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Tauta, gyvenusi tamsybėje, išvydo

didelę šviesą.

Gyvenusiems mirties šešėlio
krašte nušvito šviesa. <...>

Kūdikis mums gimė,
Kalėdų šventės
kūrimas šeimoje .......14p.
Netobulos tobulo
meno išraiškos ...........17p.

sūnus mums duotas.
Ant Jo peties
viešpatavimas,
Jis bus vadinamas

Nuostabusis,
Patarėjas, Galingasis
Dievas,
Amžinasis Tėvas,
Ramybės Kunigaikštis.

Jo viešpatavimas plėsis
ir taikai nebus galo.
(Iz 9, 2. 6-7)

„Aš žinau, kuo
pasitikiu“

Interviu su Eugenijumi
Mačerausku apie gyvenimo
iššūkius , sergant
nepagydoma liga..................20p.
Birutė Venteraitienė

Mokykimės vieni
kitus išklausyti......... .30 p.

Laukiant Kalėdų
ANŽELIKA KRIKŠTAPONIENĖ

J

au prasidėjo adventas (lot. adventus reiškia
„atėjimas“) – keturių savaičių laikotarpis prieš
Kalėdas. Šios dienos, neabejotinai, gali būti ir
yra vienos gražiausių metuose. Tai metas, kai tykiai
krenta snaigės ant žemės, o jų šokis danguje užburia
mūsų žvilgsnį…
Tai laikas, kai šiltuose namuose puošiame eglutę
ir, žvilgčiodami pro langą, mįslingai laukiame Kalėdų
stebuklo… Tai valanda, kai širdį virpina artėjančio
Kristaus gimimo šventės paslaptis… Valome ir puošiame namus, kepame kalėdinius gardėsius, uždegame žvakeles, sklaidome Šventojo Rašto puslapius,
meldžiamės ir giedame giesmes…

Berašant šiuos sakinius, prisiminiau vienos giesmės žodžius „Greitai, greitai Jėzų pamatysime…“, ir
jie suvirpino vilties stygą širdyje. Pagalvoju, kad tik
dvasinis advento ir Kalėdų aspektas suteikia šiam
laikotarpiui tikrojo stebuklingumo, gražaus jaudulio
ir šviesios vilties.
Juk be šito Kalėdų laukimas kaipmat gali virsti
beprasmiu švenčių maratonu, nuolat patiriamo streso
„košmaru“. Jei nelaukiame Kristaus ir nepažįstame
Jo ramybės, meilės ir vilties takų, žiūrėk, čia pat, nė
nesusimąstę, įkrentame į prieššventinio triukšmo ir
dovanėlių paieškų verpetą, atsiduriame parduotuvių
spūstyse, galbūt net išgyvename vidinį spaudimą dėl
finansų stygiaus, o galiausiai šį bėgimą baigiame pervargę virtuvėje prie puodų. Papurtau galvą ir tariu sau:
„Ne, nenoriu tokių sekinančių Kalėdų.“
Advento laiku kiekvienas gali atsiverti mažam
sielos stebuklui, padvelkiančiam į mus savo ramybe.
Nukelta į 3 p.
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Lauk Dievo
GIEDRIUS AŽUKAS

