam Jeremijui – jis brendo
kaip asmenybė ir Dievo tarnas. Tai buvo ženklas jo amžininkams, tai tebėra naudinga ir
mums, gyvenantiems tūkstančius metų po jo.
Ši Jeremijo skausmo malda turėtų mus
pamokyti, kad tarnystės kelias nėra lengvas
ir ne visada palankiai šviečia saulė. Ir mūsų
gyvenime kyla audrų, tad turime nusiteikti
ir apsiginkluoti kantrybe bei ištverme. Gyvenimas su Kristumi neapsaugos mūsų nuo
sunkumų ir kančių. Kita vertus, turime išmokti melstis. Maldoje turime būti autentiški,
tikri. Dažnai mes meldžiamės, pasitelkdami
klišes ir šablonus, mums įprasta, meldžiantis
bažnyčioje ir asmeniškai, „užsidėti kaukę“
prieš Viešpatį, taip iš tiesų ir neatveriant
savo širdies Dievui. Tačiau Jokūbas mus
pamoko: Kenčia kas iš jūsų? Tesimeldžia
(Jok 5, 13). Atverdami Dievui savo skausmą,
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mes jį atiduodame, jį išleidžiame. Skausmo
malda yra tarytum aštrus chirurgo skalpelis,
kuris prapjauna pritvinkusią žaizdą ir leidžia
ištekėti susikaupusiam kraujui.
Ši istorija moko dar kai ko: nors Jeremijas ir jautėsi Dievo apleistas, apgautas, visų
paliktas ar net nugalėtas, objektyvi tikrovė
buvo kitokia. Dievas neleidžia žmonių bandyti daugiau, nei jų jėgos leidžia ištverti (1
Kor 10, 13). Jeremijui buvo skirti didingi
išbandymai, nes jis buvo dvasios milžinas.
Kita vertus, skausmas turi tendenciją iškreipti
ir klaidingai perteikti vaizdus, kuriuos matome, ir tikrovę, kurią patiriame. Tad patirdami skausmą neskubėkime daryti išvadų
ir sprendimų. Iškęskime sunkumus kaip
geri Jėzaus Kristaus kariai, o išbandymo ir
sunkumo valandai praėjus galėsime aiškiau
ir tiksliau viską suprasti ir paaiškinti.

Nenutrūkstantis tarnavimas.
Praktinės įžvalgos
Apibendrindamas mintis, pateiksiu keturias įžvalgas, kurios padėtų atsakyti į klausimą:
Kaip mums derėtų elgtis, išgyvenant kančią?
Pirmoji įžvalga: ištikimos evangelinės
tarnystės dalis yra tarnauti netgi tuomet, kai
mes patys išgyvename kančią. Šis teiginys gali
skambėti drastiškai, nes žmonėms būdinga
patiriant skausmą susigūžti, užsidaryti ir
skausmą ištverti atsitraukus nuo aktyvesnės
veiklos. Tačiau Šventojo Rašto pavyzdžiai
mums kalba apie kitokius pasirinkimus ir
apie instinktų įveikimą.
Apaštalo Pauliaus viešnagė Filipuose
yra akivaizdžiausia šio teiginio iliustracija
Šventajame Rašte (Apd 16 sk.). Paulius atvyko
skelbti Evangeliją į vieną pirmųjų Europos
miestų. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, miesto valdžia Paulių suėmė, nuplakė,
įtvėrė į šiekštą (visai kaip pranašą Jeremiją
prieš kelis šimtus metų) ir įgrūdo į kalėjimą.
Stebėtina, kad Paulius tuomet nesiskundė, bet
kartu su likimo bendru Silu giedojo Dievui
himnus. Kilus žemės drebėjimui, kalėjimo
sienos griuvo, tačiau kaliniai liko gyvi. Pagal
romėnų teisę, kalinius praradęs prižiūrėtojas
neišvengiamai bus nubaustas mirties bausme,
tad, vengdamas viešo pažeminimo, kalėjimo
prižiūrėtojas ryžosi pats sau atimti gyvybę.
Tačiau Paulius jį sustabdė, pasakydamas,
kad kaliniai nepabėgo. Šis faktas taip paveikė
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prižiūrėtoją, kad jis atvėrė savo širdį apaštalo
skelbiamai Evangelijai. Ne tik jis, bet ir visa jo
šeima. Visi jie tą pačią naktį priėmė tikėjimą
ir buvo pakrikštyti. Štai tokia apaštalo narsa ir
pasiaukojimas liudija, kad, nepaisant asmeninės kančios, mes galime tarnauti Dievui ir būti
naudingi Jo karalystei. Paulius, mokydamas
savo sūnų tikėjime Timotiejų, ragino jį veikti
laiku ir nelaiku (2 Tim 4, 2). Tad mūsų apsisprendimas gyventi ir tarnauti Kristui neturi
būti ribojamas mūsų savijautos ar gerovės.
Antroji įžvalga: mes galime tarnauti
Dievui netgi tuomet, kai išgyvename emocines
audras ar pyktį. Apaštalas Paulius, atvykęs
į Korintą skelbti Evangeliją, jautėsi silpnas,
išsigandęs ir, kaip jis sako: labai drebėjau (1
Kor 2, 3). Kiekvienas suprantame, kad bendraujant su nepažįstamais žmonėmis pirmasis
įspūdis nepaprastai svarbus. Todėl Paulius
(pagal jo paties aprašytą būseną) nebuvo itin
tinkamas, kad padarytų įspūdį korintiečiams.
Nepamirškime, kad jie buvo graikai, vertinę
iškalbą ir kitas savybes. Nors Paulius tai aiškiai
suvokė, tačiau jis nepamiršo, kokią esminę
žinią turėjo atnešti šiems žmonėms. Kaip
pamokslininkas, jis neturėjo kalbėti apie save
ar rodyti savo ypatingųjų gabumų – jis buvo
pašauktas kalbėti apie Kristų, rodyti į Jį, o
ne į save (1 Kor 2, 2). Tokiu atveju nebėra
taip svarbu, kaip tarnautojas jaučiasi, daug
svarbiau, ką tarnautojas daro.
Be abejo, brandus tarnautojas neturėtų
neigti savo išgyvenimų ir patiriamų neigiamų emocijų. Atvirkščiai, savo skausmingus
jausmus ir patirtis jis turėtų išsakyti asmeninėje maldoje Dievui (Ps 62, 8). Kartais
mums būna sunku patiems suvokti savo
išgyvenimus ir patirtis, tad galime prašyti
kito, brandesnio krikščionio, brolio ar sesers
maldos ir patarimo. Ir ši Dievo pagalba iš
tiesų veikia. Tačiau vieša tarnystė tikintiems
ar netikintiems niekada neturi tapti mūsų
asmeninių problemų sprendimo priemone.
Mes pašaukti liudyti Kristų ir tarnauti žmonėms, kartais net nepaisant, kaip jaučiamės.
Trečioji įžvalga: net jei išgyvename
kančią, tai nesuteikia mums teisės toleruoti
nuodėmingo požiūrio ar nuodėmingo elgesio. Juk mūsų skelbimas plaukia ne iš klaidos,
nei iš netyro nusistatymo, nei iš klastingumo.
Dievo pripažinti tinkami, kad mums būtų
patikėta Evangelija, ją ir skelbiame taip, kad
patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris
tiria mūsų širdis (1 Tes 2, 3–4).
Mums įprasta būti atlaidesniems kenčiančių žmonių atžvilgiu. Jei kuris iš mūsų
serga, mes jį palepiname saldumynais ar
kitais skanėstais, todėl šie pagiję nuo savo
ligos neretai pastebi, jog į kasdienybę grįžo
turėdami vieną kitą kilogramą antsvorio.
Jei žmogus išgyvena emocines ar santykių

problemas, mes labiau toleruojame tokio
žmogaus pykčio, nesivaldymo proveržius...
Supraskite mane teisingai, aš noriu būti šalia
skausmą, kančią ar netektį išgyvenančio
žmogaus. Esu įsitikinęs, kad Dievas savo
Dvasia taip pat kenčiantį žmogų atjaučia ir
palaiko. Tačiau nepamirškime, kad tuo pat
metu nuodėmė slypi mūsų širdyse, ir jei tik
savo širdyse atlaisviname erdvę nuodėmei,
galime jos ir nebesuvaldyti.
Na, ir paskutinė, ketvirtoji, įžvalga: ištikima tarnystė, patiriant kančią, mus skatina
atsiremti į Dievo jėgą, o ne į save (1 Kor 2, 5).
Žmonėms būdinga pasitikėti savo stipriosiomis pusėmis. Jei mes turime aiškiai išreikštus
gebėjimus, tam tikrose gyvenimo srityse mums
nereikia ieškoti išorinės pagalbos. Jei moteris
puikiai gamina valgį, vyras patikimai vairuoja
ar remontuoja automobilį, jei Evangelijos tarnas
turi puikią iškalbos dovaną, ar gailestingumo
tarnystę atliekančiam žmogui iš prigimties
būdinga atjausti ir padėti šalia esančiam, tuomet darant visus šiuos darbus mums nėra
reikalinga pagalba iš šalies. Mes ir patys puikiai
susitvarkome. Mes nesijaudiname ir neprašome, kad Dievas padėtų mums padaryti tai,
ką mes patys esame įgudę lengvai atlikti. Tik
ten, kur esame silpni, mes prašome Dievo
pagalbos ir Jo išminties bei palaikymo. Šiose
srityse mes jaučiamės nesaugūs, nes žinome
savo ribas. Tačiau Evangelija mus moko, kad
nuodėmė yra giliai mus pavergusi. Taip giliai,
kad net stipriosios mūsų pusės yra veikiamos
tamsos. Klaidinga būtų tvirtinti, kad Kristus
atėjo pas nevisavertiškumo komplekso varginamus žmones ar kad Jis atėjo sustiprinti mūsų
silpnąsias savybes. Ne. Kristus atperka visą
žmogų. Juk nuodėmė paveikė tiek silpnuosius,
tiek stipriuosius jo charakterio bruožus. Todėl
žmogus atitolo nuo Dievo taip, kad tik per
Jėzaus atperkančią auką gali būti atstatytas ir
Dievo priimtas.
Evangelijos tarnams reikia išmokti
svarbią pamoką, kad tiek silpnosios, tiek
stipriosios mūsų asmenybės savybės turi
būti pašvęstos Kristui. Mes esame silpni ir
mums reikalingas Dievas, kad tame silpnume galėtume gyventi su Juo, tarnauti Jam ir
galiausiai būtume išganyti. Galbūt tai ir yra
viena iš priežasčių, kodėl Dievas nepatraukia
kančių iš mūsų gyvenimo, nes tik sunkiose
ir skausmingose situacijose mes pažįstame
save, savo silpnumą ir dar aiškiau suvokiame,
kaip mums reikia Atpirkėjo. Todėl teguodžia
mus apaštalo Pauliaus žodžiai: Patenkintas
tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais,
persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes,
būdamas silpnas, esu galingas (2 Kor 12, 10).
Straipsnių cikle „Tarnavimas ir kančia“ remiuosi Dr. Ricko Reedo pateiktomis įžvalgomis.
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Konferencija

„Tu esi
reikalingas“
ŽANETA LAZAUSKAITĖ

S

palio 1–4 dienomis Lenkijoje, Hucisko mieste, vyko projekto Jesus.
net organizuota konferencija „Tu esi
reikalingas“, į kurią buvo pakviesti ir svetainėje
ieškauDievo.lt savanoriaujantys sielovadininkai.
Šiuo metu svetainėje savanoriauja 24 tikintieji,
gyvenantys skirtinguose Lietuvos miestuose ir
lankantys skirtingas krikščioniškas bendruomenes. Deja, dėl darbų ir kitų aplinkybių ne
visi galėjo leistis į šią kelionę, tad konferencijoje
dalyvavome 12 žmonių: 2 iš Kauno, 2 iš Klaipėdos, 1 iš Veisiejų ir nemažas būrelis iš Vilniaus.
Laukė ilgas kelias, tad išjudėjome ankstyvą ketvirtadienio rytą ir vakare jau pasiekėme kelionės tikslą. Įsikūrėme viešbutyje
labai gražioje vietoje ir vėl susirinkome visi
lietuvaičiai draugėn – susipažinti su šio projekto vadovu Lenkijoje Norbertu Klama bei
šį projektą visame pasaulyje prižiūrinčiu ir
su partneriais net 25 šalyse bendraujančiu
svečiu iš Olandijos Arjo de Vroome.

„Įsivaizduok pasaulį, kuriame kiekvienas
žmogus turi galimybę išgirsti Evangeliją,
pažinti Dievą, augti ir bręsti Jėzuje bei lengvai
dalytis tikėjimu su kitais“, – įkvepiančiai
projekto Jesus.net viziją perdavė Arjo de
Vroome. Taip, žmonės visame pasaulyje
ieško ramybės, meilės, atsakymų į juos kamuojančius klausimus... Jie ieško Dievo.
Ir daugelis tai daro internetu, kuris šiomis
dienomis pasiekiamas beveik visiems, kad
ir kokiame pasaulio kampelyje jie būtų. Tad
internetas yra viena puikiausių galimybių
pateikti tiems ieškantiems žmonėms viltį
teikiančius atsakymus ar tinkamais klausimais nukreipti jų žvilgsnius į Dievą.
Tam, kad tarnautume dar efektyviau, jau
kitą dieną turėjome puikius, tik lietuvaičiams
skirtus, praktinius mokymus, kaip naudoti kursą „Kodėl Jėzus?“, kuris netrukus bus
siūlomas ir mūsų ieškauDievo.lt svetainės
lankytojams (lenkai šį kursą siūlo jau anksčiau). Pagal kurso medžiagą atsakinėjome į
klausimus patys ir mokėmės užduoti tinkamus
klausimus, kurie vestų žmogų Dievo link.
Įkvėpė ir svečio iš Malaizijos Jih Ren
Chang pamokslai, raginantys nebijoti pripažinti savo neturtą ir atrasti Dievą toje
konkrečioje situacijoje, nes, neigdami savo
neturtą, mes būsime akli ir kitų problemoms,
nematysime kitų vargo. Svečias taip pat parodė, kad kartais matyti taip, kaip situacijas
mato Dievas, mums trukdo aplinkybių, pagundymų, informacijos (žinių) ar gąsdinimų
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ir persekiojimų šydai. Svarbu tai atpažinti
ir į žmogų ir situacijas pažvelgti taip, kaip
į jas pažvelgtų Kristus, tarnauti žmonėms,
puoselėjant Kristaus nuostatas.
Daug įspūdžių paliko ir bendras vakaras
su Lenkijos savanoriais. Tikintieji Lenkijoje
prie projekto Jesus.net prisijungė prieš 5 metus,
tad jie sukūrę jau ne tik svetainę SzukajacBoga.
pl (lietuviškos svetainės IeskauDievo.lt atitikmuo), bet ir keletą kitų projektų, tarnauja
ne tik susirašinėdami su žmonėmis, bet ir
kalbėdami su jais pokalbių svetainėse. Buvo
smagu matyti tiek daug jaunų ir vyresnių
žmonių, tarnaujančių Dievui internetu, išgirsti
jų liudijimus ir pasidžiaugti jų pasiektais rezultatais. Gera girdėti, kad kai kurie žmonės,
taip internetu pabendravę su jiems priskirtais
sielovadininkais, kitaip pažvelgė į savo gyvenimą, atrado viltį, norą gyventi ar net atsigręžė į
Viešpatį ir patys įsiliejo į šį tarnavimą bei veda
pas Viešpatį kitus. Tokie liudijimai padrąsina
ir sustiprina, suvoki, kad ir tu esi reikalingas,
kad tavo rašomi laiškai nėra beprasmiai – jie
kaip sėkla krenta į žmonių gyvenimą, o Dievo
numatytu laiku sudygs ir neš vaisių.
Sekmadienį po pietų aptarėme konferenciją ir patraukėme namo, dar trumpam
stabtelėdami prie pakeliui esančių dviejų
pilių griuvėsių. Į Lietuvą grįžome jau visai
paryčiais... Grįžome pavargę, bet sustiprinti,
paguosti ir įsikvėpę toliau tarnauti Dievui ir
Jo ieškantiems žmonėms. Kiekvienas esame
Jam labai reikalingas ir brangus.

Svečiuose pas
brolius sekmininkus
GINTAUTAS GRUZDYS

S

palio 18 dieną, sekmadienį, Elektrėnų bažnyčios „Tikėjimo žodis“ tikintieji buvome pakviesti į kitos Elektrėnų
evangelinės bažnyčios „Gyvenimo šaltinis“, priklausančios
Lietuvos sekmininkų sąjungai, šventinį pamaldų susirinkimą, kuris
buvo skirtas šios bažnyčios 20-ečiui paminėti.
Su šia bendruomene bei pirmuoju jos pastoriumi, sekmininkų
sąjungos vyskupo pavaduotoju Ivanu Škuliu, kuris prieš kelerius
metus vadovavimą Elektrėnų bažnyčiai perdavė pastoriui Leontijui
Daniliukui, mus jungia glaudūs ryšiai. Svečiuose taip pat dalyvavo
ir neseniai Elektrėnuose įsikūrusios „Naujosios kartos“ bendruomenės pastorius ir reabilitacijos centro vadovas Marius Balčiūnas
su savo bendruomenės ir reabilitacijos centro atstovais. Salėje vos
tilpo visi susirinkusieji.

Pastoriai L. Daniliukas, I. Škulis, M. Balčiūnas, G. Gruzdys
Visi pastoriai tarėme po trumpą pamokslą-pasveikinimo žodį.
Remdamasis Pakartoto įstatymo knygos 8 skyriumi, aš raginau
prisiminti per 20 metų nueitą kelią, bet taip pat ir nepamiršti,
jog kelionė dar nesibaigė, kad ji tęsiasi toliau, tad senosios Dievo
tautos patirti įvykiai, keliaujant dykuma ir žengiant į Pažado žemę,
tetarnauja mums kaip pamokos.
Kadangi bažnyčioje „Gyvenimo šaltinis“ buvo pamokslaujama
ir rusų kalba, buvau paprašytas versti pasisakymus į lietuvių kalbą,
taip pat teko sugroti ir vieną giesmę. Susirinkimą baigėme susikibę
rankomis ir visi drauge melsdamiesi. Vėliau dar kelias valandas bendravome prie gausaus vaišių stalo. Sutarėme ekumeninio mėnesio
metu vėl surengti bendrą trijų bendruomenių susitikimą.
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Projekto

„Vaikų Kalėdos“

seminaras Latvijoje
LIGITA SINUŠIENĖ

Malda, skubumas, galimybė

S

palio 15–18 d. Latvijoje vyko
projekto „Vaikų Kalėdos“ Baltijos regiono konferencija. Konferencijoje dalyvavo septyni „Vaikų Kalėdų“
savanoriai iš Lietuvos. Konferencijoje buvo
akcentuojami trys šių metų prioritetai: malda, skubumas, galimybė.
Šiais metais vykdant projektą „Vaikų
Kalėdos“ didelis dėmesys bus skiriamas
maldai už vaikus ir jų tėvelius – kad jų širdis
pasiektų Evangelijos žinia.

Projektas stiprina ir
bendruomenes
Balkanų–Baltijos–Centrinės Europos
(BBCE) regiono vadovai Lietuvos ir Latvijos projekto „Vaikų Kalėdos“ komandoms
priminė projekto misiją bei principus, aiškino Evangelijos skelbimo vaikams svarbą.
Iš konferencijos grįžome dar aiškiau suvokę,
kad prieš kelis dešimtmečius Jungtinėse
Amerikos Valstijose prasidėjęs projektas
padeda skelbti Evangeliją vaikams ir parodyti Dievo meilę jiems labiausiai suprantamu, apčiuopiamu, būdu, o į šį projektą
įsitraukiančios bendruomenės, ypač gerai

Seminaro

„Iniciatyvos“
atgarsiai

2015 m. spalio 24 d. Vilniaus „Tikėjimo
žodžio“ bažnyčios patalpose vyko INICIATYVŲ seminaras „Mažos ir vidutinio
dydžio įmonės tarp išbandymų ir priespaudos“. Seminare pranešimus skaitė svečiai
iš Vokietijos Davidas Hirschas ir Albertas
Rathjenas. Jau pačios skaitytų pranešimų

kiek pasaulyje yra vaikų. Dovanėlių visiems nepakanka, tad būtų neteisinga,
jei vaikai gautų po kelias dovanėles“, –
aiškino vienas iš seminaro vadovų.
Seminaro metu ir žaidėme kaip vaikai,
ir karštai meldėmės. Tarptautiniai projekto
„Vaikų Kalėdos“ koordinatoriai, pabrėždami
tarpkonfesinį įvairių krikščioniškų bendruomenių bendradarbiavimą, per praktines
užduotis supažindino mus su įvairiomis
maldos rūšimis.