N

enumaldomai artėja metų
pabaiga, artėja ir paslaptinga
krikščioniško pasaulio šventė –
Kalėdos. Aplinkui jau juntamas sujudimas,
žmonės skuba apžiūrėti prekybos centrų
lentynas ir prekystalius, „lūžtančius“ nuo
prekių su Kalėdų ar Naujųjų metų simbolika
gausos. „Akropoliai“ ir „megos“, patvirtindami savo pavadinimų reikšmes, suburia
mases žmonių. Kuo didesnė parduotuvė,
tuo daugiau prekių, kuo daugiau prekių, tuo
daugiau norinčių tas prekes įsigyti. Visko
daug ir kuo daugiau – tuo geriau, kiek tik
„kišenė leidžia“. Žmogaus norams nėra galo.
Dovanos, pirotechnika, kaukės, drabužiai
ir, aišku, tai, kas „svarbiausia“ – ką valgyti
ir gerti? Visi ko nors ieško šventėms.
Bet ko žmogui reikia labiausiai? Ir ne tik
prieš Kalėdas, bet kasdien, kas valandą, kas
akimirką – ištisus metus? Manau, labiausiai
žmogui reikia suvokti, kad jam reikalingas
Jėzus Kristus ir Jo Evangelijos žinia, kuri
skamba jau 2000 metų: Pirmiausia ieškokite
Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus
jums pridėta (Mt 6, 33). Jėzaus mums reikia
kaip Gelbėtojo (iš nuodėmių ir pražūties),
reikia kaip Guodėjo (nes visi susiduriame
su šio pasaulio neteisybe, patiriame daug
skausmo ir nelaimių), reikia kaip Gydytojo
(gydančio kūno ligas ir sielos žaizdas).
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir
esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant
savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes
Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite
savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus
ir mano našta lengva (Mt 11, 28–30). Jėzus
kviečia kiekvieną, kuris jaučiasi nekaip –
ne tik paskendusį įvairiuose rūpesčiuose,
vargstantį darbuose ar namuose, bet ir suvokiantį savo sielos vargą, prislėgtą įvairių
sunkumų, kurių žmogaus kelyje netrūksta.
Bendraudamas su žmonėmis pastebiu,
kad kas trečias ar ketvirtas lietuvis savo gyvenime susiduria su rimtomis problemomis.
Viešpats Jėzus žada atgaivinti. Ir Jis tikrai atgaivina, jeigu tik mes į Jį kreipiamės. Artėjančių
švenčių gaudesys ne vieną žmogų verčia slėptis:
„Kaip galiu pasirodyti liūdnas ir prislėgtas,
jeigu visi aplinkui alsuoja džiaugsmu?“ Bet
ar tai tikras džiaugsmas? O gal tai tik kaukė?
Sustok ir pamąstyk, nes Jėzus kviečia:
Ateikite visi, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.
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Kristaus našta lengva, su Juo gyventi gera,
Jo jungas nėra sunkus, priešingai – Jis teikia
atgaivą ir jėgų gyventi. Jėzus nori, kad tu jau
čia, žemėje, atrastum kitokį gyvenimą, kad tavo
širdis ir nuotaika pasikeistų. Jis nori tau padėti.
Psalmėse karalius Dovydas rašė: Kai
Tu pasakei: „Ieškokite mano veido!“, mano
širdis Tau atsakė: „Tavo veido, Viešpatie, aš
ieškosiu.“ Neslėpk savo veido nuo manęs!
Neatstumk rūstybėje savo tarno! Tu esi mano
pagalba. Neatmesk ir nepalik manęs, mano
išgelbėjimo Dieve! (Ps 27, 3–4). Ši ir kitos
Dovydo psalmės rodo, kad Dievui visada
rūpėjo žmogaus santykis su Juo: Jis kviečia žmogų, kai šiam reikalinga Viešpaties
pagalba, bet Dievo širdis atvira visada – ir
kai tau gera, ir kai sunku...
Dažnai žmonės ieško tokio Dievo, kuris atsakytų į visus jų prašymus, įvykdytų
visus jų norus. Dievo, kuriuo būtų galima
manipuliuoti, kurį būtų galima papirkti
(darbais ar aukomis), su kuriuo būtų galima
susitarti ir kuris „žaistų“ pagal jų taisykles,
kad žmogus būtų „karalius“. Viešpats yra
geras, bet... ne toks. Taip, Jėzus paima tavo
naštas, neša tavo jungą, bet tu turi nešti Jo
jungą. Ne tu esi Jėzaus šeimininkas, bet Jis
yra tavo valios Karalius.
Jėzaus gimimas nebuvo bereikšmis. Vos
gimęs Jis sulaukė nemažo žmonių dėmesio.
Bet ne tų, kurie tarėsi tarnaują Dievui. Jo
gimimas patraukė ne kunigų ir levitų, bet
piemenų, kurie, atrodytų, buvo toli nuo
Dievo, rytų išminčių ir net bedievio karaliaus pavyduolio Erodo dėmesį. Viešpats
Jėzus savaip pasibeldė į jų širdis. Piemenys
ir išminčiai atidavė Jam šlovę, pagarbino
Jį, o Erodo širdis, turėjusi džiaugtis Mesijo
atėjimu (juk Erodas buvo Dievo išrinktos

tautos karalius!), visgi užkietėjo... Deja, ir
šiandien, užuot šventę Kristaus gimimą,
užuot pagarbinę Jį, kai kurie žmonės Jį atstumia, nori užgniaužti bet kokią žinią apie
Jo norą apsigyventi jų širdyse.
Evangelijose skaitome apie skirtingus karalius – Dovydą ir Erodą, skirtingų
socialinių sluoksnių žmones – piemenis
(varguolius) ir išminčius (inteligentiją). Tai
liudija, kad Viešpačiui rūpi visi žmonės –
visų tautų ir bet kokiam socialiniam sluoksniui priklausantys žmonės: Jo akivaizdoje
bus surinkti visų tautų žmonės (Mt 25, 23).
Visada bus žmonių, kurie ieško Dievo
ir Jį randa, nes Jis leidžiasi atrandamas visiems, kas to nori, visiems, kurie atsiliepia
į Jo kvietimą. O Jis tikrai kviečia, šaukia
visus – ir esančius toli laukuose, ir tuos, kurie
„karaliaus rūmuose“ (valdžioje): Pirmiausia
ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa
tai bus jums pridėta (Mt 6, 33).
Kai mes atrandame Dievo karalystę,
pažįstame Jėzų, kaip Gelbėtoją, tuomet ir
ši šventė, Kalėdos, įgyja kitą prasmę. Dievo
karalystė nėra valgymas ir gėrimas (kaip dažnas tautietis galvoja), bet teisumas, ramybė
ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje (Rom 14,
17). Jis kviečia visus – „kunigus ir levitus“,
„piemenis ir išminčius“ – ir trokšta, kad šios
Kalėdos būtų kitokios nei daugelis ankstesnių.
Laukime Jėzaus Kristaus – kitokio, kokio
iki šiol nepažinojome. Laukime Jo aplankymo – kitokio, nei buvome pratę. Leiskime
Jam būti adventinio laikotarpio Šeimininku ir
priimkime Jo dovanas, kurių Jis yra paruošęs
kiekvienam. Aš tikiu, kad matysiu Viešpaties
gerumą gyvųjų žemėje. Lauk Viešpaties! Būk
drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš
sakau, Viešpaties! (Ps 27, 8–9. 13–14).
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Laukiant Kalėdų
Atkelta iš 1 p.

Širdyse laukime Kristaus ir tikėjimo užgimimo stebuklo, puoselėkime Grįžtančiojo į žemę Kristaus laukimo dvasią savo šeimos
ir bažnyčios susibūrimuose. Ypatingai kviesčiau skirti laiką
Rašto skaitiniams, apmąstymams. Taip pat raginčiau šeimose,
bažnyčiose, draugų rate atvirai bendrauti, kalbėti, ką mums
reiškia Kristus. Visa tai, neabejoju, advento laikotarpį nušviestų
Dievo malonės šviesa.
Kita vertus, svarbu šiuo džiaugsmu pasidalinti su kitais –
bent su vienu žmogumi. Galbūt paguosti pavargusį, padrąsinti
nusivylusį, pamaitinti alkaną, aplankyti ligonį, ramiai prie širdies
priglausti verkiantį vaikelį, kad Kalėdų žvaigždė apšviestų sielos
tamsumą, liūdesį ir neviltį.
Todėl, manau, advento skaitiniai ir malda gali tapti nuostabia
kasdiene kelione su Jėzumi. Šiais metais, ruošdama savo namus ir
širdį Kalėdų sutikimui, nusprendžiau žvelgti išskirtinai tik į Jėzų,
kaip vienoje giesmėje giedame: „Viskas apie Tave ir Tau, Jėzau.“
Kiekvieną advento savaitę galime apsvarstyti vieną naują klausimą. Juos paruošiau pagal Jeremy V. Joneso (Focus on the Family)
klausimus.

Pirma advento savaitė:
Jėzus paklausė savo mokinių: Kuo žmonės mane, Žmogaus
Sūnų, laiko? <...> O kuo jūs mane laikote? (Mt 16, 13. 15)

PRENUMERUOKIMĖS
„GANYTOJĄ“ 2016
METAMS – TEGUL
VIEŠPATS MUS
GANO!
Aš pats ganysiu savo avis ir
surasiu joms poilsio vietą, –
sako Viešpats Dievas. –
Paklydusių ieškosiu,
išsklaidytas surinksiu,
sužeistas aptvarstysiu,
ligotas pastiprinsiu
(Ez 34, 15–16).

Antra advento savaitė:
Ką Kalėdų kultūra gali mums pasakyti apie Jėzų? Panagrinėkime
Kalėdų šventės ženklus ir susiekime juos su Kristaus tiesa.

Trečia advento savaitė:
Pasvarstykime, kuo buvo svarbus Kristaus, Dievo Sūnaus,
įsikūnijimas? O kas būtų, jei Jis būtų tik žmogus?

Ketvirta advento savaitė:
Kaip aš arba mano šeima gali atspindėti Kristaus įsikūnijimo
stebuklo vaisius? Kaip galime apreikšti Kristaus nusižeminimo, meilės,
atjautos, pasiaukojimo, atpirkimo stebuklą?

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

Lietuvos pašto
skyriuose arba
internetu
www.prenumeruok.lt
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Malonės dovana
DARIUS VENSLOVAS

Š

iandien minime pirmąjį Jėzaus
atėjimą ir laukiame antrojo Jo
atėjimo. Tačiau Jis mus aplanko
ir per savo Žodį. Kiekvienas Jo aplankymas
mums yra miela dovana.