Daug diskusijų sukėlė „trijų vienetų“ principas – 1 dovanėlė vienam vaikui
vieną kartą gyvenime. „Paskaičiuokime,

Kaip jau minėjau, iš seminaro grįžome
aiškiai suvokę šių metų projekto prioritetus:
malda, skubumas ir galimybė. Kiekviena dovanėlė pradėta pakuoti su malda Amerikos
ar kitos šalies „donorės“ šeimoje, tolesnėje
kelionėje malda kasdien lydima centrinėse
projekto būstinėse JAV ir Didžiojoje Britanijoje. Melstis ir taip palaikyti projektą
svarbu nuolatos – kol dovanėlės pateks į
mažųjų lietuvaičių rankas ir kol jų širdelės
atsivers troškimui daugiau sužinoti apie Jėzų
„Šauniausios kelionės“ pamokėlių metu.
Labai svarbus ir skubumas – visas
šiemet gautas dovanėles išdalyti per šiuos
metus, nė vienos jų nepaliekant kitiems
metams. Taip pat svarbu, kad kiekvienas
dovanėlę batų dėžutėje gavęs vaikas turėtų
galimybę daugiau išgirsti apie Jėzų. Tad
leiskime mažutėliams ateiti pas Jėzų, nes
tokių yra Dangaus karalystė (Mk 10, 15).
Lietuvoje šiemet dovanėlės bus dalijamos Klaipėdos ir Kauno regionuose.
Jei norite, kad jūsų bendruomenė įsitrauktų į projektą, kreipkitės į „Vaikų Kalėdų“ koordinatorę Lietuvoje Rasą Mardosaitę
el. paštu: rasa.mardosaite@gmail.com.

temos („Evangelinė atsakomybė už mažas ir vidutinio dydžio įmones Europoje“
ir „Krikščionių verslininkų atsakomybė
šiandien“) sufleravo, kad seminaro metu
nagrinėta svarbi problema – tokių, rodos,
nelengvai suderinamų dalykų kaip tikėjimo
ir verslumo santykis.
Seminarui pasibaigus, mintimis apie jo
idėją ir rezultatus dalijosi vienas iš renginio
organizatorių Romas Grigalis: „Verslo žmonės dažnai perka paslaugas ar produktus.
Tik iš ko – ar perka iš kitų tikinčiųjų, ar
ieško jų internete? Gal ir nereiktų ieškoti, jei
pažintume, kuo užsiima drauge su mumis
bažnyčioje esantys verslūs žmonės, ką jie
daro, kokias paslaugas teikia.
Tokių minčių paskatintas, padėjau organizuoti krikščionių verslininkų seminarą,

kurio metu savo idėjomis ir misija dalijosi
svečiai iš Vokietijos. Seminare dalyvavo apie
40 verslininkų iš visos Lietuvos. Daugelis
dalyvių išsakė norą labiau susivienyti – juk
visi turi didesnių ar mažesnių poreikių, o
kartais netgi prireikia pagalbos. Tad po
šio seminaro aštuoni aktyvūs verslininkai
įsipareigojo artimiausiu metu išsiaiškinti
svarbiausius verslininkų poreikius ir juos
paskelbti. Planuojame pradėti nuo verslo
reikmių, o vėliau mėginsime atsakyti ir
į buitinius poreikius. Bet tam dar reikia
pasiruošti.“
Visuomet džiugina iniciatyvos, skatinančios pažvelgti į šalia esančiuosius, atsakyti į jų
poreikius, nors ir iš ribotų išteklių. Dalijimas
su meile visuomet praturtina – juk labiau
palaiminta duoti negu imti (Apd 20, 35).

suvokiančios tęstinės veiklos su vaikais
svarbą, sustiprėja ir pačios. „Vaikų Kalėdos“
jau kelerius metus projekto partneriams
suteikia galimybę tęstinių užsiėmimų metu
naudoti ir specialiai išleistą 12-os pamokėlių
pratybų knygelę „Šauniausia kelionė“. Seminaro metu mokėmės, kaip vesti pamokėlę
vaikams, remiantis ir knygele „Pati didžiausia dovana“, kuri vaikui įteikiama kartu su
dovanėle. Tiesa, knygelė ir dovanų dėžutė
nėra vienas komplektas, tai papildomas
pasiūlymas vaikui.
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Po sielovadininkų

seminaro
RASA MARDOSAITĖ

S

palio 24 d. Šiauliuose vyko programos ieškauDievo.lt savanorių sielovadininkų seminaras-mokymai,
kuriuose dalyvavo 46 dalyviai iš visos Lietuvos. Mokymus organizavo ieškauDievo.lt
taryba kartu su Šiaulių bažnyčia „Tiesos
žodis“.
Tarpdenominacinės tarnystės ieškauDievo.lt vizija yra kiekvienam lietuviškai
suprantančiam interneto vartotojui suteikti
galimybę lengviau atrasti Evangeliją, pažinti
Kristų, augti Jame ir perduoti Evangeliją
kitiems.
Programa „Ieškau Dievo“ buvo pradėta
2005 metais Prancūzijoje, ji yra tarptautinio Jesus.net projekto dalis. Šiuo metu

minėta programa išversta į daugiau nei 40
kalbų, o skelbiama žinia pasiekė dešimtis
milijonų žmonių. Paleidus lietuvišką svetainę ieškauDievo.lt, per devynis mėnesius
ją aplankė per 63 000 unikalių interneto
lankytojų, beveik 5 000 lankytojų meldėsi
atgailos malda, o 395 – užpildė bendravimo
su sielovadininkais anketą. Šios nuotolinės
programos sielovadininkai su pašnekovais
bendrauja klausimų ir atsakymų forma ir
taip padeda klausiančiajam atrasti būdą
spręsti savo problemą. Šiuo metu į nuotolinę
sielovadininkų tarnystę yra įsitraukę 25
tikintieji, gyvenantys skirtinguose miestuose ir lankantys skirtingas krikščioniškas
bendruomenes.

Susitikimas

Lygių galimybių
kontrolierės
tarnyboje
GINTAUTAS GRUZDYS

S

palio 28 d. Lygių galimybių kontrolierės tarnyboje vyko
neseniai Lietuvos Respublikos Seimo į šias pareigas
penkerių metų kadencijai paskirtos Lygių galimybių
kontrolierės Agnetos Lobačevskytės susitikimas su religijos srityje
dirbančių visuomeninių organizacijų bei tradicinių ir netradicinių
Lietuvos religinių bendruomenių atstovais.
Krikščionių bendrijai „Tikėjimo žodis“ susitikime atstovavo
bendrijos Pastorių tarybos narys, Elektrėnų bažnyčios „Tikėjimo
žodis“ pastorius Gintautas Gruzdys. Susitikime taip pat dalyvavo
sekmininkų, scientologų, krišnaitų, evangelikų baptistų, bahajų
bendruomenių atstovai. Lietuvoje netradicinėmis laikomų religinių bendruomenių atstovai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad yra
nepakankamai informuojami apie Seime rengiamas jiems aktualių
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„Sielovadininko tarnystė – tai sunkus ir
atsakingas darbas. Žinia apie Dievą niekada
nesikeičia, tačiau keičiasi tie, kurie žinią
skelbia ir kurie ją priima. Keičiasi skelbimo
būdas, nes šiuolaikinis žmogus pats nori
modeliuoti ir valdyti savo religiją. Todėl
tikėjimo negalime primesti ar įteigti, bet
galime klausimų ir nuoširdaus bendravimo
forma padėti žmogui pačiam atrasti tiesą
Kristuje“, – kalbėjo už darbą su sielovadininkais atsakinga Agnė Baniulė.
Augantis sielovadininkų poreikis paskatino ieškauDievo.lt tarnystės vadovus
surengti seminarą ir taip sudaryti progą
prie jos prisijungti daugiau tikinčiųjų. Seminaro metu kalbėjo ieškauDievo.lt komandos-tarybos nariai: Renata, Agnė, Šarūnas,
Robertas, Tadas.
Sielovadininkų konferencijos dalyviai
buvo supažindinti su pagrindiniais ugdomosios sielovados principais, grupelėse atliko
praktines užduotis. Renginio pabaigoje
tikintieji turėjo galimybę užpildyti sielovadininko anketas ir taip prisijungti prie
ieškauDievo.lt savanorių sielovadininkų
būrio.

įstatymų pataisas bei teigė paprastai pranešantys Lygių galimybių
kontrolierės tarnybai apie pastebėtus galimos diskriminacijos dėl
religijos atvejus.
Susitikime taip pat buvo diskutuojama apie pasitaikančias
diskriminacijos dėl religijos apraiškas, pavyzdžiui, dėl vegetariško
valgiaraščio sudarymo vaikų darželiuose, draudimo netradicinėms
religinėms bendruomenėms teikti paraiškas dalyvauti įvairiuose
projektuose. Buvo nagrinėti ir netradicinių religinių bendruomenių
valstybinio pripažinimo Lietuvoje klausimai. Kilo diskusijų dėl
klaidinančių įvairių religinių bendruomenių pavadinimų, buvo
siūlyta labiau atsižvelgti į įvairių religijų išskirtinumus.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška
institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui. Tarnyba
tiria skundus asmenų, darbe, mokymo įstaigoje ar kitur patyrusių diskriminaciją arba priekabiavimą dėl amžiaus, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ir etninės priklausomybės, religijos
ar įsitikinimų.

Susitikimas su Lygių galimybių kontroliere Agneta Lobačevskyte

10

Naujienos

Nr. 8 (441) 2015 m. lapkričio 14 d.

Teologinių mokyklų

konferencija Ukrainoje
DARIUS ŠIRVYS

Š

ių metų spalio 26–28 dienomis
Krikščioniško gyvenimo centre
Irepenyje (Ukraina, Kijevo apskritis) vyko Eurazijos akreditacinės asociacijos
(EAAA) konferencija, kurioje dalyvavo
daugiau nei 80 delegatų, atstovaujančių 38
mokymo įstaigoms Rusijoje, Ukrainoje,
Moldovoje, Baltarusijoje, JAV, Kazachstane
ir Lietuvoje. Šioje konferencijoje, atstovaudamas Evangeliniam Biblijos institutui (EBI),
dalyvavau ir aš, EBI Vilniaus studijų centro
dekanas Darius Širvys.
Pirmoji konferencijos diena prasidėjo
Dievo žodžio skaitymu, giesmėmis, garbingų
svečių iš Ukrainos ir Rusijos sveikinimais bei
palinkėjimais. Toliau susirinkusieji klausė
EAAA tarybos pirmininko S. V. Sanikovo,
akreditacijos skyriaus vadovo A. V. Zigolenko ir tyrimų centro vadovo R. P. Solovėjaus
pranešimų. Vėliau buvo įteikti pažymėjimai
naujiems asociacijos nariams bei visiškos

programų akreditacijos sertifikatai. Tokį
sertifikatą gavo ir EBI, kurio programoms
(teologijos bakalauro ir bakalauro su pastoracine ir krikščioniškos tarnystės specializacijomis) šiais metais buvo suteikta visiška
akreditacija. Dalyviai buvo supažindinti
su EAAA vykdoma leidybine ir mokslinių tyrimų veikla ir kt. Pažymėtina, kad
specialiame asociacijos išleistame žurnale
„Teologiniai apmąstymai“ (Богословские
размышления), skirtame Reformacijos
500 metų jubiliejui, buvo išspausdintas ir
EBI absolvento Tomo K. Dičiaus straipsnis
anglų kalba apie Reformacijos teologinių
idėjų įtaką Vakarų kultūrai.
Antroji konferencijos diena prasidėjo
studijų vystymo skyriaus vadovo T. N. Dyatliko pranešimu. Kiek vėliau dalyviai buvo
supažindinti su teologinių mokyklų diplomų valstybinio pripažinimo aktualijomis
Ukrainoje, buvo patvirtinti nauji su akre-

ditacija susiję dokumentai, 2015–2017 m.
laikotarpiui išrinkta nauja EAAA taryba ir
pirmininkas. Pirmininku buvo perrinktas
S. V. Sanikovas, o į tarybą išrinkti keturi
nauji nariai.
Trečioji diena (iki pietų) buvo skirta
EAAA vizijos aptarimui, projekto „Reformacija 500“ pristatymui ir kitiems aktualiems
klausimams.
Konferencijos organizatoriai kvietė teologinių mokyklų ir seminarijų atstovus dalintis savo patirtimi ir pristatyti savo veiklą.
Susipažinti vieniems su kitais buvo galima
ne tik prie pietų stalo ir kavos pertraukėlių
metu, bet ir vakariniuose susirinkimuose,
kuriuose mokyklų atstovai galėjo pristatyti
savo mokyklas. Dalyviai atidžiai išklausė
pristatymo apie EBI, uždavė klausimų ir
domėjosi teologinių studijų lietuvių kalba
ypatumais.
Antrosios konferencijos dienos pavakarę dalyviai buvo pakviesti į iškilmingą
banketą, kurio metu skambėjo naujų EAAA
tarybos narių bei visų šalių atstovų mintys
apie bendrus darbus ir iššūkius. Vakarą
vainikavo bendra malda lietuvių, moldavų,
anglų, ukrainiečių ir rusų kalbomis. Broliai
iš kitų šalių džiaugėsi, kad šiame renginyje
dalyvavo ir lietuvių, o galiausiai vieni kitiems
linkėjo sėkmės teologiškai ugdant Dievo
tarnus evangeliškai bažnyčiai.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 80 delegatų, atstovaujančių 38 mokymo įstaigoms Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Baltarusijoje, JAV, Kazachstane ir Lietuvoje
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Kelionė į

Suomiją
DAIVA PALIONIENĖ

S

palio pradžioje Naujosios Akmenės evangelikų bažnyčios pastorius Mindaugas Palionis su žmona
Daiva, šios žinutės autore, viešėjo Suomijoje,
kur tarnavo keliose vietinėse bažnyčiose.
Pažintis su šia miškuose paskendusia šalimi
užsimezgė per suomį Harį Norrbacką, kurio
svetinguose namuose mes ir apsistojome. Šis
garbaus amžiaus žmogus, anksčiau dėstęs
miškininkystę, dabar profesionaliai gamina
iškamšas, kurias parduoda už nemažą kainą,
o surinktas lėšas aukoja akmeniškiams.
Haris padėjo mums užmegzti ryšius su
Narpės regione įsikūrusiu labdaros fondu
„Hoppets Strjarna“ („Vilties žvaigždė“) –
dabar šis fondas yra vienas iš labdaros fondo
„Prieglobstis“ partnerių. Suomių labdaros
fondas padeda ne tik mums, lietuviams, bet ir
Kenijai, Indijai, Latvijai, Argentinai, Haičiui.

Kelionės metu lankėmės ir fonde, kurio
darbuotojas Tomas Landgardsas mus šiltai
priėmė ir aprodė erdvias šios organizacijos
patalpas. Stebėjomės, kaip tvarkingai suomiai
rūšiuoja labdarą, sutvarko, sutaiso kiekvieną
daiktelį. Po šio vizito važiavome tarnauti į
Vasos regione įsikūrusią evangelikų baptistų
bažnyčią. Pamaldų metu pastorius Mindaugas pamokslavo tema „Kad Mano namai
būtų pilni“, na, o man teko giedoti giesmes.

Pamokslauja pastorius Mindaugas Palionis

11

Šiuo metu 5 mln. gyventojų turinčioje
Suomijoje yra 20 tūkstančių pabėgėlių. Džiugu girdėti, kad dėl šios nelengvos situacijos
nemažai bažnyčių atgijo, išlindo iš „savo
kiauto“ ir ėmė rūpintis pabėgėliais. Suomijoje krikščionybė nėra apmirusi ar pernelyg
liberali – šioje šalyje gana stiprus pietistinis
judėjimas (pietizmas – asmeninio dvasingumo judėjimas liuteronų bažnyčiose).
Kitą dieną tarnavome Narpės regione
esančioje sekmininkų bažnyčioje, kurioje sutikome du lietuvius. Vienas iš jų vertė
pastoriaus Mindaugo pamokslą į švedų kalbą.
Pamaldų metu abi bažnyčios akmeniškiams rinko aukas. Džiaugėmės, kad broliai,
seserys iš Suomijos buvo sujaudinti mūsų
tarnystės ir kvietė vėl apsilankyti Suomijoje.
Buvome maloniai nustebinti, kad apie mūsų
atvykimą rašė net vietinis laikraštis.
Namo grįžome laimingi, praturtėję
dvasia ir siela. Argi galėjome tikėtis, kad
gyvendami mažame miestelyje būsime
kviečiami į Vakarų Europos šalis tarnauti
Viešpaties vynuogyne, o Dievo darbas mūsų
krašte taps įdomus vakariečiams, kurie mus
palaikys, rems, norės draugauti?
Viešpaties laukuose nėra provincijos.
Dievas didesnis už mūsų mintis, svajones,
darbus. Tekyla Jam šlovė.

Paminėta Tarptautinė Vakaras, skirtas
SBH diena
grožiui

S

ekmadienį, spalio 25 d., visame pasaulyje minima Tarptautinė SBH diena. Vilniaus krikščionių gimnazijos
mokiniai paruošė šventinę programą SBH asociacijos
vaikams ir jų šeimoms. Programoje mažesnieji mokiniai kartu su
mokytoja Edita Tamoševičiene atliko linksmas daineles, o vyresnieji
su mokytoja Asta Greičiūniene paruošė spektaklį ,,Asilėlis – Gelbėtojas“. Buvo gera pabūti kartu, bendrauti, žaisti, užkandžiauti,
suteikti džiaugsmo tiems, kam jo reikia labiausiai.

S

palio 23 d. gausus moterų būrys rinkose į renginį „Sužeistas grožis“ netradicinėse patalpose – veikiančiame
vienuolyne, esančiame Šv. Kryžiaus bažnyčios teritorijoje,
Vilniuje. Vakarą moterims jaukioje XVI a. vienuolyno salėje vedė
„Tapati“ žurnalo redaktorė Aušrinė Šečkuvienė.
Aušrinė kalbėjo apie moterį, kurią taip nuostabiai sukūrė Kūrėjas,
bet visa tai ji pamato tik atbėgusi pas Jį – savo Mylimąjį. Lektorės
mintys rado atgarsį ne tik moksleivių, studenčių, bet ir garbaus amžiaus moterų širdyse. Siūlome paskaityti kelių dalyvių atsiliepimus:
Žaviuosi lektore, kuri subtiliai savo moteriška šiluma padėjo moterims ne tik prisiliesti prie jų pačių sielos gelmių, bet ir leido pajusti,
kad jos yra brangios ir mylimos. Moteris yra Dievo dovana šiai žemei.
  

Iš šio vakaro išsinešiau žinią, kad turiu eiti į pasimatymus su savo
tikruoju Mylimuoju, nes taip pradžiuginsiu Jį ir tapsiu vis gražesnė
ir vis labiau mylinti Dievą mergina.
Daugiau www.evangelija.lt
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Jauniems

Artimas
pabėgėlis

EVELINA KUČINSKYTĖ

Š

iuo metu mokausi gimnazijoje,
IV klasėje, ir nuoširdžiai pasakysiu, kad mokiniai nelabai
kalba apie pabėgėlius. Tik kartais vienas
kitas būrelis persimeta keliais žodžiais,
nugirstais iš tėvų pokalbių, na, gal dar
įterpia frazę, kurią per vakarines žinias
sakė pranešėjas. Mažai kas apie tai diskutuoja. Viena vertus, retas mokinys turi
tvirtą nuomonę pabėgėlių atžvilgiu – jie
pernelyg tolimi gimnazistui, kita vertus, ta
nuomonė, kurią suformavo šeima, pernelyg
asmeniška ir dėl to konfrontuoti su kitaip
manančiais mokyklos draugais neverta.
Tad, jei suaugusieji gan ryškiai susiskirstė į
dvi stovyklas: už ir prieš pabėgėlius, – tarp
mokinių tai vyksta švelniau.
Vis dėlto, nors mokiniai ir ne itin aktyviai įsitraukę į dažnai naujienų portaluose
aptarinėjamą pabėgėlių krizę, nepastebėsime, kaip greitai kaimynystėje atsikels viena
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ar kita sirų šeima. O ką tada reikės daryti?
Kaip reaguosime į netoliese sėdintį naująjį
bendraklasį sirą? Siūlau žvilgtelėti, ką apie
artimą kalba Šventasis Raštas ir pamąstyti,
kaip tai susiję su šių dienų mokiniais bei
pabėgėliais.
Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė
jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį.
Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas
ir, pamatęs jį, praėjo kita kelio puse. Taip pat
ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir
praėjo kita kelio puse. O vienas samarietis,
keliaudamas užtiko jį ir pasigailėjo. [...] Kas
iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? (Lk 10, 30–33. 36).
Lietuvoje kol kas nesutiksime keliaujančių nuskriaustų žydų, pro juos einančių
kunigų ir levitų, tačiau kas žino, kada analogiškoje situacijoje stebėsime gulinčius
pabėgėlius, pro juos einančias močiutes iš
bažnyčių ir į šlovintojų repeticiją skubančius
jaunuolius? Kas žino, kada iškils klausimas,
ar turiu jam padėti? Jau dabar mokyklų
koridoriuose mokiniai svarsto: Kas jis man
toks, kad aš jam padėčiau? Kas jis toks, kad
padėtų kiti? Juk jis tikrai nėra mano artimas.
Jaunimui itin svarbu suprasti, kas yra jo
artimas. Jie mėgsta skirstyti žmones į savus
ir priešus. Dažnai tėra iliuzija, kad kiekvieną
dieną mokykloje matomi veidai yra tau

artimi žmonės, ir palaimintas kiekvienas,
kuris, ištikus bėdai, randa nuoširdžius ir
padedančius draugus. Ne vienas viliasi, kad,
prireikus, atsiras bičiulių, kurie pagelbės bet
kokioje situacijoje. Bet ar patys esame tie,
kurie padedame? O gal nuleidžiame galvas
ir sparčiau praeiname pro nuskriaustąjį?
Skaitydami Naująjį Testamentą matome, kaip Jėzus griauna stereotipus. Jis sėda
valgyti su visuomenės atmestaisiais, prašo
vandens samarietės – moters, priklausiusios tautai, kurią žydai laikė nešvaria, tad
žydų vyrui nederėjo gerti iš indo, kurį davė
samarietė. Vis dėlto Kristus itin radikaliai
tam laikui skelbia išgelbėjimą kiekvienam,
neskirstydamas į artimus ar tolimus. Jam
visi yra artimi. Visi verti išgelbėjimo.
Šiandien mokykloje mokoma tolerancijos, bandoma įskiepyti, kad visi skirtingi,
bet visi lygūs, tačiau didžiausias tolerancijos
mokytojas yra Kristus. Tad kas yra mano
artimas ir kaip reaguoti į artėjančią svetimšalių imigraciją?
Paprasta tiesa – krikščioniui artimas yra
kiekvienas, kuriam reikia pagalbos, kuris
gyvena netoliese. Ir visai nesvarbu, kokia
jo tautybė, odos spalva, tikėjimas ar kalba –
meilė artimui yra aukščiau už visa tai. Ir kol
pabėgėliai dar trypčioja Vokietijos žemėje,
laikas nebūti drungnam, prisiimti aktyvią
poziciją – t. y. būti panašiems į Kristų.