Dievo dovana – amžinasis
gyvenimas
Pati svarbiausia Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas Jėzuje Kristuje.
Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas
yra Tas, kuris tave prašo: ‘Duok man gerti’,
pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų davęs
gyvojo vandens! (Jn 4, 10) – šiais žodžiais
Jėzus prabilo į samarietę moterį, su kuria
kalbėjosi prie šulinio. Laiške romiečiams
skaitome: Atpildas už nuodėmę – mirtis, o
Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per
Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį (Rom 6, 23).
Tiek nuodėmė, tiek išteisinimas atėjo per
vieną žmogų: nuodėmė atėjo per Adomą,
o išteisinimas nuo bausmės už nuodėmę –
per Jėzų Kristų. Kuo labiau suvokiame savo
nuodėmingumą, tuo labiau mylime ir vertiname tai, ką Jis dovanojo. Nuodėmė kyla
iš sugedusios prigimties. Ne nuodėmingi
darbai, bet nuodėminga prigimtis žmogų
padaro nusidėjėliu. Ne elgesys nulemia
prigimtį, bet prigimtis elgesį. Darydamas
gerus darbus, nė vienas netaps teisiu – teisumas yra Dievo malonės dovana, priimama
tikėjimu. Malonė yra stipresnė už nuodėmę.
Graikiškas žodis charis yra verčiamas
žodžiu malonė. Naujojo Testamento originale jis aptinkamas 131 kartą. Pagrindinė
žodžio charis reikšmė: malonumas, žavumas, patrauklumas. Juo buvo nusakoma, kas
patrauklu ir žavu. Susilaukti malonės kieno
nors akyse reiškė tapti gražiu ir patraukliu.
Gauti malonę reiškia visai nepelnytai susilaukti ko nors malonaus. Kai žodis charis
pasirodė apaštalų raštuose, juo apibūdinant
Dievo santykį į atgailaujantį žmogų, dar
labiau išryškėjo šio žodžio, kaip neužtarnautos dovanos, reikšmė.
Adomo nuodėmė ir priešiškumas Dievui buvo perduodami jo palikuonims iš
kartos į kartą. Apie tai skaitome Pradžios
knygoje: Žmonių nedorybės žemėje buvo
didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti
(Pr 6, 5). Šv. Augustinas, vienas iš Bažnyčios
Tėvų, tokią žmonijos elgseną apibūdina taip:

„Dangiškos dovanos, galinčios pasitarnauti
išgelbėjimui, buvo atimtos iš žmogaus, o
natūralios prigimtinės dovanos, nevedančios
į išgelbėjimą, buvo suterštos ir suluošintos.“
Apaštalas Paulius Laiške romiečiams
atskleidžia, kad bet kokio žmogaus ar tautos
išrinkimą lemia malonė, ir tai nepriklauso
nuo darbų: Ir jei malone, tai ne dėl darbų,
nes tada malonė nebūtų malonė. Bet jeigu
darbais, tai jau nebus malonė; kitaip darbas
nebūtų darbas (Rom 11, 6).
Išgelbėjimas nuo artėjančios Dievo
rūstybės yra Dievo dovana. Išlaisvinimas
iš nuodėmės priklausomybės ir šventumo
troškulys – tik dėl Dievo malonės. Ši Šventojo Rašto ištrauka vaizdingiausiai aprašo
visų tikinčiųjų išgelbėjimo prigimtį: Juk ir
mes kitados buvome neprotingi, neklusnūs,
apgauti, vergaujantys įvairiems geiduliams
ir malonumams, gyvenome pilni pykčio ir
pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantys vieni
kitų. Bet kai pasirodė Dievo, mūsų Gelbėtojo, gerumas ir meilė žmonėms, Jis išgelbėjo
mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet
iš savo gailestingumo, Šventosios Dvasios
atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu. Jis
mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų
Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, išteisinti Jo malone, viltimi taptume amžinojo gyvenimo
paveldėtojais (Tit 3, 3–7).
Malonė veikė ir iki Kristaus, tačiau daugiausia jos susilaukdavo tik Izraelio tauta. Per
Jėzaus kryžių Dievo malonė tapo prieinama
visoms tautoms: Nes gelbstinti Dievo malonė
pasirodė visiems žmonėms (Tit 2, 11).

Pasilikti ir augti Dievo
malonėje
Dievo žodis ragina ne tik priimti Dievo
malonę, bet pasilikti joje ir augti. Atrodo,
kad Dievo malonę įmanoma ir atstumti, nes
apaštalas Paulius rašo: neatstumiu Dievo
malonės (Gal 2, 21). Ją įmanoma prarasti,
kaip atsitiko įtikėjusiems žydams ir Galatijos
bažnyčioms: Žiūrėkite, kad kas neprarastų
Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokia
karti šaknis ir nepadarytų vargo, suteršdama daugelį. <...> Jūs, ieškantys išteisinimo
įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote
malonę (Hbr 12, 15; Gal 5, 4).
Galatai, savanoriškai apsipjaustydami,
perėjo iš malonės sferos į Mozės įstatymo

Utenos bažnyčios pastorius Darius Venslovas
sferą. Tą pačią klaidą kai kurie tikintieji daro
ir šiandien: jie išeina iš bažnyčių, kuriose
pamokslaujamos žinios centre yra išgelbėjimas iš malonės, ir eina ten, kur mokoma,
kad išgelbėjimas priklauso nuo darbų ir
priklausymo konkrečiai bažnyčiai.
Bet Dievo malone esu, kas esu, ir Jo malonė man neliko bergždžia, bet aš darbavausi
daug daugiau už juos visus, nors ne aš, bet
Dievo malonė, esanti su manimi (1 Kor 15,
10). Malonę galima priimti ir tuščiai. Paulius
sako, kad yra mažiausias iš apaštalų, persekiojo bažnyčią, kurios nariu vėliau pats
tapo, taip pat rašo: Visiems tapau viskuo,
kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau
(1 Kor 9, 19–22). Matome, kaip Dievo malonė veikė jo gyvenime ir iš tiesų netapo
bergždžia – jis daugiau nei kiti apaštalai
keliavo, patyrė daugiau persekiojimų, daugiau parašė laiškų, daugiau įkūrė bažnyčių.
Jis pripažįsta, kad tai – ne jo nuopelnas, bet
jame veikė Dievo malonė.
Laiške efeziečiams skaitome: Jūs esate
išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš
jūsų – tai Dievo dovana (Ef 2, 8). Ši Rašto
eilutė parodo, koks svarbus santykis į Dievo teikiamą malonę. Išgelbėjimo procese
svarbiausia yra malonė, kuri pasiekiama
tik tikėjimu. Tikėjimas nėra kažkoks darbas ar veikla, kuri padės gauti išgelbėjimą.
Išgelbėjimas yra Dievo dovana, ir tikėjimas
padeda šią dovaną gauti. Išgelbėjimo šaltinis – ne žmoguje: Ir tai ne iš jūsų, – sako
apaštalas Paulius.

Pabaigai
Gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms – gimė Kristus, ir tai yra
Dievo dovana. Šv. Kalėdos mums primena,
kad tik per Jėzų esame išteisinami, paveldime amžinybę bei esame išgelbėti nuo
artėjančio Dievo teismo. Argi to nepakanka?

Naujienos
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Seminaras „Dievą

garbinantis gyvenimas“
RŪTA TUMULIENĖ

Š

iaulių bažnyčios „Tiesos žodis“
tikintieji lapkričio 27 – 28 d. Polifonijos salėje surengė seminarą
„Dievą garbinantis gyvenimas“. Jo metu
Indukcinio Biblijos Instituto dėstytojai pastorius Vasilijus Filatas (Moldova) ir Natalija
Platova (Ukraina) gvildeno tris temas:
1. Ką Biblija kalba apie Dievo garbinimą?
2. Kokia Senojo Testamento šventyklos reikšmė?
3. Koks yra Kristaus ir šventyklos santykis?

Pastorius V. Filatas moko pastorius bei
misijų vadovus užsienyje ir dukterinėse
Moldovos bažnyčiose
Pradėdama seminarą bažnyčios pastorė
Anželika Krikštaponienė pasveikino susirinkusius seminaro dalyvius iš trijų šalių:
Lietuvos, Ukrainos ir Moldovos. Vėliau
pastorė pristatė seminaro mokytoją Vasilijų
Filatą, gimusį ir užaugusį Moldovoje. Šiuo
metu jis darbuojasi kaip pastorius ir mokytojas–misionierius: moko pastorius bei misijų
vadovus užsienyje ir dukterinėse Moldovos
bažnyčiose, yra Invatatura din Cuvant –
Precept Ministries for Moldova asociacijos
prezidentas. Taip pat įvairių organizacijų
įkūrėjas ir prezidentas: tekvondo klubo Stolas Leukas, English for a New Life School,
Scriptehinfo Computer School, International
Sports Coaching School, International Media
School ir moldovacrestina.md portal.