Pamąstyk
EDUARDAS GABALAS

P

astaruoju metu labai daug kalbama apie Europos
islamizaciją. Bijoma, kad, pagausėjus musulmonų
imigracijai, Europą okupuos islamo išpažinėjai. Kai
kurie politikai ir visuomenės veikėjai ragina grįžti į bažnyčią.
Mums, krikščionims, Dievo žodis yra labai svarbus. Kai
nustojame skaityti ir gilintis į Dievo žodį, tampame pažeidžiami,
mūsų tikėjimas blėsta, nebežinome, kuo tikime. Todėl užsispirk kasdien skaityti Šventąjį Raštą, nepasiduok tinginystei.
Skaityk nors po truputį, ir tu pamatysi, kaip tavo tikėjimas
ims augti. Tikiuosi, kad atėjus dienai, kai reikės pasakyti, ką
tu tiki, – galėsi išpažinti savo tikėjimą.
Manau, daugelio dalykų bijome vien dėl to, kad mažai
apie juos žinome. Tad jus, jaunuoliai, raginu likti bažnyčioje
ir nors šiek tiek susipažinti su musulmonais iš Davido W.
Shenko knygos „Pasaulio dievai“.
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Franklinas Gremas:

Islamo valstybė
vykdo krikščionių

genocidą

13

E

vangelistas Franklinas Gremas pareiškė, kad nors Sirijoje
ir Irake krikščionių bei kitų religinių mažumų atžvilgiu
vykdomas genocidas, pasaulio bendruomenė tyli.
„Vykdomas genocidas, bet pasaulis lieka abejingas. Tai krikščionių, jazidų ir kitų Sirijos ir Irako religinių mažumų genocidas,
kurį vykdo „Islamo valstybė“. Jų veiksmai neįtikėtinai žiaurūs“, –
rašė F. Gremas savo puslapyje Facebooke, primindamas apie
krikščionių nukryžiavimus, vaikų kankinimus ir prievartavimus.
Pasak „Christian Aid Mission“ pranešimų, šių metų rugpjūtį
„Islamo valstybės“ kovotojai nužudė dvylikametį berniuką ir 11
krikščionių misionierių už tai, kad jie atsisakė palikti namus arba
išsižadėti savo tikėjimo. Po to nužudytųjų kūnai buvo nukryžiuoti
ir palikti dviem dienoms. Nuimti kūnus buvo uždrausta. Aštuoniems šios grupės žmonėms buvo nukirstos galvos.
http://www.breitbart.com/

Musulmonai,

krikščionys

ir žydai
DAVID W. SHENK

Ž

ydų bendruomenė, Bažnyčia ir
musulmoniškoji uma (bendruomenė) – visos jos įsitikinusios,
kad per tikėjimą yra Abraomo palikuonės.
Visos trys bendruomenės tiki, jog esama
tik vieno Dievo, vienos žmonijos, vienos
moralės. Tačiau kiekviena bendruomenė
turi skirtingą tiesos centrą.
Islamas remiasi tikėjimu, jog Koranas
yra visos tiesos kriterijus. Jis atsijoja tikinčiuosius nuo tų, kurie netiki. Tik netikintieji
atmeta Koraną, kai girdi jį skaitomą.
Krikščioniškasis tikėjimas remiasi
įsitikinimu, jog tiesos kriterijus yra Jėzus,
Mesijas. Krikščionys išpažįsta Jėzų esant
Viešpatį ir todėl biblinius raštus interpretuoja iš šios perspektyvos. Ir Koraną jie
vertina Jėzaus šviesoje.
Judaizmo pagrindas – tikėjimas, jog
Tora yra tiesos ašis.
Šias skirtingas perspektyvas geriau
suprasti padeda žydų, krikščionių ir musulmonų dialogas. Tačiau į tokį dialogą
įsitraukusių teologų patirtis rodo, jog skirtumai tarp šių religijų yra esminiai.
Keletą dešimtmečių ir aš reguliariai dalyvavau krikščionių ir musulmonų diskusi-

jose, kurios neretai buvo rengiamos mečetėje arba bažnyčioje. Kalbėdami matydavome,
jog sąlyčio taškų esama. Pavyzdžiui, abu
tikėjimai pripažįsta Jėzų esant Mesiją. Vis
dėlto šalia šių sąlyčio taškų yra ir skaudžių
skirtumų. Antai musulmonai neigia Jėzaus
nukryžiavimą, bet nukryžiuotasis Kristus
yra krikščioniškosios Evangelijos kertinis
akmuo. Tokie skirtumai nėra teoriniai, tai
šių tikėjimo bendruomenių tikėjimo esmė
ir pagrindas.
Pamatiniai teologiniai įsitikinimai išties
turi reikšmės musulmonų ir krikščionių
bendruomenių santykiams ir kartais atneša
tragiškų padarinių. Bet, kita vertus, daug kur
musulmonai, krikščionys ir žydai sugyvena
darniai. Jų tikėjimų skirtingumas netrukdo
palaikyti pakankamai draugiškus santykius. Liūdna tai, jog dažnai manoma, kad
taika tarp šių bendruomenių įmanoma tik
vengiant bet kokių pokalbių apie tikėjimą.
Lankydamasis Artimuosiuose Rytuose,
vieno Jordanijos krikščionių verslininko
pasiteiravau apie krikščionių ir musulmonų santykius. „Jie, be abejonės, puikūs! –
energingai atsakė jis. – Mes kalbame apie
viską, kas jaudina ir vienus, ir kitus. Tačiau
kai tik pokalbis nukrypsta į tikėjimą, mes
tiesiog atsukame vienas kitam nugaras ir
išsiskiriame.“

Musulmonų, krikščionių ir žydų dialogo
dalyviai suvokia, kad galiausiai Koranas,
Jėzus ir Tora mus nuveda skirtingomis
kryptimis. Šios trys tikėjimo srovės, kurių
dvasinis paveldas yra Abraomas, apima
pusę pasaulio gyventojų. Išsibarstę po visą
pasaulį, jie nuolatos susiduria vienas su kitu.
Esminis klausimas, jungiantis ir skiriantis
šias tikėjimo bendruomenes, yra toks: ką
reiškia būti tauta, sudariusia sandorą su
Dievu ir turinčia misiją mūsų pasaulyje?
Taigi pagrindas yra mūsų tikėjimas.
Ką mes tikime?
Ragindamas jus, noriu taip pat raginti ir
save. Siekime, kad mūsų tikėjimas būtų tvirtas. Apaštalas Paulius nurodo mums, kaip
tikėjimas auga. Romiečiams 10, 17 rašoma:
Taigi tikėjimas – iš klausymo, klausymas – iš
Dievo žodžio. Žmonės, kurie praranda tikėjimą, jį praranda, nes nutolsta nuo Dievo
žodžio. Kai Jozuė tapo tautos vadu, Dievas
jam sakė: Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad
galėtum įvykdyti įstatymą, kurį tau Mozė,
mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į
kairę, nei į dešinę, ir tau visuomet seksis, kur
tik eisi. Šita įstatymo knyga teneatsitraukia
nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir
naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje
parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės
ir visur tau seksis (Joz 1, 7–8).
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Efektyvesnis klausymas
NICKY IR SILA LEE
4 skyrius

Pora gali gyventi po vienu stogu daugelį metų ir kalbėti, bet taip ir nesusikalbėti.
Merė Katervud1

S

utuoktinis pasakoja mums apie tai,
kaip praėjo jo ar jos darbo diena,
o mūsų akys toliau įsmeigtos į
televizoriaus ekraną arba laikraštį. Retkarčiais ką nors numykiame, nuduodami,
kad klausomės. Staiga sučirškia telefonas.
Skambina draugas. Akimirksniu metame
šalin laikraštį, čiumpame ragelį ir ryte ryjame kiekvieną iš jo sklindantį žodį. Mūsų
sutuoktinis pavydžiai stebi, kaip gyvai dalyvaujame pokalbyje, jausmingai reaguojame
į draugo žodžius, rodome nuoširdų susidomėjimą, išreiškiame giliausią užuojautą arba
nenusakomą susižavėjimą. Ilgos pauzės byloja, kad klausomės labai atidžiai, bijodami
praleisti pro ausis bent vieną žodelį. Maža
to, mes gestais paliepiame vyrui ar žmonai
pritildyti televizorių ir kalbame nusisukę į
sieną, kad mūsų niekas neblaškytų, o visą
dėmesį galėtume skirti telefonui.
Daugelis mūsų kuo puikiausiai sugebame klausytis, tik nesistengiame to daryti.
Mums sunku klausytis žmogaus, su kuriuo
gyvename po vienu stogu ir kurio balsą
girdime dažniausiai. Lengva manyti, kad
svarbiausia bendravimo dalis – kalbėjimas.
Aišku, svarbu aiškiai ir suprantamai reikšti
mintis ir jausmus, būti geru pašnekovu,
turėti savo nuomonę ir žinių, kuriomis galėtume pasidalyti. Tačiau, pavyzdžiui, Biblija
pabrėžia, kad bendravime kur kas svarbiau
yra ne kalbėti, o klausyti.
Patarlių knygoje rašoma: Kas atsako
iki galo neišklausęs, tas kvailas ir begėdis
(Patarlių 18, 13). Kaip dažnai mes elgiamės
kaip tik taip! Apaštalas Jokūbas Naujajame
Testamente mus ragina: Žinokite, mano
mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna
greitas klausyti, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti
(Jok 1, 19). Galbūt kaip tik todėl Dievas ir
davė mums dvi ausis ir tik vieną burną – kad
klausytumės dvigubai daugiau negu kalbėtume? Jei gyvenime vadovausimės Jokūbo
patarimu ir dažniau prikąsime liežuvį, mūsų
santykiai taisysis ir tvirtės.
Dažniausias žmogaus troškimas – būti
išklausytam ir suprastam. Kai esame išklau-

somi ir suprasti, patenkinamas esminis mūsų
poreikis – nebesijaučiame vieniši. Samariečių
bendrija kartą išleido reklaminį plakatą, kuriame buvo pavaizduota milžiniška ausis, o
apačioje didelėmis raidėmis buvo užrašyta:
„Atvira 24 valandas per parą.“ Ši organizacija
teikia žmonėms pagalbą, juos išklausydama
bet kuriuo paros metu. Kai kurie žmonės pas
psichologus ar terapeutus lankosi tik dėl to,
kad juos kas nors išklausytų, ir ploja už tai
pasakiškus pinigus.

Dažniausias žmogaus
troškimas –
būti išklausytam ir
suprastam. Kai esame
išklausomi ir suprasti,
patenkinamas esminis
mūsų poreikis –
nebesijaučiame
vieniši.

Sutuoktinio dažniausiai nesiklausome iš
tingumo arba dėl to, kad jau tariamės žiną,
kas bus pasakyta. Santuokoje mes nesunkiai
pasiduodame tokiems žalingiems įpročiams, kaip pašnekovo pertraukinėjimas,
vienas kito sakinių užbaiginėjimas, visiškas
„atsijungimas“ ir pan. Vienas konsultantas
yra pasakęs: Pašnekovo išklausymas – tai
dovana, kurią nuolatos reikia praktikuoti.
Deja, tai bene veiksmingiausia išgydymo
dovana, kokią tik žmogus gali turėti, nes
kitam ji leidžia tiesiog būti, atsiskleisti. Šią
dovaną turintis asmuo nepuola teisti ar patarinėti. Jis išreiškia paramą, kuri yra gilesnė
ir veiksmingesnė negu žodžiai.2
Išklausymas – nelengvas, bet labai
veiksmingas būdas parodyti, kad mylime ir branginame vienas kitą. Aišku, tam

reikia nemažai pastangų: nelengva ramiai
išklausyti sutuoktinį, kai jis ar ji tiesiog berte
paberia savo jausmus ar nuomonę.
Daugelis mūsų – ne patys geriausi
klausytojai. Daug kam šioje srityje reikia
gerokai pasitempti. Išmokę laikyti liežuvį už
dantų ir tinkamai išklausyti, sutvirtinsime
santuoką. Žemiau pateikiame penkis prasto
klausytojo bruožus.3

Penki prasto klausytojo
bruožai
Patarėjas. Užuot įsijautęs į sutuoktinio
būseną ir atjautęs, patarėjas neišklausęs iki
galo puola patarinėti („Tau reikėtų daryti
štai ką…“), šitaip tikėdamasis kuo greičiau
išspręsti iškilusią problemą ir „nusiplauti
rankas“. Ilgainiui toks nedėmesingumas
ir amžinas patarimų bėrimas gali išardyti
santuoką.
Su Patriku susipažinau, kai jam buvo
keturiasdešimt treji, o santuokoje jis buvo
išgyvenęs septyniolika metų. Puikiai jį įsiminiau todėl, kad pirmi jo ištarti žodžiai
nuskambėjo labai dramatiškai. Užėjęs į mano
kabinetą jis įsitaisė odiniame krėsle. Trumpai
prisistatęs, staiga palinko į priekį ir labai
susijaudinęs pasakė:
– Daktare Čepmenai, koks aš kvailys.
Visiškas kvailys.
– Kodėl taip manote? – iškart pasiteiravau jo.
– Santuokoje išgyvenau septyniolika
metų, o žmona mane paliko. Tik dabar supratau, kad elgiausi kaip visiškas mulkis.
– Bet kodėl taip apie save manote? –
pakartojau savo klausimą.
– Kai žmona grįždavo namo, pradėdavo
man pasakoti apie darbe kilusias bėdas. Aš
ją išklausydavau ir pateikdavau krūvą patarimų, ką daryti, kad tų bėdų sumažėtų.
Patarinėdavau jai kiekvieną mielą kartą.
Nuolat kartodavau, kad bėdas reikia nedelsiant spręsti, kad reikia čiupti jautį už ragų
ir pan. „Problemos pačios neišsispręs. Tuo
klausimu būtinai pasikalbėk su bendradarbiais arba viršininku. Bėdas reikia spręsti.“
Kai kitą dieną grįžusi iš darbo ji vėl
pradėdavo pasakoti apie savo bėdas, aš pasiteiraudavau, ar ji paklausė mano patarimo.
Ji papurtydavo galvą ir atsakydavo „Ne“. Tada
aš dar kartą pakartodavau savo patarimą ir
liepdavau jai veikti. Grįžusi namo kitą dieną
ji vėl puldavo pasakoti man apie tas pačias
bėdas. Aš ir vėl pasiteiraudavau, ar ji elgiasi,
kaip jai patariau. Ji vėl papurtydavo galvą.
Po kokių trijų ar keturių dienų aš įtūždavau. Pasakydavau, kad jei jau ji tokia kvaiša
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ir neklauso mano patarimo, tai tegul nesitiki
iš manęs jokios užuojautos. Numodavau
ranka ir imdavausi savo reikalų.
Sėdėdamas mano kabinete Patrikas vis
kartojo:
– Koks aš kvailys! Koks kvailys! Dabar
supratu, kad jai mažiausiai reikėjo mano
patarimų. Žmona tenorėjo, kad ją užjausčiau
ir paguosčiau, kad išklausyčiau, skirčiau
dėmesio, parodyčiau, kad suprantu jos bėdas,
skausmą ir įtampą, kurią ji patiria darbe. Ji
tenorėjo įsitikinti, kad myliu ir palaikau ją. Jai
nereikėjo mano patarimų. Ji tenorėjo mano
supratimo ir palaikymo. Tačiau aš nėkart
nesistengiau jos suprasti – buvau pernelyg
įsijautęs į patarėjo vaidmenį.4
Pertraukinėtojas. Labai dažnai, užuot
klausęsi ir įsigilinę į tai, ką mums sako kitas,
mintyse jau rezgame, ką jam atsakysime.
Štai ką rašo labiausiai perkamų knygų autorius Styvenas Kouvis: Dauguma žmonių
pašnekovo klausosi visai nesigilindami ir
nesistengdami jo suprasti. Klausydamiesi
jie suka galvą, ką atsakyti. Tokie žmonės
arba kalba, arba ruošiasi kalbėti. Jie pasirengę sprauste įsprausti savo biografiją į kitų
žmonių gyvenimą.5

Prieš kelerius metus mūsų vaikai per
atostogas susiruošė paslidinėti vandens slidėmis. Paslidinėję jie dažnai susirinkdavo
pasidalyti įspūdžiais. Kartą prie jų linksmai
klegančio būrio priėjo vienas vyriškis. Vos
išgirdęs, apie ką jie kalbasi, jis tuojau pat
įsiterpė ir pradėjo pasakoti apie savo pasiekimus vandens slidžių sporte. Ir ne tik savo!
Tas ponulis neužsičiaupdamas porino apie
savo ir savo vaikų meistriškumą, savo valties
greitį, naro kostiumo kainą ir t. t. Atrodė,
kad jo kalboms nėra galo. Nors tai nutiko
senokai, mūsų vaikai iki šiol puikiausiai jį
prisimena. Jis nesusilaikė neįterpęs savo trigrašio, o vėliau nebeleido jiems nė išsižioti.
Savo nesugebėjimu klausytis ir amžinu pertraukinėjimu jis sugadino jiems visą vakarą.
Nustatyta, kad vidutiniškai žmonės
nepertraukinėdami vieni kitų klausosi tik
septyniolika sekundžių. Šeimoje pertraukinėjimas gali virsti nė nepastebimu žalingu
įpročiu. Šis įprotis ypač būdingas žodžio
kišenėje neieškantiems – tiems, kurie yra
iškalbingesni ir ką pasakyti sumoja greičiau
negu sutuoktinis. Kai kurie žmonės kalbėdami susivokia savo mintyse, jausmuose ir
tik prabilę garsiai aiškiai juos susiformuluoja
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bei išreiškia kitam. Kita vertus, yra žmonių, iš kurių žodį sunku išpešti. Tokie linkę
pirmiau viską nuosekliai apgalvoti ir tik
paskui išsakyti savo mintis balsu. Taigi kai
kuriems iš mūsų prireiks nemažai pastangų,
kad nepertraukinėtume savo sutuoktinio
ar nepultume užbaiginėti jos ar jo pradėtų
sakinių. Kartais pertraukinėtojas neleidžia
kitam ne tik išsikalbėti, bet ir apskritai prasižioti. Mums būtina išmokti laikyti liežuvį
už dantų ir įdėmiai išklausyti kitą.
Ramintojas. Ramintojas panašus į pertraukinėtoją. Jis pertrauks jus vidury sakinio
ramindamas („Neperdėk. Ne viskas taip
blogai, kaip tau atrodo“, „Nebijok, viskas bus
gerai. Bėda kaip nors išsispręs“ arba „Rytoj
jausiesi daug geriau. Pamatysi“). Ramintojas
užbėga už akių ir neleidžia pašnekovui iki galo
išsakyti savo jausmų: susirūpinimo, nusivylimo, skausmo ir pan. Iš tikrųjų dažniausiai tai
byloja, kad tokiems „ramintojams“ patiems
reikia nuraminimo, paguodos ir patikinimo,
kad jų gyvenime viskas klostosi gerai.
Racionalistas. Užuot dėmesingai išklausęs, racionalistas siekia paaiškinti, kodėl
mes jaučiamės kaip tik taip, o ne kitaip.
Išgirdęs nusiskundimą „Na ir baisi buvo
dienelė“, racionalistas pasakys: „Nieko nuostabaus. Juk tam yra priežasčių: prastas oras,
įtampa darbe. O dar tikriausiai nerimauji
dėl mūsų finansų, ar ne?“
Nukreipiantis kalbą. Kai kurie žmonės,
užuot pakomentavę išgristą nuomonę, kalbą
nukreipia visai apie kitką – ir dažniausiai
apie tai, kas domina juos. Jie sako: „Žinai,
tai man primena apie…“ Ir pradeda porinti
savo nuotykius arba, liaudiškai tariant, visiškai „nugrybauja“ į šalį.
Visi mes galime tapti puikiais klausytojais – tereikia noro ir šiek tiek pastangų:
mokėkime pripažinti savo klaidas, trūkumus
ir įgykime naujų įgūdžių. Toliau pateikiami
patarimai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti
nenatūralūs, tačiau, patikėkite, labai padeda.
Vadovaujantis šiomis gairėmis mūsų bendravimas per kelerius metus labai sutvirtėjo.

1. Mary Catterwood (1847–1901), JAV rašytoja, parašiusiu
Mackinac and Late Stories (Marianon).
2. Gerard Hughes.
3. Šitaip prastus klausytojus į penketą kategorijų suskirstė
„Acorn Christian Foundation“. Daugiau informacijos
ieškokite interneto svetainėje acornchristian.org
4. Gary Chapman „Penkios sutuoktinių meilės kalbos“
(„Sidabrinis trimitas, 2001“).
5. Stephen R. Covey The Seven Habits of Highly Efective
People (Simon & Schuster, 1999, p. 239).
6. Bilquis Sheikh I Dare to Call Him Father (Kingsway
Publications, 1978, p. 40–41).
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„Dievas, kurį tu tiki,
yra tikrai galingas“
2014 metais krikščioniškos radijo stoties XFM eteryje pradėta rengti radijo laida „Iš mirties į gyvenimą“.
Kiekvieną ketvirtadienį transliuojamose radijo laidose pašnekovai liudija, kaip Viešpats Jėzus pakeitė jų gyvenimą. Šie liudijimai sustiprina, įkvepia ir
padrąsina klausytojus. Siūlome paskaityti Švenčionių bažnyčios „Evangelijos šviesa“ pastoriaus Anatolijaus Pavlovičiaus liudijimą, ką jis išgyveno prieš
daugiau nei 20 metų tarnaudamas ką tik susikūrusioje Lietuvos kariuomenėje.
Kai man buvo 19 metų, neplanavau
tarnauti kariuomenėje, nes su dabartine
žmona jau mąstėme apie santuoką. Tad
rugsėjį susituokėme, bet po poros savaičių
gavau šaukimą į kariuomenę. Aš, kaip ir
daugelis mano draugų, vis dėlto neketinau
eiti į kariuomenę ir ieškojau priežasčių, kaip
galėčiau išsisukti. Mano žmonos dėdė dirbo
šauktinių administracijoje ir man patarė
„atsipalaiduoti“ – kitais žodžiais tariant,
niekur neiti. Tačiau, kadangi buvau tikintis,
po vienos maldos supratau, kad privalau savo
šaliai atiduoti tai, kas priklauso. Mano širdyje
skambėjo paraginimas: „Nebėk nuo tarnystės kariuomenėje.“ Savo žmonai Svetlanai
pasakiau, kad aš visgi eisiu į kariuomenę:
„Nežinau, dėl ko, bet tikiu, kad Dievas ragina
mane tarnauti.“
Taigi po mėnesio pradėjau tarnauti kariuomenėje, prie Šiaulių įsikūrusiame „Geležinio vilko“ batalione, – saugojome Zoknių
oro uostą. Tuo metu visi mano draugai, kurie
tarnavo, savaitgaliais grįždavo namo, bet aš,
deja, buvau grįžęs gal tik 2 kartus per metus. Kai patekau į kariuomenę, aš jau buvau
krikščionis, todėl skaičiau Šventąjį Raštą,
meldžiausi. Kai kurie žmonės galvojo, kad
aš keistuolis. Mane pradėjo vadinti kunigėliu.
Aš liudijau žmonėms Jėzų, pasakojau, ką
Viešpats padarė mano gyvenime, kalbėjau
apie Jo gailestingumą. Bet niekas manęs
rimtai neklausė, tik juokėsi, sakydami, kad
pasakoju pasakas.
Į kariuomenę patekau po Lietuvos Respublikos atkūrimo – t. y. antrojo šaukimo
metu, tad ten buvo ir vyresnė karta bei likusiųjų nuo Sovietų Sąjungos laikų – seniai. Jie
jau tarnavo pusę metų ir į jaunuolius žiūrėjo

„Kai man buvo 19 metų, neplanavau tarnauti kariuomenėje, nes
su dabartine žmona jau mąstėme apie santuoką. Tačiau, Dievo
paragintas, po mėnesio pradėjau tarnauti kariuomenėje, prie
Šiaulių įsikūrusiame „Geležinio vilko“ batalione, – saugojome
Zoknių oro uostą.“

kaip į žemesnius. Vienas iš jų labai manęs
nemėgo, visaip įžeidinėdavo, žemindavo.
Bet aš meldžiausi ir laiminau jį. Jeigu būčiau
buvęs pasaulietis, o ne krikščionis, būčiau su
juo kalbėjęs kitaip – kumščiais, nes buvau
sportiško sudėjimo. Kariuomenėje man buvo
sunku, nes buvau vienintelis tikintis. Nors
buvo nelengva rasti laiko maldai ar Šventojo
Rašto skaitymui, vis dėlto to neapleidau, nes
to man reikėjo.