Pastorius Filatas yra 8 knygų autorius ir tarptautinio VI laipsnio juodojo
diržo tekvondo instruktorius. Vasilijus
Filatas studijavo Moldovos valstybiniame universitete, baigė teologijos studijas
Bucharešto (Rumunija) universitete bei
Eurazijos Precept Ministries Biblijos institute. Šiuo metu rašo daktaro disertaciją
apie Moldovos baptistų istoriją. Vasilijus
su žmona Anastasija augina tris vaikus ir
gyvena Kišiniove.
Įsigiję seminaro medžiagą „Gyventi iš
tiesų garbinant“, drauge su dėstytoju nagrinėjome joje išdėstytas temas. Pirmojoje pamokoje žvelgėme į savo tikėjimo
tėvą Abraomą, kuris, paklusdamas Dievo
valiai, aukojo pažado sūnų ant aukuro (Pr
22, 1–19). Šiek tiek trikdė ir stebino dėstytojo pateiktas indukcinis Šventojo Rašto nagrinėjimo būdas – turėjome liudyti,
atsakinėti į pastoriaus klausimus, garsiai
skaityti Biblijos ištraukas, ieškant raktinių
žodžių ir juos pasižymint. Toks aktyvus
Dievo žodžio nagrinėjimas atvėrė naujas
gelmes. Pavyzdžiui, Pradžios knygos 22, 2
eilutėje pirmą kartą randame žodį „myli“,
kuris atspindi tėvo Abraomo meilę savo
sūnui ir atskleidžia dangiškojo Tėvo meilę
Sūnui, paaukojusiam už mus, nusidėjėlius,
savo gyvybę.
Aiškindamiesi, kaip Abraomas įstengė
paklusti Dievo valiai ir Jam aukoti savo
vienintelį, mylimą sūnų, supratome, kad
Abraomas buvo dievobaimingas vyras,
todėl ilgai nesvarstęs, ėmė vykdyti Dievo
valią, nes buvo paklusnus. Visos šios savybės žmogų nukreipia į tikrojo garbintojo
kelią. „Nėra paklusnumo – nėra garbinimo,“ – sakė misionierius. Todėl pamokos
pabaigoje susimąstėme, kas šiandien mūsų
gyvenime turėtų būti paaukota, kur reikia
keistis, atgailauti ir imtis veiksmų vykdant
Dievo valią.
Antroji pamoka buvo skirta Senojo
Testamento šventyklai – kokią šventyklą
Dievas įsakė Mozei pastatyti, kokie joje,
padangtėje, ir jos kieme buvo indai ir baldai,
kokią funkciją jie atliko.
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Žvelgdami į Senąjį Testamentą ir Naująjį, suvokėme, kad Dievo šlovės debesis,
apgaubdavęs šventyklos sandoros skrynią Švenčių Švenčiausioje, pasitraukė iš
šventyklos po paskutiniojo babiloniečių
mūšio prieš Jeruzalę. Dievo šlovė aplankė
šventyklą tik tuomet, kai Jėzus – įsikūnijęs
Dievo žodis – įžengė į ją. Šiandien mes,
krikščionys, esame Dievo šventykla, kurioje
gyvena Šventoji Dvasia. Todėl nebepriklausome patys sau, esame tam, kad liudytume
nuostabius Dievo darbus kitiems.
Vėliau misionierius Vasilijus Filatas
išsamiai pristatė indukcinį Biblijos nagrinėjimo metodą bei jo paplitimą pasaulyje*.
Seminarą užbaigė Natalija Platova, kuri
jau ne kartą yra viešėjusi Šiaulių bažnyčioje.
Kadangi prieš metus šiauliečiai aukojo pinigines aukas, trokšdami paremti Natalijos
Platovos veiklą Ukrainoje, ji pasidalino, kur
buvo panaudotos tikinčiųjų surinktos lėšos.
Natalija Platova gyvena Rovno mieste,
Ukrainoje. Dirba mokytoja gimnazijoje ir
dėsto Indukciniame Biblijos Institute. Bažnyčioje veda Biblijos studijas paaugliams,
jaunimui ir moterims. Vasarą aktyviai tarnauja įvairiose stovyklose pagal instituto
programas. Veda biblines paskaitas moterims, šeimoms, jaunimui Ukrainoje ir
kitose šalyse.

Taip pat savo tarnavimo patirtimi dalinosi ir Filato sūnus Davydas.
Seminaro metu vykusios studijos atvėrė, jog sąvoka „garbinti“ apima kur kas
daugiau nei giedoti Viešpačiui giesmes.
Toks pateiktas Šventojo Rašto tyrinėjimo
būdas leidžia dar aiškiau suprasti Dievo
žodį, mėgautis juo ir žavėtis. Susipažinę su
nauju metodu likusią trijų savaičių medžiagą
mielai nagrinėsime individualiai arba namų
grupelėse.
*Skaitykite daugiau www. evengelija.lt
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Tolerancijos dienai skirtas

tautų vakaras
DAIVA PALIONIENĖ

J

onavos bažnyčia „Tikėjimo žodis“ pakeitė pavadinimą
ir nuo š. m. lapkričio 23 d. tapo Jonavos krikščionių
evangelikų bažnyčia.
Jau kurį laiką gilinamės į istoriją ir atrandame tapatybės sąsajas
su evangelikais, veikusiais Lietuvoje ir visoje Europoje XVI amžiuje,
domimės dvasiniu ir kultūriniu Reformacijos palikimu Jonavos
krašte. Matome, kad mūsų tikėjimo šaknys siekia Reformacijos
laikus ir norime tai priminti ir perteikti savo kraštiečiams.
„Tikėjimo žodžio“ pavadinimas iki šios dienos vis dar turi
neigiamas konotacijas sekuliarioje žiniasklaidoje, valstybinėse
institucijose ir visuomenėje (ypač mažesniuose miesteliuose). Šis
pavadinimas skamba kaip svetimybė Jonavos istoriniame-kultūriniame kontekste. Mes pripažįstame ir mokomės iš Naujojo
miesto katekizmo (2015 m.), kuris yra ekumeniškas ir teologiškai
pagrįstas. Taip pat mokomės iš istorinių Reformacijos tikėjimo
dokumentų (XVI–XVII a.): Heidelbergo katekizmo (1563 m.),
Antrojo šveicariškojo išpažinimo (1566 m.), Vestminsterio tikėjimo išpažinimo (1647 m.), didžiųjų reformatorių M. Liuterio, J. Kalvino raštų, mūsų žemiečio A. Kulviečio tikėjimo –
mums artimi jų tikėjimo išpažinimai bei teologija. Tai dar labiau
sustiprino norą vadintis šiuo gilias istorines šaknis turinčiu vardu.
Juk Jonavos žemėse XVI–XVII a. evangelikai gyveno ne viename
dvare ir miestelyje.
Viliamės ir tikime, kad, pakeitę pavadinimą ir tapę Jonavos
krikščionių evangelikų bažnyčia, iš tiesų atskleisime savo evangelinę tapatybę, geriau derėsime prie Jonavos ir visos Lietuvos
dvasinio, kultūrinio, istorinio konteksto. Taip pat manome,
kad naujasis pavadinimas padės mūsų bendruomenei atrasti
sąsajas su evangeline tradicija ir dar sąmoningiau bei uoliau
tarnauti Viešpačiui Jėzui ir Jonavos miesto žmonėms, įrodant,
kad nauju vardu besivadinančioje bažnyčioje tarnauja atsinaujinę, pakeistomis širdimis, Kristų ir savo miestą mylintys,
nuoširdūs krikščionys.
Jonavos „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios narių susirinkime,
vykusiame š. m. rugsėjo 20 d., šiam sprendimui vienbalsiai
pritarė visi bažnyčios nariai. Pabrėžiame, kad mūsų bažnyčia
lieka bendrijoje „Tikėjimo žodis“. Mes išliekame evangelinė-charizminė (tikinti ir Šventosios Dvasios dovanas praktikuojanti)
bendruomenė. Tiek mūsų vizija, tiek ir misija išlieka ta pati –
būti dievota ir draugiška bendruomene, siekiančia Kristaus
pažinimo bei teologinio išprusimo, ir Kristui pasaulį laiminčia
Jo bažnyčia.
Su meile Kristuje,
Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas

Redakcijos prierašas: Jonavos krašto evangelikų istoriją skaitykite 29 p.

L

apkričio 12 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose
žmones subūrė Tolerancijos dienai skirtas muzikinis
tautų vakaras. Vakaro idėją puikiai nusako poeto J.
Marcinkevičiaus žodžiai: ,,Visada žemėje per mažai gerų žodžių –
meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame,
nepasakę jų vienas kitam.‘‘
Idėja papasakoti apie pasaulį per muziką gimė man, šios žinutės autorei, Daivai Palionienei, dar prieš penkerius metus – tąkart
kvietėme žmones į Akmenės krašto muziejų. Vakaras taip patiko
dalyviams ir žiūrovams, kad vis sukosi mintis parodyti renginį
plačiajai visuomenei. Ir tokia diena atėjo.
Šįkart Tautų vakaro ašis buvo Ukraina. Akmenės rajono
gyventojai renka ir veža labdarą į šią šalį, mūsų rajone priimami
žmonės iš Ukrainos, kurie pabėgę nuo karo gali čia kartu su mumis saugiai gyventi. Į sceną pakviesta ukrainietė Inga papasakojo
apie karo baisumus, žmonių išgyvenimus. Renginio metu buvo
renkamos aukos nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams.
Vakaro metu talentingiausi Akmenės krašto muzikantai atliko
įvairių tautų muzikos kūrinius – prisiminėme Kazachstaną, Latviją, Estiją, Ukrainą, Rusiją, Italiją, Ispaniją, Prancūziją, Gruziją,
Azerbaidžaną, Izraelį, Angliją... Šventėje dalyvavo ir romų tautybės
atlikėjas, ir nuotaikingi žemaičiai. Svečiavosi dainingas tenoras,
konkurso „Lietuvos talentai“ nugalėtojas – Marius Petrauskas,
kuris atliko giesmę anglų kalba.
Tačiau pats garbingiausias šio renginio svečias buvo Metų tolerancijos žmogus, Medininkų tragedijos liudininkas ir dalyvis, Evangelikų-reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kunigas Tomas
Šernas. Jis tikrai turi ką pasakyti ir turi teisę kalbėti apie toleranciją,
nes 1991 metais, kai Lietuva žengė pirmuosius žingsnius Nepriklausomybės keliu, patyrė tolerancijos nebuvimą. Tomas Šernas, tuomet –
Lietuvos Sąjūdžio atstovas, pasakojo: ,,Tą dieną Lietuvos muitinės
poste Medininkuose buvome aštuoniese. Po provokacijos gyvas likau
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aš vienas. Bet Lietuva išliko tolerantiška ir
neįsivėlė į karą“, – kalbėjo svečias.
Šį renginį vedžiau aš, Daiva Palionienė,
ir Akmenės rajono mero patarėjas Tomas
Martinaitis. Stengėmės šmaikščiai, tačiau
labai pagarbiai pristatyti kiekvieną šalį. Per
projektorių buvo rodomi patys gražiausi
kiekvienos šalies vaizdai.
Renginio globėjas, Akmenės rajono
meras V. Mitrofanovas, kalbėdamas apie
toleranciją, atkreipė dėmesį į skirtingas šio
žodžio prasmes: „Blogiausia, kai žmogus
netoleruoja žmogaus, tuomet tarpsta blogis.
Tikiuosi, jog pabuvę kartu, išgirdę tiek daug
pasaulio kalbų, skirtingų šalių muzikos, iš
koncerto išeisime geresni“, – sakė meras.
Tačiau labiausiai įsiminė Tomo Šerno
ištarti žodžiai: ,,Tolerancija nėra abejingumas. Tai veikimas, pagalba silpnesniam. Tai
Dievo karalystės atėjimas į žemę.“