Atsikėliau ir,
šluostydamas sukruvintą
nosį, pasakiau:„Aš tau
atleidžiu.“ Visi – tiek
seniai, tiek jauni –
pradėjo juoktis, sakydami,
kad aš silpnas, nes negaliu
duoti atgal. Kitą dieną su
manimi nebendravo net
jauni šauktiniai...

Aš vis galvodavau: „Dieve, ką aš galiu
padaryti dėl tų žmonių?“ Klausiau Dievo,
kodėl Jis įdėjo troškimą būti čia, nes pats
nemačiau jokios prasmės...
Kartą mūsų seniai prisigėrė ir pradėjo
šauktinius mušti. Sustatė mus vien su apatiniais ir mušė visus iš eilės, bandydami, kas
kieno smūgį atlaikys. Turėjome stovėti ir
stengtis atsilaikyti. Prie manęs priėjo tas labai
manęs nemėgęs vaikinas, pravarde Burbulas,
ir sako: „Na ką, kunigėli, kas ten Šventajame

Rašte parašyta? Jeigu aš tau smogsiu per dešinį
skruostą, ar atsuksi man kairį?“ Stovėjau ir
šypsojausi. Jis smogė man į nosį, ir aš nugriuvau. Galvoje kirbėjo mintys: „Turiu kažkaip
jam atsilyginti... Paskui tegul mane sumuša,
bet aš kirsiu jam atgal.“ Pradėjau keltis ir
širdyje išgirdau Viešpaties žodžius: „Atleisk
jam ir pasakyk tai garsiai.“ Atsikėliau ir,
šluostydamas sukruvintą nosį, pasakiau: „Aš
tau atleidžiu.“ Visi – tiek seniai, tiek jauni –
pradėjo juoktis, sakydami, kad aš silpnas,
nes negaliu duoti atgal. Nebeprisimenu, kas
paskui buvo, bet kitą dieną su manimi nebendravo net jauni šauktiniai...
Melžiausi ir klausiau Dievo: „Už ką? Už
ką Tu mane taip pažeminai?! Jeigu būčiau
kirtęs jam atgal, kiti būtų pamatę, kad aš nesu
silpnas.“ Meldžiausi ir verkiau: „Vis dėlto,
Dieve, noriu daryti tai, ką Tu man sakai. Aš
jau nepriklausau sau. Tu – mano Viešpats.“
Praėjo gal trys savaitės. Man buvo labai
sunku melstis, skaityti Šventąjį Raštą... Labai
liūdėjau, nes nuo manęs nusisuko draugai.
Vieną dieną aš budėjau, ploviau grindis.
Mūsų stovykloje buvo toks kambarėlis, vadinamas „kaptiorka“, kur rinkdavosi seniai:
jie ten gėrė arbatą, rūkė. Plaudamas grindis
nugirdau jų pokalbį: „Žinai, kas šiandien
įvyko?“ – „Kas?“, – paklausė kitas. „Burbulas
žuvo.“ – „Kaip? Kas nutiko?“ – „Sudegė
gyvas... Mes saugojome Zoknių oro uostą.
Jis įėjo į būdelę, kur buvo didelė elektros
srovė, prisilietė ir sudegė.“ Tada vienas iš
jų tarė: „Žinai, kodėl jis sudegė? Todėl, kad
pakėlė ranką prieš šventą žmogų. Nekliudykit jo, nes jis yra Dievo žmogus.“ Aš ploviau
grindis, klausiau ir galvojau: „Jie kalba apie
mane???“ Negalėjau tuo patikėti. Nubėgau
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į tualetą ir ištariau Dievui: „Aš nenorėjau
jo mirties!“
Praėjus gal savaitei po šio įvykio, seniai
mane pakvietė į puotą. Iškepė grybų su bulvėmis ir pasakė: „Kunige, pasimelsk už maistą.“
Nesupratau, kas vyksta, bet pasimeldžiau.
Tada jie vėl sako: „Sėskis ir papasakok apie
savo Dievą.“ Aš pradėjau liudyti.
Nebeprisimenu, tą pačią ar kitą naktį
atėjo pas mane vienas vaikinas ir paprašė už jį
pasimelsti. Jis prasitarė, kad tėvas jį mušdavo,
ir jis iki šiol šlapinasi į lovą. Prašė niekam to
nepasakoti. Pasisiūliau už jį pasimelsti. Vėliau
jis džiaugėsi, kad po maldos viskas susitvarkė.

vo, niekas nekontroliuodavo. Kartą mūsų
kuopos vadas pasakė: „Reikia nusiųsti ten
kunigėlį – jis tikrai neprisigers, ir bus viskas
gerai.“ Taip pradėjau nuolat budėti tame
viešbutyje su dar vienu kareiviu, su kuriuo
keisdavomės. Mes turėjome ten kambarį,
ir tarnauti ten tikrai buvo nesunku.
Kartą atvažiavo ir tame viešbutyje apsigyveno statybininkai iš Ukrainos. Jie atvažiavo jau būdami girti. Vienas jų priėjo,
atnešė alaus, cigarečių, pasidžiaugė, kad mes
kareiviai, nes ir jis kažkada buvo kareivis...
Aš pradėjau jam liudyti Jėzų. Tas, gal kokių
38-erių metų, vyras pasakė: „Kadaise ir aš

Pastorius Anatolijus Pavlovičius su žmona Svetlana
Vakarais pradėjo eiti pas mane ir kiti
vaikinai su savo išpažintimis. Jie visi tai darė
slapta, kad niekas kitas nematytų. Kitą dieną
elgdavosi lyg niekur nieko, atrodė pasipūtę...
Mane pradėjo gerbti – pasijaučiau kaip
koks ministras. Jeigu tie seniai turėdavo, ką
skanesnio pavalgyti, mane pakviesdavo pirmą
ir visada prašydavo, ką nors papasakoti. Kai
tiems seniams jau reikėjo išeiti, karininkas jų
paklausė, kas iš mūsų gali būti karininku. Jie
pasiūlė mane, nes aš turiu autoritetą. Ir tikrai
aš iš karto gavau laipsnį – tapau grandiniu.
Visi manęs klausė, atėjo Dievo baimė.
  

Kiek vėliau, 1992 metais, nutiko dar
vienas įvykis. Šiauliuose buvo viešbutis
„Saulutė“, kurio trečiame aukšte gyveno
karininkai. Kareiviai turėdavo ten budėti,
tikrinti dokumentus, kad neįeitų bet kas.
Visi, kurie ten budėdavo, grįždavo girti, nes
šalia buvo baras, kuriame juos visi vaišinda-

buvau tikintis žmogus. Mano mama – iš
sekmininkų bažnyčios. Aš užaugau bažnyčioje, bet paskui nuklydau...“ Tada jam
pasakiau: „Laikas bėga labai greitai...“ Jis
atsakė: „Taip, taip, aš dar atgailausiu.“
Ilgai su juo kalbėjomės. Paskui jis vėl
nuėjo pas draugus, į barą. Naktį, kai mano
budėjimas jau baigėsi, nuėjau miegoti, bet
Dievo Dvasia mane pažadino. Nesuprasdamas kodėl, pradėjau tikrinti kambarius.
Eidamas laiptine, pamačiau praviras vieno
kambario duris ir sklindančią šviesą. Nubėgau ten ir... radau tą vaikiną, pasmaugtą
rankšluosčiu. Jo draugų nebuvo. Kilo mintis,
kad reikia mėginti juos sulaikyti. Išėjau pro
atsarginį išėjimą ir pagavau juos gatvėje.
Jie buvo girti. Vieną surišau diržu, kitą dar
kuo, atvedžiau juos į viešbutį ir iškvietėme
policiją. Policija išsiaiškino, kad tai – recidyvistai. Jie Ukrainoje kažką apvogė, o čia
nepasidalijo grobio, todėl draugą ir pasmaugė. Po savaitės Šiaulių laikraštis rašė, kad
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Šiauliuose tarnauja didvyris, kuris pagavo
recidyvistus. Stebėjausi, kad tai apie mane.
Po šios istorijos prabėgus gal trims savaitėms, mūsų batalionas ruošėsi didelei
šventei – turėjo atvykti tuometis Krašto
apsaugos ministras A. Butkevičius ir suteikti
mūsų batalionui, atrodo, Karaliaus Mindaugo vardą. Tai buvo didžiulė šventė, paradas.
Kai atvažiavo Audrius Butkevičius, mūsų
bataliono vadas vedžiojo jį po kazarmus. Kai
jie užėjo pas mus, vadas pasakė: „Čia – mūsų
didvyris, neseniai pagavęs nusikaltėlius.“ –
„Skaičiau apie tą įvykį, – atsiliepė Butkevičius. – Norėjome tave apdovanoti.“ Jis priėjo
prie manęs ir paklausė: „O ko tu nori? Kaip
tau čia sekasi?“ – „Paleiskite mane namo.
Aš noriu pas žmoną“, – atsakiau jam. Jis
nustebo, kad esu vedęs, ir pažadėjo, jog už
poros dienų galėsiu vykti namo. Jaučiau, kad
mano misija jau įvykdyta. Nenorėjau jokių
apdovanojimų, tik prašiau išleisti namo.
Man būnant kariuomenėje įtikėjo trys
vaikinai, mano draugai, tad aš jau nebuvau
vienas. Kartu melsdavomės, giedodavome,
skaitydavome Šventąjį Raštą. Nežinau kodėl, bet kai kurie mus vadino baptistais.
Tad išeidamas dėkojau Dievui, kad ten liko
keli krikščionys. Kariuomenėje buvo dar
vienas vaikinas, kuris stebėdavo mane, bet
nieko nesakydavo. Atrodė, kad jis nemėgo
manęs. Prieš man išvykstant jis priėjo prie
manęs ir pasakė: „Kai susirinksi visus savo
daiktus, pasakysiu viską, ką galvoju apie
tave, tavo Dievą ir tavo tikėjimą.“ Tąkart
pagalvojau: „Tegu... Aš jau vis tiek grįžtu
namo.“ Kai jau buvau susiruošęs išvažiuoti,
jaučiausi laimingas, kad susitiksiu su žmona, jis priėjo ir ištarė: „Dievas, kurį tu tiki,
yra tikrai galingas. Tikėk Juo.“ Ir išėjo. Tai
buvo turbūt didžiausias įvertinimas per visą
mano gyvenimą. Supratau, kad tas vaikinas
pamatė mano Viešpatį.
O aš grįžau namo pas savo mylimąją.
Su žmona gyvename jau 23-ejus metus ir
turime du suaugusius sūnus. Dėkojame
Viešpačiui, kad Jis iki šiol daro stebuklus.

Radijo laida „Iš mirties į gyvenimą“ transliuojama ketvirtadieniais 19.00 val. radijo stoties XFM
eteryje. Laidos kartojimo galite
klausytis sekmadienį 17.00 val. bei
naktimis – pirmadienį 01.00 val.,
antradienį 02.00 val., o trečiadienį
03.00 val. nakties.
Radijo laidos įrašų archyvą galite
rasti Youtube, kanale „Iš mirties į
gyvenimą“.
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Gerosios Naujienos centro
pirmieji projektai
Labai įdomu susipažinti su Gerosios
Naujienos centru. Papasakokite, kaip ir
kada jis buvo įkurtas, kokia jo veikla.
2000 m. į Lietuvą atvyko Džordžas Kuperis iš Trans World Radio (toliau – TWR)
ir pakvietė atsiliepti žmones, kurie norėtų
dalyvauti radijo tarnystėje. Į pirmą susitikimą susirinko žmonės iš skirtingų bažnyčių: iš liuteronų, baptistų, kitų evangelinių
bendruomenių. Atėjau ir aš su pastoriumi.
TWR pasiūlė vienos organizacijos programą
Through the Bible – tai Džono Vernono McGee komentarai Šventajam Raštui. Tuo metu
pradėjome transliuoti vidutinėmis bangomis
iš Sankt Peterburgo, nes TWR organizacijos
misija yra padėti valstybėms, kurios negali
transliuoti krikščioniškų radijo laidų. TWR
kitose kaimyninėse valstybėse pastato siųstuvus, ir taip pradedamos naujos transliacijos
visame pasaulyje.
Po poros metų atsirado galimybė tas laidas
transliuoti per Žinių radiją, ir taip mes perėjome nuo vidutinių bangų prie transliacijos
ultratrumposiomis, FM bangomis. Lietuvoje
pradėjome transliuoti 9-iais siųstuvais, o šiuo
metu Žinių radijas jau turi 16 dažnių – praktiškai jau dengia visą Lietuvą. Kiekvieną dieną
po pusvalandį skamba McGee pamokslas,
šeštadieniais transliuojama mūsų radijo laida
vaikams „Vakaro žvaigždelė“, o sekmadienį –
Čarlzo Stenlio pamokslai.
Taigi viskas prasidėjo nuo laidos „Kelionė Biblijos puslapiais“ vidutinėmis bangomis
iš Sankt Peterburgo. Šis radijo laidų ciklas
skirtas 5 metams – per tą laiką peržvelgiamas
visas Šventasis Raštas. Čarlzo Stenlio pamokslus transliuoti pradėjome nuo 2005 metų.
Vėliau gimė laida „Vakaro žvaigždelė“
bei žurnaliukas vaikams tuo pačiu pavadinimu. Kas buvo šios idėjos autorius?
1997–1999 m. dirbau radijo stotyje
„Laisvoji banga“. Tuo metu buvo rengiama
vietinė radijo laida, rodos, „Pokštukės pokštai“ ar pan. Ten pastebėjau Daivą Bauerienę,

Turbūt ne vienam, įsijungus „Žinių radijo“ eterį,
teko klausytis Džono Vernono McGee komentarų Šventajam Raštui ar Čarlzo Stenlio pamokslų
bei žaismingos, vaikų pamėgtos laidelės „Vakaro
žvaigždelė“. Tiek jaunimas, tiek ir vyresnio amžiaus
tikintieji pamėgo festivalį „Sielos“, o galbūt ir naują
„XFM radiją“ bei jo laidas. Apie visus šiuos projektus
kalbamės su Gerosios Naujienos Centro direktoriumi Remigijumi Jucevičiumi.

kuri talkino redaktorei. Paskambinau Daivai
ir pasiūliau: „Daivute, lydėkime mažuosius
pas Viešpatį.“ Jai sutikus, sėdome ir kartu
sukūrėme 4 bandomąsias laidas, kurias
pasiūlėme Žinių radijui. Šis radijas mielai
sutiko jas transliuoti. Tuomet Daiva pradėjo
„važiuoti“ kaip garvežiukas – ėmėsi rašyti
projektus į Radijo ir televizijos rėmimo
fondą. Gavome šiokį tokį palaikymą, taip
ir prasidėjo laida „Vakaro žvaigždelė“, kuri
neseniai atšventė dešimtmetį. Vėliau prisijungė ir šios laidelės klausytojų mama
Vilma Varkulevičienė, kuri tapo žurnaliuko
„Vakaro žvaigždelė“ redaktore.

Krikščioniškos muzikos
festivalis „Sielos“
Jau 14 metus rengiamas dar vienas projektas – krikščioniškos muzikos festivalis
„Sielos“. Tai dar vienas Dievo švyturys Lietuvos krikščioniškoje padangėje. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie šį festivalį?
Vilniuje, Vokiečių gatvėje, buvome įsirengę nedidelę studiją, kurioje bandėme įrašinėti muziką. Ten įgarsinome filmą „Jėzus“.
Tada pradėjome mąstyti apie krikščioniškos
muzikos leidybą, nes tuo metu jos tikrai buvo
labai mažai. 2002 metais Plungėje Giedrius
Surplys surengė pirmąjį tokios muzikos festivalį. Mane pakvietė dalyvauti komisijoje.
Tuomet pamačiau, kad Lietuvoje yra nuostabių kolektyvų, kuriančių prasmingą muziką.
Surengęs šį festivalį, Giedrius Surplys išvyko
studijuoti, bet leido man imtis iniciatyvos ir
rengti festivalį kitais metais. Iš Dievo malonės
šiemet Telšiuose vyks jau 14-asis festivalis. Jis
keliavo iš Plungės į Vilnių, kitus didžiuosius
Lietuvos miestus. Festivalis „Sielos“ vienoje vietoje neužsibūna – tai turbūt vienas iš
festivalio privalumų. Nes didmiesčiai visko
pertekę, o mažesniame miestelyje tai yra tikra
krikščioniškos muzikos šventė.
Deja, kol kas mūsų šalyje dar mažai
kas žino, kas yra šiuolaikinė krikščioniška
muzika. Kai susitikęs su jaunuoliais vardiji
grupes, jie jų nežino, nes nei televizija, nei
radijo stotys jų negroja, o mažesnių miestų

gyventojai net nėra jų girdėję – nei grupės
„Gyvai“, nei grupės „Ichtus“, nei Angelės Joknytės, nei Arnoldo Jalianiausko, nei Arūno
Raudoniaus. Todėl manau, kad tai puikus
renginys, kurio metu miestelio žmonės gali
susipažinti su šio žanro atlikėjais.
Kaip vystėsi šis festivalis?
Festivalis ūgtelėjo. Pamenu, jubiliejinis,
10-asis festivalis vyko Kėdainiuose jau keturiose erdvėse. Šiais metais mėginsime jį
rengti penkiose erdvėse. Nes krikščionišką
muziką turbūt galima suskirstyti į 3 grupes:
1) liturginė muzika, šlovinimo giesmės,
atliekamos liturgijos, pamaldų metu – muzika, kuri skamba bažnyčioje; 2) muzika,
kurią kuria krikščionys, kuri gali būti skirta
žmonai, mamai ar kt.; 3) muzika, nešanti
Evangelijos žinią, dalijimasis dvasinės kelionės išgyvenimais, kuria siekiama pažadinti
žmogų, kad šis atsilieptų į Dievo kvietimą.
Scenas mes taip pat dažniausiai suskaidome: būna koncertinė, akustinė, kamerinė,
šlovinimo scena, o šiais metais viena erdvė
bus skirta ir šiuolaikiniam hiphopui, rokenrolui ar šokių elektroninei muzikai – bus
toks klubinis variantas.
Šiaulių krašte esate rengę renginį,
kuriame dalyvavo ir svečių iš užsienio.
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visuomet praturtina šlovintojai iš skirtingų
konfesijų ir denominacijų – „ChristTeam“,
„Ichthus“, „Unity“, „Kalvos“ ir kt.
Žinoma, į festivalį kartais sugrįžta veteranai: šiais metais atvažiuos Gintautas Tautkus,
Vaidas Vyšniauskas, gal ir Angelė Joknytė,
pažadėjo atvykti Arnoldas Jalianiauskas ir
Arūnas Raudonius su draugais, Ingrida Ručinskienė – jie jau šio muzikos žanro generolai. Labai norėtųsi, kad per metus gimtų bent
10 naujų muzikos grupių, kurių nariai trokštų
savo bendraamžiams perduoti tikėjimą.

Tuomet Evangelijos žinią mėginote perteikti kitaip – teatralizuotai. Ar „Sielų“
festivalyje bus kas nors panašaus?
Džiaugiamės, kad šiais metais galės
dalyvauti Artūras Chalikovas, kuris yra
parašęs muziką visoms psalmėms, o naujausias jo projektas – muzika Giesmių giesmei,
kurią atlieka su gerais muzikantais. Arūnas
Raudonius yra paruošęs teatralizuotą pasirodymą su poete ir mimu. Kiekvieną kartą
stengiamės pakviesti ką nors iš užsienio,
kad padrąsintume ir paragintume jaunimą
nestovėti vietoje. Tarkim, grupės iš Anglijos
„Crossfaya“ muzika yra kitokios kokybės – ir
aranžuotės, ir atlikimas skiriasi. Jaunimui
smagu juos pamatyti ir žinoti, į ką lygiuotis.
Kiek grupių šiais metais dalyvaus festivalyje? Šis renginys turbūt auga ir žmonių
skaičiumi, ir atlikimo kokybe... Ar muzikantai nori dalyvauti šiame renginyje?
Deja, matau šiokį tokį sąstingį. Man
atrodo, kad bažnyčių, bendruomenių vadovai jaunimui skiria per mažai dėmesio.
Reikėtų investuoti į talentingus, apdovanotus jaunuolius, kad jie pasišvęstų muzikai.
Šiuo metu pasigendu atlikėjų, į kuriuos
jaunuoliai galėtų lygiuotis.
Lietuvoje iš muzikos gali išgyventi
tik pasaulietinės muzikos grandai. Labai
norėčiau, kad bažnyčių vadovai daugiau
investuotų, ragintų ir drąsintų jaunimą, kad
atsirastų naujos muzikos srovės. Kažkada
buvo Tomas Bieliūnas, T-BUCK’as, bet dabar jo nėra, ir atsiveria tuštuma... Kažkada
repuodavo vienas kunigas grupėje „Juoda
balta“, buvo repo-hiphopo grupė... Džiugu,
kad Mantvydas iš Kauno nepasiduoda ir
atkakliai juda į priekį – jo grupė „Chebra“ ar
„Aukštyn bures“. Bet tokių grupių mažai...
Smagu, kad Džiugas Širvys pradėjo ieškoti naujų muzikinių formų, – visai kitaip
prabyla į žmogaus širdį. Buvo tokia grupė
„Apaštalai“ – labai gaila, kad ji jau iširo,
liko tik „Garbanotas bosistas“... Festivalį

Kaip skelbiate apie festivalį „Sielos“?
Kaip į jį sukviečiate atlikėjus? Ar jame gali
dalyvauti tik evangelinės bendruomenės,
ar ir netikintys, kurie galbūt festivalio
metu atras Kristų?..
Renginys yra ekumeninis. Mes kviečiame
muzikuojantį jaunimą iš įvairių konfesijų, kad
jie pasidalintų savo kūryba. Žinoma, yra šioks
toks įdirbis: apie šį jau 14-us metus vykstantį
festivalį žino pastoriai, tikybos mokytojai, kurie
ir paragina jaunimą vykti, kai kurie veteranai
ir patys tikrieji fanai imasi iniciatyvos ir net
organizuoja autobusus. Žinau, kad taip yra
Biržuose, Kupiškyje, į Telšius, kur šiemet vyks
festivalis, užsakytas autobusas ir iš Vilniaus.
Pagrindinis dėmesys skiriamas ne tam,
kad daugiau žmonių atvyktų, o pačiam miestui, kuriame vyksta festivalis. Norėtųsi, jog
šiemet visi telšiškiai sužinotų, kad jų mieste
pirmą kartą vyksta krikščioniškos muzikos
festivalis. Todėl mes lankomės mokyklose, kur
per ilgąsias pertraukas kalbamės su moksleiviais apie jų mieste vyksiantį festivalį ir kviečiame juos ateiti su giminaičiais. Visų pirma
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stengiamės informuoti vietinę bendruomenę.
Žinoma, džiaugiamės, kad autobusais žmonės atvyksta iš visos Lietuvos, kad jaunuoliai
atsiveža savo draugus. Apie festivalį skelbiame
ir Facebooke, įvairiose krikščioniškose organizacijose, internetinėse svetainėse.
Mūsų renginys nėra komercinis, mes
neturime galingų mecenatų, todėl esame priversti prašyti aukos. Mes nuoširdžiai dėkojame generaliniam rėmėjui Zoombook, Balto
print už spaudą. Turime rėmėją Route 77,
kuris palaiko ir radijo stoties veiklą, o šiemet
jis apmokės grupės „Crossfaya“ kelionės
išlaidas. Tarp mūsų rėmėjų yra ir „Biržų
duona“ – jie tiesiog dalyviams paruoš dovanėles. Džiaugiamės, kad žmonės ir tuo prisideda. Bet daugiau finansų šiam renginiui
negauname. Todėl raginame patį jaunimą
prisidėti auka. Jei renginys vyksta penkiose
erdvėse, prašome erdvei paaukoti po eurą,
kad pasidengtų festivalio kaštai.
O kaip jus sutinka miesto, kuriame
ketinate rengti festivalį, valdžia? Ar jie
visuomet „atidaro duris“?
Iš tiesų gyvename didelės malonės laiku –
mes galime netrukdomi organizuoti tokius
renginius. Dažniausiai aš atvažiuoju į miestą,
susitinku su meru, pristatau festivalį ir paprašau pagalbos jį suorganizuoti. Savivaldybės
išskiria erdves. Taip pat bendraujame ir su
vyskupais. Turbūt jau visi Lietuvos vyskupai
yra buvę festivalio globėjais – ir katalikų, ir
evangelinių bažnyčių. Tikslas – atvažiavus į
miestą suburti vietinį tikintį jaunimą, uždegti
jų širdis, kad jie būtų festivalio šeimininkai,
Nukelta į 20 p.
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Atkelta iš 19 p.

prisiimtų atsakomybę už šį renginį, o mes tik
atvažiuotume pas juos pasisvečiuoti. Siekiame suburti ir įkvėpti vietinį jaunimą kurti
kitokią kultūrą. Po praėjusių metų festivalio
Druskininkuose gimė krikščioniškas jaunimo
klubas „Druskos“.
Ar po festivalio jūs toliau bendradarbiaujate su atlikėjais? Galbūt įrašinėjate
jų muziką GNC raštinėje, kurioje turite
ne vieną studiją?
Taip, studija atsirado pamačius daug puikių muzikinių projektų, pamačius, kad Dievo
vaikai kuria labai gražią muziką, bet neturi
sąlygų ją įrašyti. Atvažiavo prof. Helmutas
Menzelis, kuris apskaičiavo akustiką ir padėjo
mums įrengti studiją, kurioje gimė jau keli
muzikiniai projektai. Tačiau net ir turint studiją
įrašymas kainuoja: reikia mokėti už elektrą,
rasti pinigėlių garso operatoriui, kartais ir
muzikantams, nes ne visi muzikantai groja
meistriškai... Tačiau norisi padėti šiuolaikinei
krikščioniškai muzikai skintis kelią, populiarėti, kad atsirastų erdvės, kuriose tą muziką
išgirstų mūsų visuomenė, kad būtų alternatyva
popsui, kuris užgožęs visas televizijas.
Labai trūksta tokios erdvės, pvz., kavinės, picerijos, klubo, kur jaunas žmogus
galėtų dalintis savo muzika, poezija, kur
būtų krikščioniškos muzikos fonoteka, kad
žmonės susipažintų su krikščioniška muzika
iš viso pasaulio.

Radijas XFM – Vilniuje, Kaune,
Panevėžyje, Klaipėdoje,
Biržuose
Turėdami tiek gražių idėjų, norėdami
skelbti Gerąją Naujieną ir leisti krikščionišką muziką, žengėte kitą žingsnį – įkūrėte
XFM radiją. Kada tai įvyko, kaip šis radijas
skynėsi kelią ir kaip jam sekasi dabar?
Gal prieš 4 metus man paskambino
Klaipėdos Miesto bažnyčios pastorius
Saulius Karosas, kuris pasakė, kad brolis
Gintaras Baranauskas norėtų Dievo darbui
atiduoti vietinę radijo stotį. Tada aš tariau:
„Sauliau, tai stebuklas!“ Taip gimė XFM radijas. Iš pradžių galvojome pavadinti „Lux“,
nes kažkada buvo toks krikščioniškas žurnalas jaunimui, bet galiausiai apsisprendėme
pavadinti nežinomuoju – „X“.

Pradėjome transliuoti krikščionišką muziką Klaipėdai. Kai turėjome jau vieną dažnį,
ėmėme dairytis aplinkui – akis užkliuvo už
Aukštaitijos radijo. Susitikę su Algirdu Šatu,
nutarėme transliuoti XFM radiją Panevėžio
mieste. Vėliau pradėjome dalyvauti konkursuose dėl FM dažnių, siekdami laimėti
galimybę transliuoti ir kituose miestuose.
Taip iš ketvirto karto laimėjome dažnį Kauno
miestui. Galvojau, kad tuomet iš džiaugsmo
širdis plyš. Mano galva, tai viena didžiausių
pergalių evangelinių bažnyčių istorijoje – mes
turime 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir
galime laiminti miestus Dievo vaikų kūryba!
Vėliau laimėjome dažnį ir Vilniaus
miestui. Nuostabus dalykas įvyko Biržuose: brolis Merūnas po festivalio „Sielos“
Biržuose 2012 metais paskambino man
ir sako: „Remigijau, girdėjau, kad kuriate krikščioniškos muzikos radijo stotį.“ –
„Taip“, – atsakiau jam. Tada jis paklausė:
„O kada bus Biržuose?“ Atsakiau: „Broli,
nepyk, bet Biržuose neplanuojame... Na, bet
tu melskis.“ Po kurio laiko jis vėl man skambina ir klausia: „Kiek pinigų tam reikia?“
Paaiškinau, kad svarbūs ne tik pinigai, kad
reikia laimėti dažnį ir t. t. Tada jis pakvietė
mane atvažiuoti į Biržus. Kai ten nuvykau, jis
sukvietė vicemerę, Katalikų bažnyčios kleboną, Liuteronų bažnyčios kunigą, Lietuvos
evangelikų bažnyčios superintendentą, Sekmininkų, Metodistų bažnyčios pastorius ir
paprašė manęs pristatyti radijo stotį. Po pristatymo jis sako: „Broliai, rašykime projektą
savivaldybei, kad lėšos, kurios skiriamos
religinėms bendruomenėms, būtų skirtos
radijo stočiai, kad mūsų mieste jaunimas
turėtų šiuolaikinės krikščioniškos muzikos
radijo stotį.“ Ir jie tą projektą parašė. Tai
buvo labai gražus vienybės ženklas – buvo
laimėti pinigai siųstuvui ir antenai, tada mes
laimėjome ir dažnį. Ir taip prasidėjo radijo
transliacijos Biržuose.
Šiuo metu transliuojame XFM radiją
penkiuose miestuose. Tai milžiniškas iššūkis.
Nors komanda nedidelė, bet pasitikėdami
Dievu einame pirmyn. Radijas yra unikalus
dalykas: gali „užeiti“ į kiekvieną automobilį,
į kiekvieną namą ir butą, ir net į kiekvieno žmogaus kišenę, jei joje guli mobilusis
telefonas su FM imtuvu. 24 val. beldiesi ir

bandai pakviesti žmogų atsiverti Kristui.
XFM radijuje skamba ne tik muzika,
žinios, gražios Rašto eilutės, jų aiškinimas,
bet yra ir ne viena laida. Kokias laidas
transliuojate?
Mūsų radijo stotis yra muzikinė-informacinė: 70 proc. grojame muziką, o 30 proc.
kalbame. „Gyvas“ eteris yra kiekvieną darbo
dieną nuo 7 val. iki 10 val. ryto – ištikimai jau
dvejus metus darbuojasi Tadas Daujotas, o
po pietų, nuo 16 iki 19 val., kai daug žmonių
radijo klausosi automobiliuose, darbuojasi
Inga Nedzinskienė, kuri neseniai pakeitė
Ignę Lembutytę.
Pirmadieniais transliuojama valandinė
radijo laida jaunimui „X“: kalbama apie tai,
ką Dievas veikia tarp jaunimo, ką jaunimas
veikia susibūrę draugėn, apie ką jie šneka ir
diskutuoja. Dalyvauja jaunimas iš studentų
organizacijos „Agapė“ ir Lietuvos studentų
bendrijos.
Antradieniais Eduardas Bytautas iš
Klaipėdos rengia radijo laidą „Ekomisija“.
Mes turime būti geri mūsų planetos prievaizdai, tad jis kalba apie ekologiją, sveikatą,
gyvenimo būdą.
Trečiadieniais vyksta laida „Gyvieji
šaltiniai“, kurią veda Arnoldas Matijošius,
kuris buvo ir žurnalo tuo pačiu pavadinimu
redaktorius. Džiaugiamės, kad jis kalbina
daug įdomių žmonių.
Ketvirtadienį Tadas Daujotas rengia liudijimų laidą „Iš mirties į gyvenimą“. Taip pat dar
yra laida šeimai „Šeimoms.lt“, kurią veda Nida
Matiukienė, jai padeda ir Audrius Vainonis.
Eglė Delnickaitė pradėjo moterims
skirtą radijo laidą „Iš širdies į širdį“, kurioje
kalbina krikščiones moteris. Dar ketiname
rengti radijo laidą, kurioje pristatytume visas
krikščioniškų leidyklų naujai išleistas knygas.
Mums daug talkina gražius balsus turintys
Raimundas Daugėla ir Virginija Kučinskaitė.
Taip pat reikalinga radijo laida vyrams,
kurioje vyrai kalbėtų apie vyriškus dalykus:
kaip elgtis su pinigais, kaip organizuoti verslą...
Žodžiu, yra dar labai daug erdvės. Mes meldžiamės ir laukiame Dievo pašauktų žmonių.
Šis radijas yra mūsų visų, jis nepriklauso kuriai nors vienai bažnyčiai. Norime, kad XFM
radijas taptų palaiminimu Lietuvai, kuriame
skambėtų tiek užsienio, tiek mūsų atlikėjų
atliekama šiuolaikinė krikščioniška muzika.
Ar planuojate rengti tiesiogines diskusijų laidas, kad žmonės galėtų tiesiog
skambinti į eterį, klausti, diskutuoti?
Tiesioginę laidą vesti sudėtinga, nes
mus labai riboja laikas... Daugelį radijo laidų
mes įrašinėjame, nes bandome prisitaikyti
prie mūsų pašnekovų, kada jie gali pas mus
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atvykti. Savanoriai tas laidas įrašo, sumontuoja ir paruošia jas eteriui. Netrukus turėtų
pasirodyti laida „Polis ant kalvos“ – Marius
Kundrotas kalbins politikus: ką reiškia būti
krikščioniu politikoje ir pan.
Dar nepaminėjau radijo laidos vaikams
„Vakaro žvaigždelė“. Labai reikėtų laidos ir
paaugliukams, kurie jau nebeklauso „Vakaro
žvaigždelės“ ir nebeskaito žurnaliuko.
Kokiomis bangomis ir kokiuose miestuose girdimas XFM radijas?
Viskas prasidėjo Klaipėdoje, tai pirmasis
mūsų dažnis FM bangų ruože – 91,4 MHz;
Panevėžyje – 106,9 MHz; Kaune – 88,1 MHz;
Vilniuje – 100,5 MHz; Biržuose – 88,5 MHz.
Kviečiame mūsų klausytis šiais dažniais, brangūs klausytojai! Taip pat XFM galima klausytis ir
internetu arba parsisiuntus programėlę Tune in.
Kaip prisijungti prie šio projekto? Ar
reikalingi savanoriai? Kokiais principais
vadovaudamiesi buriate komandą?
Mes labai laukiame kūrybingų, apdovanotų žmonių, kurie turi, ką pasakyti.
Radijo laida nebūtinai turi būti valandinė.
Per minutę žmogus gali papasakoti, kaip jis
gyvena, kuo jis apdovanotas, koks Dievo
žvilgsnis į Jį, ką Dievas dėl jo padarė ir ko Jis
iš jo tikisi. Mes labai laukiame žmonių, kurie
galėtų kurti 1 minutės radijo laidą, o po to,
žinoma, ji augtų iki valandos. Gali būti 15
ar 30 min. laida. Mes laukiame kūrybingų,
gražių idėjų turinčių žmonių. Rankų reikia
visose srityse.
Žinoma, profesionaliai vesti laidas mus
moko mentoriai iš Hiustono KSBJ radijo
stoties (po 20 metų darbo jie turi per milijoną klausytojų, o jų stotyje darbuojasi 70
etatinių darbuotojų).
Drąsiai skambinkite, rašykite mums
(info rasite XFM.lt), mes su jumis susisieksime. Labai reikalingi žmonės, kurie padėtų
populiarinti mūsų dažnius. Taip pat reikia
techninių darbuotojų, kurie padėtų sukarpyti,
sumontuoti radijo laidas, paruošti gražius
klipus, pristatančius seminarą, konferenciją
ar stovyklą. Reikia apdovanotų žmonių, kurie
įdomiai pakviestų žmogų ieškoti Dievo, nors

šiandien jis ir nusisukęs nuo Dievo, sugalvotų,
kaip prabilti į jo širdį ir sielą.
Per tuos 15 metų pamačiau, kad visą
gražiausią darbą atlieka savanoriai, atsidavę
žmonės, kurie dirba be jokio atlygio arba už
minimalų atlygį. Turbūt turime būti kantrūs
ir laukti kitos prabudimo bangos, kad žmonės
labiau prabustų, pasišvęstų ar, kaip aš sakau,
liptų lauk iš valties ir eitų per vandenį. Gyvenimas bando prikaustyti prie tos valties ir
jos irklų, kad tu žiūrėtum, ar neprakiuro, rūpintumeisi, kaip susitvarkyti ar naujus irklus
įsigyti... Bet iš tikrųjų Viešpats ragina: „Lipk
lauk! Pasitikėk manimi ir sek paskui mane.“
Lietuvos istorijoje žmonės, kurie darė pozityvią įtaką, buvo visiškai „išprotėję“, visiškai
atsidavę idėjai. Smagu, kad tokių žmonių vis
dar yra. Matau juos aplink save, jie man –
didelis įkvėpimas. Gera su jais keliauti kartu.
Kaip žmonės sužino apie XFM radiją?
Kaip jį reklamuojate?
Visų pirma stengiamės informuoti krikščioniškas bendruomenes, kad žmonės žinotų,
jog yra tokia radijo stotis. Žinoma, būtų šaunu
pareklamuoti šią stotį per TV, bet tam nėra
lėšų, tad kol kas mūsų prioritetas – skelbti žinią apie XFM iš lūpų į lūpas. Šiandien
Lietuvoje evangelinį tikėjimą išpažįstančiųjų yra apie 5 000 (bent jau tiek suskaičiavo
Franklinas Gremas). Jeigu sužadintume
kiekvieno brolio ir sesers sąmoningumą
prisiimti atsakomybę už šią radijo stotį ir
jeigu bent 1 000 žmonių pasišvęstų šiam
tikslui paaukoti, pvz., po 5 eurus per mėnesį,
mes jau galėtume išlaikyti tokią radijo stotį.
Šiandien ją išlaikyti yra milžiniškas iššūkis,
nes esame labai maži mūsų šalyje.
Turėtume suvokti, kad ši radijo stotis iš
tikrųjų yra didelis palaiminimas tautai. Radijo
bangomis Dievo vaikai kiekvieną dieną gali
groti, dainuoti apie tai, kas brangiausia. Kai
praėjusią vasarą pradėjome transliuoti laidas
Kaune, paskambino klausytoja Rūta Morozovaitė – Lietuvoje gerai žinoma dainininkė – ir
klausia: „Remigijau, kas jūs tokie? Iš kur jūs?
Aš niekada negirdėjau tokios muzikos, tokių
tekstų, prisodrintų meilės, tiesos ir šviesos...“
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Kaip minėjai, 5 dažnių skirtinguose
miestuose išlaikymas reikalauja nemažų išlaidų. Ar turite rėmėjų iš užsienio,
ar tai visgi yra Dievo malonė, kad stotis
išlaikoma lietuvių lėšomis?
Radijo laidas, kurios transliuojamos Žinių radijo eteryje, iš Dievo malonės vis dar
finansuoja Trans World Radio – jie dar ir
kitais metais padengs Žinių radijo kaštus. O
radijo XFM kaštus dengia mūsų rėmėjai – jų
pagrindinių buvo 9, bet šiuo metu liko tik 4, ir
mums yra didelis iššūkis rasti naujų rėmėjų.
Buvau ir Amerikoje, bet nieko nepešiau... Europoje, ačiū Dievui, turime draugų Vokietijoje
LICHT IM OSTEN („Šviesa Rytuose“) – jų
dėka, du fondai padėjo mums įsigyti įrangą,
siųstuvus 5 miestams, visą studijos įrangą. O
pats XFM radijo stoties išlaikymas – kaip ėjimas per vandenį. Pavyzdžiui, šiandien sudėjus
visus mokesčius už elektrą, siųstuvų nuomą,
LATGA, AGATA, internetą, net nežinau, kaip
kitą mėnesį mes „išvairuosime“...
Meldžiamės, pasitikime, ir Dievas kažkaip aprūpina. Po truputėlį žmonės pradeda
aukoti. Bėda, kad mūsų tautos istorijoje tas
„dosnumo raumuo“ nebuvo mankštinamas,
niekas nemokė mūsų tautos davimo, dosnumo principų. Mes žengiame tik pirmuosius
žingsnius...
Manau, kad, planuodama Lietuvos
biudžetą, vyriausybė turėtų išsikelti prioritetą – skelbti Evangeliją, investuoti į tautos
dvasingumą. Jei mes norime matyti Lietuvą
be įkalinimo įstaigų, be vaikų namų, be
skyrybų, be savižudybių, mums reikalinga Evangelija, bet reikia ir investicijų, kad
žmonės ją išgirstų. Gal kada ir sulauksime?..
Remigijau, kokie jūsų ateities planai? Juk
nors ir nelengva, vis tiek mąstote apie ateitį...
Šiandien meldžiame, kad Dievas padėtų
sustiprėti radijo stočiai XFM, jog ji taptų
nepriklausoma, turėtų pagrindą po kojomis... Norėtume keliauti ir į kitus miestus –
Šiaulius, Uteną, Marijampolę, Alytų... Jeigu
sustiprėsime, norėtųsi žengti kitą drąsų
žingsnį – pasvajoti apie televiziją... Bet šiandien noriu paraginti kiekvieną brolį ir seserį
palaikyti Dievo darbą, kuris neša Gyvenimo
Žinią. Norėčiau Dangaus paprašyti, kad mus
vėl iš naujo sustiprintų, kad mes širdimis
susikibę palaikytume vienas kitą, nes tik
drauge galime daug gražaus nuveikti.
Ačiū, Remigijau, už interviu. Išties te
Dievas mus visus atnaujina, įkvepia, laimina, kad galėtume toliau sėti gyvenimo
sėklas, kad tos sėklos daugintųsi ir keistų
mūsų tautą. Meldžiame, Viešpatie, kad Tavo
darbas augtų, plėstųsi ir niekada nesustotų.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Širdis kaip didysis šaltinis (II dalis)
ČARLZAS SPERDŽENAS

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.
(Pat 4, 23)

N

ebus jokios naudos, jei vandens talpyklos bus pilnos,
tačiau vanduo jose bus nešvarus. Kartą viename provincijos laikraštyje perskaičiau prekybininko skundą dėl vandens tiekimo įmonės darbo. Jis
tvirtino, jog ši įmonė vietoj vandens jam
tiekia žuvį – iš vandentiekio vamzdžio
pas jį kartą iššliaužė didžiausias ungurys.
Visiems žinoma, kad iš krano kartais teka
nešvarus vanduo. Žinoma, tai niekam nepatinka. Vandens saugykla turi būti švari.
Kad ir kokia pilna būtų talpykla, jei vanduo
joje nešvarus, jei vandenyje yra priemaišų,
vandens tiekimo įmonė niekuomet nepajėgs
patenkinti savo klientų, vandens vartotojų.
Todėl mes su savo širdimi turime daryti tą
patį, ką įmonė daro su vandens talpykla.
Savo širdį mes turime laikyti švarią,
nes jei širdis nešvari, tai ir gyvenimas nešvarus. Pavyzdžiui, jūs sutinkate žmogų,
kurio kalba anaiptol ne šventa. Kalbėdamas
jis taip ir žarsto pažadus, jis gali svarstyti
tik apie menkus dalykus, jį domina tik tai,
kas bloga, jis negali pakilti aukščiau šuns
būdos ir mėšlo krūvos. Sutinkate ir kitą
žmogų, kuris pakankamai išmintingas, kad
nevartotų nepadorių posakių, bet tuo pat
metu jam patinka nešvankūs juokeliai, jis
mėgsta aplinkiniams sėti nedoras mintis.
Jis nesistengia pažinti Dievo kelių, Dievo
namuose jam nuobodu, ir Dievo žodyje
jis neranda nieko įdomaus sau. Kodėl taip
vyksta? Kai kurie aiškina, kad užaugo tokioje
šeimoje arba sukasi tokioje visuomenėje,
arba kad nuo pat pradžių buvo taip išmokyti. Ne, ne ir dar kartą ne. Priežastis ta pati,
kaip ir ankstesniu atveju – tokie žmonės
turi problemų su širdimi: jei jų širdis būtų
švari, tai ir gyvenimas būtų švarus. Nešvari
versmė išteka iš nešvaraus šaltinio.
Puikioje vokiečių patarlių knygoje, kurią
pakankamai seniai parašė vienas krikščionis, vardu Skriver, yra tokia metafora:
„Gotcholdui atnešė gėrimą, turėjusį indo,
kuriame jis buvo, kvapą. Truputį atsigėręs,
Gotcholdas pastebėjo, kad šis indas ir jo
turinys yra mūsų minčių, žodžių ir darbų
simbolis. Mūsų širdis yra suteršta nuodėmės,
ir todėl nuodėmės antspaudas, deja, lieka

visur, prie ko mes prisiliečiame; ir nors iš
įpročio mes to galbūt ir nepastebime, bet
niekas nepraslysta pro visa reginčio, švento
ir teisaus Dievo žvilgsnį.“
Iš kur gi atsiranda mūsų prisirišimas
prie kūniškumo, godumo, išdidumo, tinginystės ir netikėjimo? Ar ne iš sugedusios
širdies? Jei laikrodžio rodyklės rodo neteisingą laiką, o žadintuvas skamba netinkamą
valandą, galime būti tikri, kad sugedo jų
mechanizmas. Draugai, mums tiesiog būtina
tvarkingai palaikyti mūsų sielos mechanizmą, kad mūsų motyvai būtų teisingi!
Krikščioni, išlaikyk savo širdį švarią. Paklausi: „Kaipgi galiu tai padaryti?“ Senovės
Maroje buvo vandens, o troškulio išvarginti
keliautojai priėjo prie šaltinio atsigerti. Bet
paragavus vanduo pasirodė esąs tokio bjauraus skonio, kad jiems atrodė, jog užsidegė jų
liežuvis, o burną apėmė liepsna. Jie negalėjo
gerti šio kartaus vandens. Ar prisimenate,
kaip Mozė įsakė pasielgti toje situacijoje?
Tą patį įsakymą jis duoda šį rytą ir jums. Jis
į vandenį įmetė medį, ir vanduo tapo saldus
ir švarus. Jūsų širdis iš prigimties yra kaip
Maros vandenys – karti ir nešvari. Bet yra
medis, ir jūs žinote, kaip jis vadinasi – tai
medis, ant kurio kabojo Gelbėtojas. Tai –
kryžius. Paimkite šį medį, nuleiskite jį į savo
širdį, ir net jei ji būtų dar nešvaresnė, nei
jūs galvojate, saldus kryžius per Šventąją
Dvasią greitai sugrąžins jai pirmykštę būseną ir padarys švarią. Kristus Jėzus širdyje
– tai saldus apvalymas. Jis mus pašventina.
Elijas metė į vandenį druską, o mes turime
mesti širdį į Jėzaus kraują. Kai tik pažinsite
ir pamilsite Jėzų, kai tik Jo kryžius taps jūsų
garbinimo objektu ir džiaugsmo šaltiniu, tą
pačią akimirką pradės valytis jūsų širdis,
pradės valytis ir gyvenimas.
Draugai, te kiekvienas iš mūsų išmoksta
širdyje laikyti kryžių! Krikščionys, dar labiau
pamilkite savo Gelbėtoją, šaukitės Šventosios
Dvasios, kad jūsų jausmai Viešpačiui dar
labiau suliepsnotų, ir tuomet, kad ir kokios
gausios būtų jūsų nuodėmės, jūs sakysite:
Jo vardą aš priėmiau kaip Jo meilę.
Ką anksčiau įsigijau, visa dabar praradau.

Ir su gėda prisimindamas ankstesnį išdidumą,
Savo šlovę aš prikalu prie Kristaus kryžiaus.
Kryžius sieloje apvalo visą sielą, protą.
Krikščioni, saugok savo širdį, nes iš jos teka
gyvenimo versmė.
Trečia, yra vienas dalykas, dėl kurio
įmonėms, tiekiančioms mums vandenį,
neverta jaudintis. Jei jų vanduo yra švarus,
o talpyklos pilnos, jiems nereikia rūpintis
ramybe gamtoje, nes net audros ir vėtros
metu mes kaip įprastai gausime vandenį.
Bet su širdimi yra kitaip. Jei širdyje nėra
ramybės, gyvenimas nebus laimingas. Jei
ramybė neviešpataus virš sielos ežero, iš
kurio išteka gyvenimo upės, tai upės taip
pat nebus ramios. Iš mūsų elgesio bus aišku,
kad mūsų širdyje – audra.
Pamėginkite tai pritaikyti pirmiausia
sau. Visi mes norime, kad mūsų gyvenimas
būtų džiaugsmingas, visi žmonės nori būti
patenkinti gyvenimu. Bet prisiminkime, kad
išsaugoti ramybę ir laimę gyvenime galima
tik išlaikant širdį ramybėje. Tai vienintelis
būdas. Nesvarbu, ar būtumėte turtingi, ar
neturtingi, būtumėte gerbiami ar niekinami, turėtumėte daug ar mažai, bet jei jūsų
širdis rami, jūs bet kokioje situacijoje būsite
laimingi. Bet kad ir kaip ryškiai šviestų saulė
jūsų gyvenime, jei širdį įveikia problemos,
visas gyvenimas virsta problema.
Viename vokiečių veikale apie kankinius perskaičiau nuostabią istoriją, kurią
noriu dabar papasakoti. Sykį kalėjime ilgą
laiką buvo kalinamas šventas kankinys,
visus stebinęs savo tvirtumu ir kantrybe.
Galų gale mirties bausmės dieną jį išvedė
iš kalėjimo, kad būtų sudegintas ant laužo.
Ir štai jis prašo leidimo dar kartą kreiptis į
teisėją, kuris, pagal švedų tradicijas, turėjo
dalyvauti vykdant mirties bausmę. Kurį
laiką teisėjas atsisakinėjo, bet paskui vis
dėlto išėjo į priekį. Ir tuomet valstietis jam
tarė: „Šiandien jūs man įvykdysite mirties
bausmę. Taip, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis, bet atmetu, kad esu eretikas, kadangi iš
visos širdies tikiu tuo, kas parašyta apaštalų
tikėjimo išpažinime (ir po to nuteistasis
mintinai pacitavo visą šį išpažinimą). Pone
teisėjau, – tęsė jis, – aš turiu paskutinį prašymą. Pirmiausia padėkite savo ranką ant
mano krūtinės, paskui ant savo, o vėliau

Dvasingumas
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ir kitiems sąžiningai ir atvirai pasakykite,
kieno širdis plaka dažniau, kieno bijo ir
nerimauja. Aš su džiaugsmu pasiruošęs
palikti šį pasaulį – esu pasiruošęs eiti pas
Kristų, kuriuo visuomet tikėjau. O ką jūs
jaučiate šią akimirką, jūs pats gerai žinote.“
Teisėjas nieko neatsakė, bet davė nurodymus
greičiau užkurti laužą. Buvo akivaizdu, kad
jis bijojo labiau nei kankinys.
Todėl, brangūs draugai, laikykite savo
širdį teisią. Šventoji Dvasia apie Dovydą
taip sako: „Ir sudrebėjo Dovydo širdis.“
Garbingam žmogui drebulys širdyje daug
skausmingesnis už smūgį kumščiu. Drebulys širdyje – tai smūgis į pačią sielą. Todėl
saugokite savo širdį. Neleiskite jai kovoti su
jumis. Stenkitės, kad Dievo ramybė, kuri
pranoksta visokį supratimą, saugotų jūsų
širdis ir jūsų mintis Kristuje Jėzuje. Naktį
klaupkitės ir, išpažindami visas savo nuodėmes, kalbėkite apie savo tikėjimą Kristumi,
ir tada mirties bijosite ne daugiau, negu
bijote lovos. Pabudę ryte atiduokite savo
širdį Dievui, įsileiskite ten mielus tobulos
meilės ir švento tikėjimo angelus, ir eikite į
pasaulį. Nors jūs ten kiekviename žingsnyje
sutiktumėte liūtus ir tigrus, bet nebijosite jų,
kaip nebijojo Danielius, kai buvo pasodintas
į liūtų narvą. Saugokite širdy ramybę, ir jūsų
gyvenimas bus laimingas.
Antra, prisiminkite, kad tą patį galima
pasakyti ir apie kitus žmones. Aš manau, kad
mes visi norime gyventi tykiai, ir kiek tai
įmanoma, būti taikoje su visais žmonėmis.

Dabar atsirado kažkokia nauja žmonių veislė
(nežinau, iš kur jie atsirado), bet jie susimaišė su anglais ir visur išplito. Susidaro įspūdis,
kad jie gimė, turėdami vieną tikslą – nuolatos ginčytis ir visuomet būti nepatenkinti.
Jie sako, jog visi anglai laimingi tik tuomet,
kai yra ant ko paniurnėti. Jie tvirtina, kad
anglui negali būti didesnės bausmės, kaip
atimti iš jo murmėjimo objektą, kad tuomet
anglas mirtinai įsižeidžia, nes iš jo atėmė
galimybę išreikšti save. Aš nežinau, ar tai
teisinga visų anglų atžvilgiu, bet kai kurių
anglų atžvilgiu tikrai teisinga. Jūs negalite
su jais būti viename kambaryje, kadangi jie
kalba tai, su kuo jūs visiškai nesutinkate.
Jūs negalite su jais nueiti nė pusės mylios –
jie būtinai visur, ką tik mato aplink, atras
trūkumų. Apie bažnyčios tarnus jie postringauja: šio mokymas pernelyg pakilus, o
ano – pernelyg žemas, vienas jiems atrodo
pernelyg silpnavalis ir pedantiškas, kitas –
pernelyg grubus, jo visiškai neįmanoma
klausyti. Vienas, jų nuomone, nelanko žmonių, o turėtų, kitas – lanko taip dažnai, kad
pamiršta sakyklą. Trumpiau kalbant, nėra
nė vieno gero žmogaus – visi blogi.
Kodėl taip atsitinka? Iš kur atsiranda šis nuolatinis nepasitenkinimas? Visko priežastis – širdis. Jų vidinis žmogus
yra niūrus ir rūškanas, ir savo kalba tokie
žmonės išduoda save. Jie nenori pajusti,
kad Dievas per savo kraują apjungė visas
žemėje gyvenančias tautas, o jei ir jaučia,
tai niekuomet neleidžia šiam jausmui įsi-
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skverbti giliai į širdį. „Iš to visi pažins, kad
jūs mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą.“
Šių žmonių širdyse niekada nebuvo užrašytas vienuoliktas įsakymas: „Naują įsakymą
jums duodu: mylėkite vienas kitą“, nors
visiškai įmanoma, kad jame buvo surašyti
visi likusieji dešimt. Jie tai pamiršta.
Krikščionys, stenkitės, kad jūsų širdys
būtų pilnos meilės, ir jei jūsų širdis tokia
maža, kad tik iš broliškumo galite mylėti
brolius ir seseris, tai pasistenkite praplėsti
savo širdį, kad „vamzdžiai“ iš jos nusidriektų
iki visų Dievo žmonių, gyvenančių žemėje,
kad, sutikę tokį žmogų, jūs nedelsdami atsuktumėte čiaupą, ir iš jūsų mylinčios širdies
trykštų tikros, karštos, savanoriškos, gyvos
meilės srovė. Saugokite ramybę, laikykite
savo širdyje, ir jūsų gyvenime bus ramybė,
nes iš jūsų širdies teka gyvenimo šaltiniai.
Kaip gi tai pasiekti? Vėl pakartosiu,
kad mes turime prašyti Šventosios Dvasios
pasėti ramybę į mūsų širdis. Tik tas balsas,
kuris kažkada įsakė nurimti Galilėjos ežero
vandenims, gali nuraminti šėlstančias mūsų
širdies bangas. Tik savo jėga Visagalis gali
nuraminti jūsų prigimties audrą. Šaukitės
Jo. Jis vis dar su savo bažnyčia miega valtyje. Pažadinkite Jį, kad jūsų dievotumas
nežūtų nesantaikoje. Šaukitės Jo, prašykite
Jo suteikti jūsų širdžiai ramybę ir laimę. Ir
tuomet jūsų širdyse atsiras ramybė; ramybė,
kuri išliks visada – ir džiaugsme, ir liūdesyje.
Iš www.reformed.org
vertė Loreta Babrauskaitė
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Svečiuose – evangelinės bendruomenės

Dosnus davėjas
ANDRUS KASK
Vilniaus jungtinės metodistų bažnyčios pastorius

Štai ką pasakysiu: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jus gausiai apdovanoti visokeriopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais
būtume aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui, kaip parašyta: „Jis
pažėrė, Jis davė vargšams; Jo teisumas išlieka per amžius.“ Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius.
O jūs ir taip esate visokeriopai turtingi ir dosnūs, dėl ko mes ir dėkojame Dievui. Nes šis tarnavimas ne tik patenkina šventųjų poreikius, bet ir gausina
daugelio dėkojimus Dievui. Patyrę tokias paslaugas, jie šlovins Dievą už jūsų
paklusnumą išpažįstamai Kristaus Evangelijai ir už jūsų dosnų pasidalijimą
su jais ir visais kitais. Jie melsis už jus ir ilgėsis jūsų dėl visa pranokstančios Dievo malonės jumyse. Ačiū Dievui už neapsakomą Jo dovaną! (2 Kor 9, 6–15).
Dievas rodė savo dosnumą per visą
žmonijos istoriją. Jis atsiuntė savo Sūnų,
kad mes turėtume gyvenimą. Mūsų laikas,
mūsų gyvenimas yra Dievo dovana mums.
Kaip mes naudojame mums dovanotą laiką?
Kiek laiko skiriame Dievui? Visais laikais
buvo ištikimų žmonių, kurie aukojo savo
gyvenimą, laiką, pinigus, net savo balsą
tam, kad mes sužinotume apie Jėzų ir būtume išgelbėti. Kartais tai pareikalaudavo
pastangų, kartais susitaikymo ar drąsos,
o kartais tekdavo susidurti su įvairiomis
kliūtimis, trukdžiais, ir Evangelijos žinia
buvo uždrausta ar primiršta.
Jei pažvelgtume į istoriją, pamatytume,
kad visais laikais buvo vargšų. Tiek Jėzaus
laikais, tiek viduramžiais, tiek vėlesniais
amžiais, tiek ir šiandien yra daug vargšų,
kuriems reikalinga pagalba. Viduramžiais
bažnyčia turėjo didelę valdžią, ir vis atsirasdavo tikinčiųjų, kurie reikalaudavo iš
bažnyčios vadovų pasirūpinti vargšais –
skelbti jiems Evangeliją, globoti našlaičius.
Džonas Veslis (1703–1791) matė, kad
daug žmonių ištisas dienas sunkiai dirba
kasyklose, gamyklose ir jiems niekas nepaskelbia Evangelijos. Jis kvietė tokius žmones
į bažnyčią, bet bažnyčia uždarė jiems ir
pačiam Dž. Vesliui duris. Kiek vėliau kitas
metodistų pamokslininkas Viljamas Butas
(1829–1912) atkreipė dėmesį į tūkstančius
niekam nereikalingų, po tiltais gyvenančių
žmonių. Jis taip pat kvietė tokius suvargusius
žmones į bažnyčią, bet bažnyčia jų nepriėmė. Tuomet jis liko su jais.

Kodėl kai kurie tikintieji rūpinasi tik
savimi? Kas trukdo tikinčiam žmogui parodyti Dievo meilę artimui? Kas trukdo
žmogui mylėti ir daryti tai, kas teisinga?
Išdidumas, gobšumas ar nežinojimas?
Dievas negali tau patikėti daugiau, nei
esi Jam ištikimas. Dievas neduoda daugiau,
nei gali panešti. Tai veikia visose gyvenimo
srityse. Kai patiriame sunkumus, Dievas
mums padeda. Jis mus užgrūdina ir nori, kad
mūsų tikėjimas augtų. Kiek mes išmokstame
daryti gera, tiek Dievas mums ir patiki.
Kartais tikintieji tampa viskuo patenkinti – jiems jau visko užtenka. Gal dėl to,
kad jie užsiėmę įvairia veikla, kuri, deja,
visai nesusijusi su Evangelijos skelbimu? O
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gal dabar ne tie laikai, ir kiti žmonės vykdo
Dievo valią?
Gal nieko ir nereikia daryti, nes visagalis
Dievas ir taip jau viską žino? O gal esame
tokie šventi, kad kiti mums nereikalingi?
Jėzus atėjo į žemę, kad mes būtume
išgelbėti iš nuodėmės, pripildyti Šventosios
Dvasios ir turėtume amžinąjį gyvenimą.
Jėzus už mus paaukojo visa, ką turėjo – savo
gyvenimą.
Ar tiki, kad Dievas dosnus? O tu ar esi
dosnus? Kiek mes pažįstame Dievą? Ar
mūsų tikėjimas auga? Kiek metų lankome
bažnyčią ir kiek darbuojamės dėl Dievo
karalystės? Kas nors gali mąstyti taip: „Jau
dešimt metų lankau bažnyčią, vadinasi,
jau esu „dvasinis pensininkas“. Dabar aš
jau ilsiuosi, ir viskas vyksta dėl manęs...“
Tačiau Dievo karalystėje nėra pensijos. Dievo karalystėje dvasiniai vyresnieji padeda
dvasiniams jaunuoliams. Mes reikalingi
vieni kitiems ir visi esame pašaukti būti
dosnūs, būti davėjai.
Nemanyk, kad reikia aukoti tik pinigus –
Jėzus paaukojo viską: Jis atidavė savo laiką,
savo širdį, savo dvasią, savo kūną. Ką mes
darome su savo kūnu? Kaip mes paskirstome
savo laiką? Kaip elgiamės su savo širdimi?
Visi turime vienodai laiko, bet dažnam jo
pritrūksta. Yra sakoma, kad laikas – pinigai.
O jei Jėzus taip mums pasakytų? Kas tuomet
mus išpirktų, kas mus mokytų, kas parodytų
mums pavyzdį, kaip gyventi? Jėzus atėjo ir
paaukojo savo gyvenimą. Jėzus yra dosnus.
Galbūt pasakysi: „Na, juk tai Jėzus...“ Bet Jėzus
sakė, kad tikintys Juo darys daug didesnius
darbus, nei darė Jis. Kas sėja dosniai, tas dosniai
ir pjauna, o kas pasilaiko viską sau, nesuteikia
Dievui galimybės atskleisti dosnumo.

Senjorams
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Svarbu, kokia širdimi darai gera. Kai kurie
žmonės daro gera „netyčia“. Bet krikščionis,
pašventęs savo gyvenimą Dievui, turi norėti
daryti gerus darbus. Ryte prabudęs jis išgyvena Dievo meilę, rūpestį, Jo malonę. Kaip
svarbu tuo pasidalinti su kitu. Teisinga širdies
nuostata svarbesnė už aukos dydį. Estijoje
sakoma (pastorius Andrus Kask yra estas –
red. past.): „Nesvarbu, kokia kaina, svarbu,
kad tave prisimena.“ Ir žmonės kartais duoda
tik tam, kad greičiau atsikratytų prašančiojo.
Dievas myli linksmą davėją. Kas duoda
nuoširdžiai, to dosnumas visada mielas Dievui ir artimui. Tikra meilė niekada nelaukia,
juo labiau nereikalauja grąžos. Prisimenu,
kai dar buvau nevedęs, pamilau merginą ir
troškau sukurti šeimą. Vėliau supratau, kad
tas troškimas turi būti abipusis, bet galiausiai
suvokiau, kad Dievo planas yra geriausias.
Savo širdyje tu lyg „paleidi“ tą žmogų, bet
pasitiki Dievu. „Paleidi“ savo valią vardan
Dievo valios. Tuomet tave pripildo dangiškas
džiaugsmas, ir Dievas įgyvendina savo valią
tavo gyvenime.
Dovanoti gali ne tik pinigus ar materialius daiktus, bet ir meilę. Vienas tikintysis prasitarė, kad neturi ką duoti kitiems,
nes ir pačiam neužtenka. Nors jis vaikšto
į bažnyčią penkiolika metų, tačiau vis dar
nepasitiki Dievu... Kai pažįstame Dievą,
koks Jis dosnus, tuomet ir patys norime
atiduoti savo širdį ir gyvenimą.
Jei gyvenimą kuri tik savo pastangomis, turėsi pats už viską ir sumokėti. Bet
jei gyveni dėl Dievo, tuomet Dievas tavimi pasirūpins. Visuomet aukoji tiek, kiek
pasitiki Dievu. Visuomet dalini tiek, kiek
išmokai pažinti Dievą. Tai visiškai kitoks
santykis – žiūri į Dievą, o ne į savo kišenę.
Apaštalas Paulius meldžiasi, kad korintiečiai suprastų, kas iš tiesų yra vertinga. Dievas duoda gyvenimą, bet taip pat ir
malonę, išmintį, apsaugą – viską, ko mums
gyvenime reikia. Dievas taip nustatė, kad
mes turime ne tik duonos, bet ir sėklos
kitiems metams. Paulius meldžiasi, kad
tikintieji visuomet turėtų atsargų, t. y. būtų
pasiruošę daryti gerus darbus. Galbūt tai bus
laikas, skirtas kitam žmogui, o gal malda ar
konkretus darbas? Neapsigauk, manydamas:
„Jei šiandien kam nors duosiu penkis eurus,
tai rytoj „užderės“ nauja mašina.“ Nelauk,
kol užaugs derlius, bet trokšk matyti Dievo
šlovę tiek savo, tiek kitų žmonių gyvenime.
Tavo turtas – pažinti Dievą ir gyventi meilėje
su kitais žmonėmis, kad jie pamatytų Dievą
ir būtų išgelbėti. Paulius meldėsi, kad būtent
tai suvienytų krikščionis. Amen.

Viltingas

ruduo

JOSEPH RHEA

L

apai rudenį miršta prabangiai.
Išeidami jie sukasi šlovėje: auksinis aukštybių geltonumas, atpirkimo raudonis. Gatves papuošia spalvingas
karnavalas. Šis palaiminimas ateina staiga,
netikėtai.
Mes žinome, kaip veikia chlorofilas, tai –
po stebuklais besislepiantis mokslas. Bet
mokslas slepia dar didesnį stebuklą. Kam
toks dosnus spalvingumas? Kam mirčiai
suteikti tiek efektingumo? Šis siautulingas
peizažo kitimas pasaulyje, kuris spinduliuoja
Dievo šlove, gali mus šio to pamokyti. Tai
Dievas kuria šią paslaptingą rudens pjesę
ir sako:

1. Ruduo mus moko stebėtis.
Pavasarį, atsinaujinant pasauliui, ryškų
žalumą pastebiu tik kokią savaitę. Džiaugiuosi lapijos gimimu ir naujais pasaulio
drabužiais. Tačiau rugpjūtį visa tai virsta
tik fonu. Šie subtilūs, išsiraizgę, nesuskaičiuojami, skrajojantys medžių pirštai tėra
tik priedanga.
Ir kalti čia ne lapai, bet aš: atsikartojimas išugdo imunitetą stebuklams. Kaip
sakė G. K. Čestertonas, aš neturiu Dievo
savybės vėl ir vėl gėrėtis kiekvienu naujai
išsprogusiu lapeliu. Jis išskleidžia juos vieną
po kito – jie net mojuoja, kad patrauktų
mano dėmesį! – bet mano sielos žvilgsnis
slysta pro šalį.
Ruduo tiesiog trykšta Dievo kūrybingumu. Tik pažvelk! Apsidairyk! Šios popieriaus
plonumo „saulės baterijos“ šviesą paverčia
gėlėmis! Jos visur, ir jas sukūrė Dievas, kuris,
anot N. D. Wilsono, nemoka nekurti. Ruduo
primena mums apie stebuklų kupiną pasaulį.
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2. Ruduo žada, kad paskui
vasarą seka triumfas.
Aš esu jaunas. Mano lapai dar žali, aš vis
dar tiesiu šakas. Vakarų kultūra žavisi jaunyste: jėga, gyvybingumu, laiko nenudėvėtu
ir nepažeistu kūnu. Mes esame pavasario ir
vasaros žmonės.
Pavasaris ir vasara turi savo žavesio,
bet ruduo nesidalija su jais savo šlove.
Rudeniniai lapai yra gležni, bet jų spalvos
tokios ryškios, rodos, švyti. Žalias vasaros
garderobas nuostabus, bet jis neprilygsta
rudeniniam gyvenimo pabaigos grožiui.
Mano tėvų lapai ima keistis. Jų spalva
jau nebe raudona, o sidabrinė, bet šlovė
neblėsta. Galbūt jie nebe tokie greiti frisbio
aikštelėje, bet jie išmintingi ir gailestingi, o
jų veiduose spindi dešimtmečiai džiaugsmo. Jie spinduliuoja rudens grožiu, atskleisdami tokius šlovės aspektus, kurių neturi
mano vasarinis rūbas. O mano tėvo motina,
paskutinioji iš mano senelių kartos, vis dar
puošia šį medį auksiniu savo švelnumu.

3. Ruduo primena apie
artėjančią žiemą.
Rudens šlovės sambrūzdį keičia žiemos tyla. Vos man pastebėjus, kiek daug
aplink įvairiaspalvių lapų ir koks nuostabus
kiekvienas iš jų, jie ima trauktis. Spalvos
blunka, lapai krenta.
Ruduo primena, kad mūsų lapai taip
pat mirs. Prakeiksmas, kurį paveldėjome iš
savo protėvių medžio, Adomo, reiškia, jog
kiekvienam iš mūsų yra skirtas tam tikras
laikas, o tuomet turime pasitraukti. Žiema
pasiglemžia mus visus.
Verta stabtelėti ir tai apmąstyti. Mano
chlorofilas suirs, mano galūnės nusilps ir
vienas mano atodūsis bus paskutinysis. O
kas gi tuomet, kai mano gyvenimo siūlas
nutrūks nuo šios mirtingos vijos?
Ruduo gali atkreipti mūsų dėmesį į
vieną Žmogų, kuris prasiveržė per žiemą į
nesibaigiančią vasarą. Į Tą, kuris tris dienas
praleido purve, parudęs ir negyvas, bet
sugrįžo nesunaikinamai žalias. Į Tą, kuris
nebuvo tik lapas – Jis buvo naujas medis!
Mus visus ištinka žiema. Bet krikščionims žiema nėra pabaiga, nes mūsų gyvenimas sujungtas su žiemos nepakandamu
Medžiu. Mirtis nebeturi geluonies, žiemos
šalna nebepakanda. Mes nukrisime nuo
Adomo medžio, bet vėl sužaliuosime drauge
su amžinojo, šlovingo pavasario augmenija.
Įsikibę šios tiesos turime viltį gražiai
numirti.
Iš http://www.thegospelcoalition.org
vertė M. K.

26

Krikščionybės istorija

Nr. 8 (441) 2015 m. lapkričio 14 d.

Pažintinė išvyka

Radvilų giminės keliais
TOMAS DIČIUS

Deltuvos miestelio apgriuvusi viena pirmųjų evangelikų reformatų bažnyčia

A

nkstyvą spalio 24 d. rytą, dar
saulei nepatekėjus, prasidėjo
pažintinė kelionė „Radvilų giminės keliais Lietuvoje“ su istoriku dr. Deimantu Karveliu, kurioje dalyvavo tikintieji
iš Vilniaus bendruomenės bei keletas svečių.
Autobuse, kuriame telpa per 60 keleivių,
nebuvo nė vienos laisvos vietos. Mūsų gidas
Deimantas, prieš pradėdamas dėstyti istorijos pamokas, pasidžiaugė, kad šį kartą keliauja su vilniečiais, nes, daug metų delsusi,
pagaliau ir Vilniaus bendruomenė pasiryžo
surengti edukacinę išvyką (panašias keliones
anksčiau jau rengė Kauno, bei Panevėžio
bendruomenės). Vienas iš išvykos tikslų
buvo geriau susipažinti su lietuviško protestantizmo istorija ir jos paveldu; konkrečiau –
su Mikalojaus Rudojo protestantiškosios
Radvilų giminės linijos palikuonimis, jų
darbais, tikėjimu, palikimu.
Kartu su pirmaisiais rudeninės saulės
spinduliais (gražus, saulėtas oras džiugino
visą dieną) pasiekėme pačią pirmąją išvykos
stotelę – nedaug kam žinomą Deltuvos miestelį. Čia galima pamatyti apgriuvusią vieną
pirmųjų evangelikų reformatų bažnyčių, iš
kurios liko tik suirusios sienos.
Kitas maršruto punktas – Kėdainiai.

Šis miestas apie 300 metų priklausė Radvilų
giminei kaip privatus miestas; XVII a. jis
buvo vienas pagrindinių reformatoriško
tikėjimo centrų, kuriame vyko intensyvus
dvasinis, kultūrinis, ekonominis gyvenimas.
Šiandien čia galima apžiūrėti vieną iš trijų
išlikusių Lietuvoje rotušių (vienintelę renesanso stiliaus), taip pat Reformacijos epochą
menančius religinės paskirties pastatus bei
vieną pagrindinių LDK reformatų švietimo
įstaigų – Šviesiąją gimnaziją.
Kėdainiuose pirmiausiai aplankėme
aukščiausią senamiesčio pastatą – evangelikų reformatų bažnyčią, kurią 1631 m.
fundavo Kristupas II Radvila, o užbaigė
statyti 1652 m. jo sūnus Jonušas Radvila.
Tai viena seniausių ir didžiausių protestantų bažnyčių LDK. Kaip daugelio reformatų bažnyčių viduje, taip ir čia nėra
prabangios puošybos: vieninteliai interjero akcentai – išlikusi renesanso formų
ąžuolinė sakykla, gausiai ornamentuota
sudėtingais drožiniais, o ant galinės sienos –
didelis užrašas „Vienam Dievui garbė“ (lot.
Soli Deo gloria – vienas iš Reformacijos šūkių). Šioje autentiškoje aplinkoje klausėmės
Deimanto pasakojimo apie Kėdainius, apie
Radvilų veiklą ir palikimą šiame mieste.

Vėliau nusileidome į bažnyčios rūsį, kuriame
yra vienas unikaliausių atkurtų ir sutvarkytų
istorinių mauzoliejų Lietuvoje. Jame saugomi šeši metaliniai sarkofagai, kuriuose yra
iškilių lietuviškos Reformacijos globėjų ir
puoselėtojų iš Radvilų giminės – Kristupo
Perkūno (1547–1603), Jonušo (1612–1655)
ir kitų keturių Kristupo II (1585–1640)
vaikų, mirusių vaikystėje, palaikai.
Prieš palikdami Kėdainius, trumpai
apžvelgėme gražaus senamiesčio centrinėje
aikštėje stovintį paminklą kunigaikščiui
Jonušui Radvilai. Šioje skulptūroje įamžinti sudėtingi 1655 m. įvykiai, kurių metu
Jonušas Radvila, gelbėdamas LDK nuo tolimesnės Rusijos invazijos, nutraukė uniją
su Lenkija ir sudarė LDK uniją su Švedija,
vadinamąją Kėdainių sutartį.
Pilni įspūdžių ir geros nuotaikos pasukome svarbiausio kelionės tikslo link – į
Biržus; pakeliui dar aplankydami Čičinsko
kalną ir Papilio miestelį. Ant Čičinsko kalno,
kuris labiau panašus į nedidelę kalvą, iš kelionės vadovo lūpų išgirdome tragikomišką
pasakojimą apie dvarininką Sicinską ir neįprastą jo palaikų likimą, apipintą įvairiausiomis liaudiškomis legendomis. Papilyje,
Jonušo Radvilos gimtinėje, aplankėme XVIII
a. statytą evangelikų reformatų bažnyčią bei
senąjį pradinės mokyklos pastatą, kuriame
šiandien įrengtas poeto K. Binkio muziejus.
Galutinė pažintinio maršruto stotelė – pagrindinis XVI–XVII a. šiaurinės
Lietuvos Reformacijos centras – Biržai,
kurie taip pat nuosavybės teise priklausė
Radviloms. Pirmiausia nuvykome į įspūdingą Biržų tvirtovę, kurioje buvo Radvilų
rezidencija. Tvirtovė pradėta statyti XVI a.,
po suniokojimo naujai perstatyta XVII a.,
tačiau ir vėl sugriauta švedų kariuomenės
invazijos metu. Sovietmečiu rezidenciniai
rūmai buvo atstatyti, juose atidarytas Biržų
krašto muziejus ir biblioteka. Muziejaus
eksponatai pasakoja apie miesto ir krašto
praeitį, šlovingus Radvilų valdymo laikus.
Vertingiausi eksponatai – Radvilos Juodojo
iniciatyva išleista XVI a. Brastos Biblija bei
istorikų ypatingai vertinamas Biržų kunigaikštystės XVII a. žemėlapio originalas.
Po ekskursijos muziejuje laukė daugeliui netikėta programos dalis – liaudiškos
muzikos kolektyvo pasirodymas, supažindinantis su etnografiniu biržiečių paveldu.
Pasivaišinę, pasiklausę liaudiškų dainų ir
pasišokę, nuvykome apžiūrėti netoliese
esančią evangelikų reformatų bažnyčią. XIX
a. pastatytas neogotikinio stiliaus pastatas
mūsų laikais yra vienas pagrindinių evan-
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Papilio evangelikų reformatų bažnyčia,
pastatyta 1782 – 1785 m.

D. Dijokienės nuotr.

gelikų reformatų centrų, kuriame vyksta
kasmečiai sinodo suvažiavimai. Prie bažnyčios vartų mus pasitiko reformatų kunigas
Rimas Mikalauskas, kuris, pakvietęs į vidų,
papasakojo apie save, bažnyčios interjerą,
pamaldų tvarką, parapijos istoriją, dabartines bendruomenės aktualijas ir atsakė į
svečių klausimus. Atsisveikinimui visi kartu
sugiedojome senovinę giesmę iš reformatų
giesmyno.
Prieš traukdami atgalios, dar spėjome
šviečiant mėnesienai pakeliauti nutiestu
per Širvėnos ežerą pėsčiųju tiltu, kuris yra

ilgiausias Lietuvoje – net 525 m. Kitoje
ežero pusėje, šalia Astravo dvaro įėjimo,
„pasibalnojęs“ vieną iš betoninių liūtų, mūsų
kelionės gidas Deimantas supažindino su
Tiškevičių giminės ir jų dvaro istorija. Išvykos metu daug sužinoję, pasisėmę apsčiai
įvairiausių įspūdžių, visi keliauninkai apie
vidurnaktį sėkmingai grįžo į Vilnių.
Istorikui dr. Deimantui Karveliui įdomiai pasakojant pagilinome jau turėtas
žinias bei pasklaidėme dar neskaitytus istorijos puslapius. Nors mūsų protestantiška
bažnyčia gimė vos prieš ketvirtį amžiaus
ir pradžioje neturėjo labai aiškių istorinių sąsajų su tradicinėmis evangelinėmis
bažnyčiomis, visgi, manau (ir ši kelionė
dar kartą įtikino), kad ir mums, moderniems protestantams, labai svarbu pažinti
LDK reformacijos istoriją. Jos senoviniuose
lobynuose galime atrasti daug vertingų
pamokymų, kurie mus praturtins dieviška išmintimi, padės suvokti savo tikėjimo
tapatumą, patars, kaip šiandien Lietuvoje
skleisti tą patį Dievo žodį, kurį skelbė iškilieji
Jo tarnai, gyvenę Reformacijos įkarštyje.
Pabaigai norėčiau priminti, kaip svarbu
yra žinoti istoriją:
Tie, kurie nesimoko iš istorinių klaidų,
neišvengiamai jas kartos (V. Čerčilis).
Jei nesidomime tuo, kas vyko prieš mums
gimstant, pasiliekame vaikais (Ciceronas).
Tauta, nežinanti savo istorijos, pasmerkta išnykti (S. Daukantas).
Jei nežinosi praeities, nepažinsi ir dabarties (G. K. Čestertonas).

Po ekskursijos muziejuje laukė daugeliui netikėta programos dalis – liaudiškos muzikos
kolektyvo pasirodymas, supažindinantis su etnografiniu biržiečių paveldu
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Reformacijos
dienos
minėjimas
TOMAS DIČIUS

S

palio 31 dieną dauguma pasaulio protestantiškų bažnyčių
mini Reformacijos dieną. 1517
metais Visų šventųjų dienos išvakarėse
vienuolis ir teologijos profesorius Martynas Liuteris paskelbė 95 tezes. Ši data
ženklino religinio atsinaujinimo judėjimo –
Reformacijos pradžią; judėjimo, kuris negrįžtamai pakeitė Vakarų pasaulio dvasinę,
socialinę-kultūrinę panoramą bei pagimdė
naują krikščionišką atšaką – protestantizmą.
Būtent spalio mėnesio paskutinės dienos vakarą Vilniaus evangelikai reformatai
savo bažnyčioje, esančioje Pylimo g., surengė
šventines Reformacijos dienos pamaldas, į
kurias pakvietė ir svečių iš kitų bažnyčių.
Pamaldos prasidėjo visiems kartu giedant
Reformacijos himnu tapusią M. Liuterio
kūrybos giesmę „Tvirčiausia apsaugos pilis
yra mums Viešpats Dievas“ (vakaro metu
buvo giedamos ir kitos senos klasikinės
evangelikų giesmės).
Refleksijomis apie Kalno pamokslo
palaiminimus dalijosi kun. T. Šernas, pabrėždamas pirmąjį Jėzaus pamokslo raginimą – turėti vargdienio dvasią. Šia širdies
nuostata pasižymėjo pirmieji reformatoriai;
įsiklausyti į šį raginimą svarbu ir šiuolaikiniams evangelikams, idant Reformacija
tęstųsi ir mūsų dienomis.
Būti ištikimiems Reformacijos šūkiui
Sola Scriptura susirinkusius ragino misionierius F. van Dalenas. Trumpą žodį taip
pat tarė reformatų kunigas R. Stankevičius. Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios
pastorius D. Širvys pasidžiaugė artima
bažnyčių bendryste ir bendradarbiavimu,
taip pat kvietė būti klusnius Dievo žodžiui
ir Šventajai Dvasiai, kuri kalba per Raštą.
Pamaldose dalyvavo ir sveikinimo žodį
tarė evangelinės Miesto bažnyčios atstovas
Marius Baukus.
Vakaro pabaigoje sužvarbusius nuo
šalčio renginio dalyvius sušildė karšta arbata
ir nuoširdus bendravimas.
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Ar reikia melstis už

mirusiuosius?
RIMAS ŠABLINSKAS

P

rabėgus Vėlinių šventėms, norėtųsi pasidalinti savo įžvalgomis bei ieškojimais, manyčiau,
daugeliui žmonių jautria ir aktualia tema.
Ši tema liečia anapilin išėjusius mūsų artimuosius. O jautri ji todėl, kad Lietuvoje,
kurioje daugelis gyventojų laiko save Romos
katalikais, vienur tyliau, kitur garsiau, vis
dar skelbiamas mokymas apie skaistyklą.
Pagal šį mokymą, tikintis žmogus, kuris dėl
kokių nors priežasčių nėra „pakankamai
nuskaistintas“, tariamai patenka į tarpinę
vietą, vadinamą skaistykla. Joje mirusiojo
siela yra skaistinama ugnimi ir, kai ją ugnis
apvalys, siela pateks į amžinosios laimės
vietą, vadinamą dangumi.
Tai skelbiant akcentuojama žinia, jog
mes, likusieji čia, žemėje, mirusiųjų artimieji, po mirties patekusiems į skaistyklą
galime padėti. Jei melsimės už mirusiųjų sielas
arba už tam tikrą piniginę auką užsakysime
apeigas – šv. Mišias, tai, anot šio mokymo,
palengvinsime mirusiųjų kančias bei sutrumpinsime jų buvimo ten laiką. Nors „išpirkti“
skaistinamą sielą reikia šiek tiek žmogiškų
pastangų – nueiti pas kunigą ir sumokėti
pinigus, tai atrodo ne taip jau sudėtinga, lyginant su rezultatu – siela džiaugsis amžina
palaima. Tačiau ar tikrai tai tiesa?

O jeigu skaistykla vis dėlto
egzistuoja?
Kylant vis daugiau klausimų, susimąsčiau:
kas būtų, jei skaistykla vis dėlto egzistuotų?
Mano abejonės vis stiprėjo. Mąsčiau apie
tai, kaip iš ten būtų išlaisvinamos sielos? Įsivaizduok, kad mirė tavo tikinti mama, kurią
tu labai mylėjai. Tu girdėjai skelbiant, kad
tokie žmonės, kurie gyveno panašiai kaip
tavo mama, dažniausiai patenka į skaistyklą:
ji nebuvo tobula, taigi negali patekti tiesiai
į dangų, bet ir pragaro nenusipelnė. Todėl
greičiausiai ji būtų pasiųsta į skaistyklą. Tu,
žinoma, norėtum jai padėti kuo greičiau iš
ten ištrūkti, tačiau negalėtum užpirkti daug
šv. Mišių, nes esi neturtingas...
O kas vyktų su kito žmogaus motina,
kuri, kaip ir tavoji, tariamai atsidūrė skaistykloje? Tas kitas žmogus – turtuolis, kuris,

kaip ir tu, labai mylėjo savo mamą. Turtuolis
greičiausiai pasirinktų konkrečią dieną, o
gal net ir valandą, pasiimtų didelę piniginę,
apvažiuotų visas Lietuvos katalikų parapijas
ir jose užprašytų aukoti šv. Mišias tai dienai
ir net konkrečiai valandai. Negi jo mama iš
skaistyklos į dangų turėtų būti perkelta kaipmat, o tavoji mama ten pasilikti turėtų dar
ilgam? Argi teisingasis Dievas taip elgtųsi,
gailėdamas kenčiančios sielos?

Mano ieškojimai
Pamenu, kaip prieš 22 metus, 1993 m.,
įtikėjau Jėzų Kristų, kaip savo Gelbėtoją
ir Viešpatį, ir patyriau dvasinį atgimimą
(žr. Jn 3, 3). Pradėjęs lankyti gyvai tikinčių
Dievu žmonių susirinkimus, išgirdau šokiruojantį teiginį, kad skaistyklos iš viso nėra.
Tas pareiškimas mane tiesiog pribloškė – aš
niekaip negalėjau tuo patikėti. Kadangi tai
man pasakė labai nuoširdžiai, kilo noras
išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų.
Atsakymo ėmiau ieškoti Naujajame
Testamente, kurį gavau dovanų studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje. Neabejojau jo patikimumu. Pradėjau skaitinėti
knygos gale esančias nuorodas: susiradau
žodį ,,skaistykla“ ir dvi nuorodas – Mt 12,
32 ir 1 Kor 3, 11–15. Perskaičiau ištrauką
iš Evangelijos pagal Matą: Jei kas tartų žodį
prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas
kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus
atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje (Mt 12, 32). Tačiau čia nieko nėra parašyta
apie skaistyklą. Skaitydamas 1 Kor 3, 11–15,
atkreipiau dėmesį į žodžius apie ugnį. Mąstydamas apie perskaitytus žodžius: Jei kieno
statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį. O
kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet
jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį (1
Kor 3, 14–15), puslapio apačioje pastebėjau
komentarą: „Išsigelbėjimą „tarsi per ugnį“
daug bažnyčios mokytojų supranta kaip
skaistyklą.“ Man tai pasirodė nepatikima.
Tuojau ėmiau skaityti Šventojo Rašto
ištraukas apie dangų ir pragarą, kur tiesiogiai
ir aiškiai kalbama apie dangų, kaip amžinos
laimės vietą, ir apie pragarą, kaip amžinos
nesibaigiančios kančios vietą. Pats Jėzus

skaitytojui suteikia tik du pasirinkimus:
tuo patikėti arba ne. Trečio pasirinkimo
Jis nepaliko. Jėzus pakankamai daug kalbėjo tik apie dvi vietas – dangų ir pragarą, o
apie tarpinę vietą, pavadintą skaistykla, nė
karto niekur per trejus savo tarnavimo šioje
žemėje metus neužsiminė. Ar Jėzus užmiršo
įspėti apie skaistyklą? Kodėl Jis turėjo kalbėti
apie tai, ko iš viso nėra?

Mes, evangelikai,
tikime, kad amžinasis
gyvenimas įgyjamas
tik asmeniškai tikint
tobula Jėzaus Kristaus
auka už žmoniją,
kurios žmonėms
nebeįmanoma
nei pakartoti, nei
„papildyti“
(Gal 3, 11; Ef 2, 8–9).

Atsinaujinęs troškimas
Daugiau kaip prieš metus per „Marijos
radijo“ laidą išgirdau, kad Katalikų bažnyčia,
remdamasi antrojo kanono Senojo Testamento Makabiejaus knyga, žmones ragina
melstis už mirusius, sakydama, kad melstis
už mirusius yra šventa ir išganinga mintis.
Apie tai buvau girdėjęs ir anksčiau, bet po
tos laidos vėl atgijo troškimas pačiam viską
išsiaiškinti. Įsigijęs Bibliją su antrojo kanono
knygomis, pradėjau skaityti abi Makabiejaus knygas – norėjau geriau suprasti visą šių
knygų kontekstą. Būsiu atviras: perskaičiau
abi knygas, bet neradau, kur būtų kalbama
apie meldimąsi už mirusius. Tikėdamas, kad
kažkur turėtų būti apie tai užrašyta, pagalbos
kreipiausi į draugą, katalikų kunigą. Jis man
tiksliai nurodė, kurioje knygoje ir kokiame
skyriuje to ieškoti. Pasimeldęs, kad Viešpats
man padėtų suprasti, ką skaitysiu, atidžiai
perskaičiau visą nurodytą skyrių. Skaitydamas
2 Makabiejaus knygos 12 skyriaus pabaigą,
radau tekstą, kalbantį apie mirusiuosius.
12 skyriaus pabaigoje aprašoma, kaip
žydų kariuomenė, vadovaujama Judo Makabiejaus, kovėsi su priešais. To mūšio metu
žuvo keletas jo vyrų, kurių kūnų dėl artėjančios Šabo dienos nespėjo palaidoti.Kitą
dieną, kadangi tai buvo tapę reikalinga, Judas
ir jo vyrai nuėjo paimti žuvusiųjų kūnų ir
parnešti palaidoti su giminėmis protėvių ka-
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mirusiuosius, kad jie būtų išlaisvinti iš šios
nuodėmės (2 Mak 12, 40–46).
Kai žydai atrado po žuvusiųjų drabužiais
tai, kas jiems pagal Mozės įstatymą buvo
draudžiama nešioti, ir Judui suvokus, kokią
baisią nuodėmę padarę žuvusieji mirė, jis
sustabdo visą laidojimo ceremoniją – čia
įvykiai pasisuka kita linkme. Judas ir jo bendražygiai suvokė šios situacijos rimtumą.
Prisiminę, kad Dievas yra stebuklų Dievas,
galintis prikelti net mirusius, jie, pasitikėdami visagalio Dievo malone ir gailestingumu,
atsideda maldai, laukdami stebuklo. Judas
ragina žmones vengti nuodėmės ir vėliau
iš savo karių dar surenka du tūkstančius
sidabro drachmų ir nusiunčia į Jeruzalę, kad
ir ten žmonės kartu su kunigais maldautų
iš Dievo stebuklo, jog žuvusiųjų kūnai būtų
atgaivinti. Manau, kad Judas ir jo žmonės
tikėjo, kad jei žuvusieji prisikels, tai jie atgailaus prieš Dievą ir jiems bus atleista, ir
taip jie bus išgelbėti nuo amžinojo pragaro
kančių. Labai gaila, bet tas stebuklas neįvyko,
Hieronymus Bosch „Paskutinis teismas“

puose (2 Mak 12, 39). Rašoma, kad jis norėjo
tik palaidoti žuvusiųjų kūnus. Toliau tekstas
pasakoja: Po kiekvieno žuvusiojo tunika buvo
rasti šventieji Jabnės stabų atminai, kuriuos
nešioti žydams draudžia įstatymas. Visiems
buvo aišku, kad dėl to tie vyrai žuvo. Tad
visi šlovino kelius Viešpaties, teisiojo teisėjo,
kuris atidengia paslėptus dalykus, ir atsidėjo
maldai, prašydami, kad žuvusiųjų padarytoji
nuodėmė būtų visiškai atleista. Po to kilnusis Judas ragino žmones vengti nuodėmės,
nes jie savo akimis matė, kas dėl nuodėmės
buvo ištikę žuvusiuosius. Be to, surinkęs iš
savo karių du tūkstančius sidabro drachmų,
jis nusiuntė į Jeruzalę, kad būtų parūpinta
auka už nuodėmę. Tai darydamas, jis elgėsi
gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusiųjų
prisikėlimą. Iš tikrųjų jeigu jis nebūtų laukęs,
kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga
ir kvaila melstis už mirusiuosius. Be to, jis
suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis
laukia tų, kurie užmiega dievotai – tai šventa
ir dievota mintis. Todėl jis ir darė auką už
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nes knygos autorius tikrai jį būtų paminėjęs.
Nors Judas su kitais bendražygiais meldėsi už žuvusiuosius, manyčiau, kad tai jokiu
būdu neduoda pagrindo atsirasti mokymui,
kad yra skaistykla vadinama vieta.

O kas, jeigu aš klystu?
Galbūt tu paklausi: ,,Kas tu toks, kad drįsti
taip aiškinti šią Šventojo Rašto ištrauką?“
Esu žmogus, nuo mažens visa širdimi
ieškantis Dievo ir trokštantis Jo tiesos, – labai
norėjau tarnauti Dievui ir vykdyti Jo valią.
Todėl šio troškimo vedamas nuo vaikystės
patarnaudavau šv. Mišių metu Romos katalikų bažnyčioje. Atėjus laikui, po karinės
tarnybos sovietų armijoje, toliau vidinio balso
vedamas įstojau ir mokiausi Kauno kunigų
seminarijoje. Ten studijavau vienerius metus.
Tačiau Viešpats turėjo kitokių planų mano
gyvenimui – nors seminarijos nebaigiau, bet
ir šiandien man svarbiausia tarnauti Jam.
Vėliau aš šaukiausi Kristaus kaip savo
Gelbėtojo ir Išganytojo, visa širdimi patikėjau,
kad Jis mirė už mane ir savo krauju nuplovė
visas mano nuodėmes, ėmiau asmeniškai
studijuoti Bibliją, ten ieškodamas atsakymų
į įvairius gyvenimo klausimus. Nes Jėzus
yra pasakęs: Jei laikysitės mano mokslo, jūs
iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite
tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus (Jn 8, 32).
Tiesa yra pats Jėzus Kristus. Tiesos turime
ieškoti visa širdimi, nes, anot Jėzaus, kas ieško,
tas randa (Mt 7, 8; Lk 11, 10). Tad drąsinu ir
jus ieškoti Viešpaties, pažinti Jį ir Jo apreikštą tiesą Šventajame Rašte.
Redakcijos prierašas:
Mes, evangelikai, tikime, kad amžinasis
gyvenimas įgyjamas tik asmeniškai tikint tobula Jėzaus Kristaus auka už žmoniją, kurios žmonėms nebeįmanoma nei
pakartoti, nei „papildyti“ (Gal 3, 11; Ef 2,
8–9). Mes nesimeldžiame už mirusiuosius, nes manome, kad, nors tikintysis
nepajėgus šioje žemėje gyventi nenusidėdamas, jis jau tobulai išteisintas Kristuje Dievo malone (Rom 3, 22–24), todėl
mirę krikščionys amžiams yra su Viešpačiu (1 Tes 4, 17), kaip moko Šventasis
Raštas. Be to, Šventajame Rašte nerandame jokių paraginimų ar net užuominų, skatinančių melstis už mirusiuosius
ar kitaip „lengvinti“ jų padėtį – vienintelė šiame straipsnyje minėta ištrauka
iš Šventojo Rašto, kuria vadovaujasi kitos tokią praktiką turinčios konfesijos,
yra užuomina antrojo kanono knygoje
(2-oje Makabiejų knygoje) – tačiau šių
knygų protestantai nelaiko Dievo įkvėptomis.
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Stormie Omartian

„Žmonos maldų galia“ –

puiki knyga visoms moterims!
AURELIJA UMBRASIENĖ

„Graužatis dėl santuokos visiškai nieko nekeičia... Užtat malda gali pakeisti viską“ (Stormie Omartian)

K

rikščioniškame pasaulyje gana
populiaru gvildenti šeimos
temą, tačiau tokios taiklios ir
iškart „prie reikalo“ vedančios knygos nesu
skaičiusi. Tad nesistebiu, kad ji jau išversta
į daugiau nei 40 pasaulio kalbų ir išleista
per 8 mln. tiražu.
Ši knyga mane maloniai nustebino. Nustebino sveiku, taikliu ir šviesiu požiūriu.
Kalbėdama apie maldą už savo vyrą, autorė
visų pirma daug kalba apie žmonos širdies
nuostatas bei požiūrį į sutuoktinį. Kaip ji pati
atvirai liudija, jos mėgstama maldelė „Dieve,
pakeisk mano vyrą“ virto malda: „Dieve, pakeisk mane.“ Ši nuostata atskleidžia nuostabų
paties Viešpaties paveikslą: Dievas yra ne tik
geras kiekvienam iš mūsų, bet ir labai išmintingas – tada, kai mes ištartume „bausti“, Jis
pasakytų – „melstis“. Kai mes klausiame, ar
iki septynių kartų turėčiau atleisti savo artimui, Viešpats atsako – iki septyniasdešimt
septynių (Mt 18, 22). Net viltį būti laimingam
santuokoje praradęs žmogus gali susitikti su
Viešpačiu, kuris viską verčia aukštyn kojomis
ir beviltiškiausiose situacijose sako: „Viltis yra!“
Ši knyga nustebino sąžiningumu. Autorė
atvirai prisipažįsta, kiek daug skausmo atnešė
tai, kad sutuoktinis, švelniai tariant, neatitiko
jos lūkesčių… Tuokdamasi ji tikėjosi, kad visa,
kas jai nepatiko, nesudėtingai pakeis. Tačiau
įvyko atvirkščiai – jos vyras nė nemanė keistis!
Visa tai vertė ieškoti Dievo – kad Jis atsakytų
į iškilusius nelengvus klausimus, į kuriuos ji
galiausiai rado atsakymus. Rado ne tuomet,
kai norėjo palikti vyrą, bet tuomet, kai ėmė
nuoširdžiai už jį melstis, nes, pasirodo, tų
maldų metu buvo keičiama visų pirma ji pati.
Jei jūsų santuoka patiria rimtų sukrėtimų, jei atrodo, kad niekada negalėsite atleisti savo sutuoktiniui, jei jaučiatės pernelyg
įskaudinta, kad galėtumėte už jį melstis, –
tikiu, kad Šventoji Dvasia, vesdama šios knygos puslapiais, ims švelniai gydyti jūsų širdį…

Jūs vėl surasite viltį. Kad ir kokios aplinkybės
jus slėgtų, čia atrasite daug gyvenimo žodžių!
Nes kai ateina dieviška išmintis, kai ima reikštis kantri, maloni, visa ištverianti dieviška
meilė, tuomet išties ateina pasikeitimai.
Autorė nuoširdžiai pasakoja, kaip pasikeitė beviltiškos situacijos ir vėl atgijo viltis. Galiausiai keitėsi ne tik ji, bet ir jos sutuoktinis!
Tai liudija ir knygos pratarmė, kurią užrašė
jos vyras: „Negaliu nė įsivaizduoti, koks būtų
mano gyvenimas, jei ne jos maldos...“ Nejučia
pagalvojau, kiek žmonių (ypač vyrų) sutiktų
(atvirai visam pasauliui) prisipažinti, kad jų
problemos išsisprendė dėl sutuoktinio maldų?
Jei jūsų santuoka laiminga, ši knyga
taip pat jums patarnaus – melsdamasi už
savo vyrą, atversite dar daugiau Viešpaties
palaiminimų. Tikiu, kad šeima pašaukta
būti laiminga ne tik „savo viduje“, bet ir
dalintis Dievo meile su kitais žmonėmis – su
tais, kuriuos gyvenimo kelyje sutinkame. O
tikros, nesumeluotos, meile grįstos pagarbos
sutuoktiniui pavyzdys – nuostabus, dieviškas
palikimas vaikams. Kaip būtų nuostabu, jei,
pradėję melstis už savo sutuoktinį, perduotume šią tradiciją iš kartos į kartą.
Jei nesate krikščionė, bet intuityviai tikite
maldų galia, šią knygą jums taip pat rekomenduočiau. Mat čia puoselėjamos gražios nuostatos į sutuoktinį bet kuriuo atveju atskleis,
nuo ko prasideda gražūs santykiai šeimoje.
Knygos autorė „neleidžia“ melstis už savo
vyrą, jei ant jo pykstate ir turite nuoskaudų.
Skaitydama knygą pagalvojau, kad teisinga
nuostata į sutuoktinį tampa lyg malda (nes
tinkama nuostata atveria dievišką meilę, ir
tik tuomet neapgaudinėdami linkime kitam
palaimos), o netinkama nuostata, net jei ir
meldžiamasi, yra lyg apkalbos, juodinančios
sutuoktinį. Juk net ir pačiam Dievui galime
„apkalbėti“ kitą, užuot su meile jį užtarusios… Taigi kur kas geriau turėti mylinčią,
minkštą ir atlaidžią širdį, nei stokoti pagarbos

ar puoselėti kartėlį. Ši knyga tikrai padės
daryti vyrui vien tik gera per visas gyvenimo
dienas! (pgl. Pat 31, 12).
Viena moteris, perskaičiusi šią knygą,
rašo: Labai puiki, vertinga, praktinė knyga.
Ji įkvėps, išmokys melstis už savo vyrą, užuot
jį „pritrėškus prie sienos“ ar bandant skirtis.
Ji keičia visų pirma mūsų, žmonų, požiūrį
į save pačias ir vyrą. Mes, kelios moterys,
melsdavomės pagal šią knygą maldos grupelėje. Vyko tikri stebuklai: viena moteris
nustojo savo širdyje niekinti savąjį vyrą, kita,
kentėjusi nuo begalinio pykčio savo vyrui,
jam atleido, trečia išmeldė iš Dievo, kad šis
liautųsi vartojęs alkoholį. Šiandien tas vyras
pripažino savo ligą ir lankosi AA (Anoniminių Alkoholikų – red. past.) susirinkimuose.
Aš pati, skaitydama šią knygą, supratau
galinti melstis už bet kurią savo vyro gyvenimo sritį. Kad ir kokia būtų problema – ji
išsprendžiama! Autorė kvietė ištvermingai
melstis, kad būtų atsisakyta nuodėmių,
problemų ar vyro blogų įpročių, ir pačiai
įsitikinti, kaip Dievas veikia sutuoktinio
gyvenime. Autorė šioje knygoje formuoja
teisingą požiūrį, kaip spręsti problemas, – ji
kviečia moteris ne manipuliuoti, reikalauti, maldauti, grasinti, bet pasitelkti galingą
nuoširdžios maldos instrumentą, per kurį
pats Dievas tobulai gydo, atstato, apvalo,
pakeičia ir nustebina sutuoktinius.
Ačiū puikiai vertėjai Rūtai Rušinskienei ir naujai įkurtai krikščioniškai leidyklai
„Upė“! (Sabina Mechovičienė).
Taigi kviečiu įsigyti šią knygą, o gal
ir padovanoti ją savo draugei, giminaitei,
kolegei... Tai knyga, kuri gali būti skaitoma
ne vieną kartą, kad vis primintų bei uždegtų
maldos dvasią ir pažadintų mumyse dievišką
meilę. Malda – tai taip pat puikus šeimos
židinio kūrimas, tik ši ugnis paslėpta maldos
kambarėlyje, bet jos neįkainojama šiluma,
būkime tikros, taps juntama...
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Blezo Paskalio knygos
„Mintys“ refleksija
GINTAUTAS GRUZDYS

B

lezas Paskalis (Blaise Pascal) –
neilgą gyvenimą nugyvenęs
(1623–1662 m.), tačiau didelį
pėdsaką palikęs prancūzų mokslininkas,
matematikas, fizikas, filosofas, siekęs suprasti
Dievą protu ir besistengęs patirti Jį širdimi. Paskaliui mirus, tarp jo raštų ir daiktų,
rasta įvairaus dydžio popieriaus skiaučių –
pavienių ir sugrupuotų, užmaunant ant
vinies, su daugybe jose užrašytų pastabų,
pasvarstymų, minčių. 1670 m. visa tai buvo
publikuota rinkinyje, pavadinimu „Mintys“
(toliau nuorodose – M.). Manoma, kad šie
fragmentai turėjo tapti sutvarkyta „Krikščionybės apologija“ (M., p. 340–341). Deja,
dėl ankstyvos autoriaus mirties liko tik nedailinti, tik spėlioti apie jų išdėstymo tvarką
leidžiantys juodraščiai. Galbūt dėl to skiriasi
ir skirtingi „Minčių“ leidimai. Man, pavyzdžiui, dėl skirtingų paragrafų ir juose esančių
fragmentų išdėstymo niekaip nepavyko palyginti lietuviško ir rusiško leidimo.1 Tačiau
ir pats B. Paskalis sakė: „Užrašysiu čia savo
mintis be tvarkos, bet gal šis išdrikimas nėra
be tikslo“ (M., p. 114, frg. 373).
Žinodamas šiuos faktus, leidau sau
skaityti skyrius pasirinktinai, ar netgi tik
atskirus, anksčiau šią knygą skaičiusio man
brangaus žmogaus pabrauktus fragmentus.
„Žaisdami tenisą, abu žaidėjai naudoja tą
patį kamuoliuką, bet vienas jį atmuša geriau nei kitas“ (M., p. 18, frg. 22). Būtent šį
principą ir bandžiau taikyti skaitydamas.
Paskalis, beje, buvo azartiškas lošėjas,
o tenisas jau XVI a. buvo populiarus tarp
Prancūzijos aristokratų.2 Tenisą galima žaisti įvairiai: su partneriu, poromis, vienam,
mušinėjant į sienelę, ar patarnauti žaidėjui,
nešiojant kamuoliukus ir rankšluosčius, stebėti žaidimą iš tribūnų, arba kaip vienam iš
asistentų, priiminėti meistro tobulinamus
„padavimus“ ir smūgius. Susikoncentravau tik
ties tomis mintimis, kurios skaitant paliesdavo
mano protą ir jausmus, kaip tiksliai smūgiuoti
teniso kamuoliukai, per daug neapsistodamas
prie kitų fragmentų. Nesigilinau, ar tai labai
meistriška ir man nesuprantama, ar paprasčiausiai dar paties autoriaus „nenušlifuoti“
„padavimai su užsukimu“.

Juk „kadangi negalime būti tokie universalūs, kad apie viską žinotume viską, ką
tik galima žinoti, reikia apie viską žinoti
truputį...“ (M., p. 18, frg. 37), mes (taip pat ir
aš) esame riboti, „kraštutiniai dalykai mums
yra tokie, tarsi jų suvis nebūtų, ir mūsų jų
atžvilgiu nėra: jie mums išsprūsta arba mes
jiems... Niekas negali užfiksuoti baigtybės,
esančios tarp dviejų bekraštybių, kurios ją
supa ir jos išvengia“ (M., p. 30). Geriausiu
atveju esame vidutinybės? Ar Paskalis irgi
tik vidutinybė bekraštybių fone? (žr. M.,
p. 105, frg. 327).
Įdomu (žvilgsnis „iš tribūnų“): „Aleksandro skaistumo pavyzdys neišugdė tiek
susilaikančių, kiek jo girtuokliavimas išugdė
girtaujančių... Jei jie ir yra didesni už mus,
tai todėl, kad vaikšto aukščiau iškėlę galvas, bet jų kojos yra taip pat žemai, kaip ir
mūsiškės“ (M., p. 44–45, frg. 103). Tikslus
smūgis! Dorybėmis sekti visada sunkiau.
Aktualu vyrams, perkopusiems 40-etį:
Paskalis rašo, kad jei Kleopatros nosis būtų
buvusi kiek kitokios formos, tai ir pasaulis
galėjo tapti kitokiu (M., p. 60, frg. 162).
(Pastaba: Romos karvedžiui Markui Antonijui tuo metu buvo apie 45 m.). „Tvarkingai
mąstyti – reiškia pradėti nuo savęs: nuo
savo Autoriaus ir savo galutinio tikslo“, bet
paprasčiau linksmintis, kautis norint tapti
karaliumi, taip ir nesuvokiant, ką reiškia
būti valdovu ar žmogumi (M., p. 57, frg.
146 ) – čia jau, ko gero, visa mačo strategija.
Mirtis – tai varžybų ar tik seto pabaiga?
„Žmonės, negalėdami išgydyti mirties, skurdo, tamsumo, nusprendė apie tai negalvoti,
idant būtų laimingi“ (M., p. 61, frg. 158).
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„Nieko nėra už tai tikriau ir nieko
baisiau. Nors ir kažin kokiais didvyriais
dėtumėmės, galas laukia kad ir gražiausio
pasaulyje gyvenimo!.. Žmogui nėra nieko
svarbiau už jo būvį ir niekas jo taip nebaugina kaip amžinybė“ (M., p. 68–69, frg. 194) –
čia jau įvadas į garsiąsias Pari de Pascal
(Paskalio lažybas – pranc. k.). Kokios gi
varžybos be statymų?
1651–1654 m. gydytojų patarimu Paskalis
atsitraukia nuo protinio darbo reikalaujančios
mokslinės veiklos. Vienas jo pomėgių buvo
hercogų draugijoje lošti azartinius žaidimus,
to rezutatas – jo atrasti matematinės tikimybių teorijos pagrindai, tebenaudojami ir
šiandien (M., p. 330–331). Tenka sutikti, kad
lošimai su statymu pasiutiškai įaudrina, lošimo metu gaminasi adrenalinas. O jeigu „ant
kortos“ pastatytas gyvenimas? Nori nenori,
visi dalyvauja „šioje rusiškoje ruletėje“, tik čia
šovinys ne šešiapatroniniame revolveryje, o
dvivamzdyje. Pasirinkimo tikimybė: 50/50, 1
iš 2. Paskalis tai įvardija dar gražiau, vadina
tai dvipuse moneta: vienoje pinigo pusėje –
kryžius, Kristaus simbolis, kitoje – erelis, pasaulio, ciesoriaus regalijų simbolis (M., p. 79).
„Dievas arba yra, arba Jo nėra […] jei laimite, išlošiate viską, jei pralaimite, nepralošiate
nieko“ (M., p. 79–80, frg. 233). Jo nuomone,
statydami už Dievo buvimą, galime arba laimėti „viską“ (t. y. amžinąjį gyvenimą), arba
nieko nepralošti, t. y. „pralošti“ tik žemiškąjį
gyvenimą, kuris bet kuriuo atveju jau yra
įsuktas į kitų lošimų ruletę. Išradinga, unikalu,
įtikinama! Mažų mažiausiai – tai setpointas!
Nors vėlesni skeptikai, pradedant D. Didro
(1713–1784) ir baigiant XXI a. gyvenančiu
R. Dawkinsu, kritikuoja, kad neatsižvelgta į
panašius kitų religijų teiginius. „Negalima patekti į vienos religijos rojų, nepabuvus visų kitų
pragaruose“ – sparnuota amerikiečių pragmatizmo puoselėtojo Viljamo Džeimso
(1842–1910) frazė daugmaž apibūdina ir
visus kitus kritikuojančiųjų Paskalio lažybų argumentus. Na, bet kuriuo atveju, tai –
labai stiprus apologetinis smūgis į ateistų komandos „aikštelę“. Beje, Šventasis Raštas
– tai galimybė „apsižvalgyti“ lošimo „užkulisiuose“ (M., p. 81).
1 Паскаль Б. Мысли, http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/pask/index.php
2 История тенниса, http://ru.wikipedia.org/wiki/Теннис
3 Пари Паскаля, http://ru.wikipedia.org/wiki/Пари_Паскаля
Literatūra:
1. Pascal, Blaise, Mintys, (Aidai, 1997).
2. Паскаль Б. Мысли, http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/pask/index.php
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PRENUMERUOKIMĖS
„GANYTOJĄ“ 2016
METAMS – TEGUL
VIEŠPATS MUS
GANO!

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

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).

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
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sekmadienį 11 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.

KAUNO KRAŠTE
KAUN E – M. K. Čiurlionio g. 5 sekmadieniais 11 val.,
trečiadieniais 18.30 val.
JONAVOJE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sekmadieniais
10 val., antradieniais 18.30 val.
ALYTUJE – Kalniškės g. 2 b sekmadieniais 11 val., trečiadieniais
18.30 val.
MARIJAMPOLĖJE – Vytauto g. 32 sekmadieniais 11 val.
KĖDAIN IUOSE – Birutės g. 14 sekmadieniais 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.
RASEIN IUOSE – Jaunimo g. 2 sekmadieniais 11 val.,
antradieniais 18 val.

ŠIAULIŲ KRAŠTE
ŠIAULIUOSE – Polifonijos salė (Aušros al. 15) sekmadieniais
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11 val.
KURŠĖNUOSE – Daugėlių g. 83 sekmadieniais 11 val.
N.AKMENĖJE – Nepriklausomybės g. 20 sekmadieniais 11 val.
RADVILIŠKYJE – Laisvės alėja 8 sekmadieniais 11 val.
TAURAGĖJE – 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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