Grūdas į Viešpaties klėtį
VIRGINIJA SINIAUSKIENĖ

L

apkričio 8-osios rytą Radviliškio
bendruomenės tikintieji į bažnyčią ėjo nešini lauknešėliais.
Po sekmadieninio susirinkimo, pagarbinę
Viešpatį ir paklausę Jo žodžio, rinkomės
švęsti Derliaus šventę. Dievo žodis ragina
ir moko sunešti pirmuosius derliaus vaisius
ir dešimtines į Jo namus, kad juose nepritrūktų maisto. Tad nusprendėme ir mes
pasidžiaugti tuo, ką Dievas davė, atnešti
dalį derliaus į Viešpaties namus, kad būtų
ką padėti ant stalo atvykusiam svečiui ar
užklydusiam pakeleiviui.
Dievo namiškiai sujudo kaip skruzdėlynas: kepė, virė, troškino, skobė, drožė,
pjaustė, vyniojo, puošė... Darbščios rankos
Dievo dovanas pavertė grožybėmis ir skanėstais: moliūgai virto vazomis ir lėkštėmis,
kriaušės – ežiukais, pomidoriukai susirikiavo ir virto linksmais vikšreliais; nuogos medžio šakos salės kampe pasidabino
nėriniais, spalvingi klevo lapai pražydo
rožėmis. Šeimininkės stebino skanėstais
iš vaisių ir daržovių.
Tačiau derlius – ne tik tai, ką iš žemės
išrovėme ar nuo medžio nuskynėme, ką

sudėjome į stiklainius, rūsius, sandėliukus
ar palėpes. Dar brangesnis derlius – patirtis,
bendrystė su tikėjimo namiškiais. Turėjome progą pamatyti ir pasidžiaugti, kiek
daug esame gavę ir kaip gausiai apdovanoti.
Bendraudami, ragaudami, dalindamiesi
kulinarijos paslaptimis ir gudrybėmis, labiau
suartėjome ir geriau pažinome vieni kitus.
Džiugu, kad ruošiant šventę prisidėjo
tiek daug žmonių, kad kiekvienas atnešė savo
grūdą į Viešpaties klėtį. Matant ant stalų ir
krepšiuose tiek gėrybių ir grožybių, gyrius
ir padėka kyla Dievui. Ne tik už gausų derlių, bet ir už tai, kad esame Jo namiškiai, Jo
šeima ir Jo derlius – kiekvienas kaip grūdas.

,,Tą dieną Lietuvos muitinės poste
Medininkuose buvome aštuoniese. Po
provokacijos gyvas likau aš vienas. Bet
Lietuva išliko tolerantiška ir neįsivėlė į
karą“, – kalbėjo Tomas Šernas.

Seminaras

Kaip formuoti
bendruomenės
viziją ir
misiją

Skirta pastoriams, vyresniesiems,
bendruomenių tarybų nariams
bei tarnautojams.
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Sausio 9 d.
10.00 –13.30 val.
Atviras pastorių ir
vyresniųjų Sinodas
(susirinkimas)
14.30 –18.00 val.
Seminaras, pamokslauja
Chris Lewis

Seminaras vyks Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“, Gilužio g. 15, Vilnius
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Misija Filipinuose tęsiasi
2015 metų spalio 30 d.–lapkričio 10 d. dešimties žmonių grupė – Ričardas Pagojus, Aida Šumskytė, Eglė Krasovskienė, Julius Krasovskis,
Ramūnas Jukna, Danielius Jukna, Danielė Puidokaitė, Simona Karosaitė, Deividas Judenis ir Aušra Morkūnienė – vėl išsiruošė į misiją
Filipinuose. Ričardui ir Aidai ši kelionė jau trečia, Eglei ir Ramūnui –
antra, o štai net šešiems šios komandos nariams – Deividui, Aušrai,
Simonai, Danielei, Juliui ir Danieliui – ši kelionė pirmoji. Kviečiame
susipažinti su jų misijų kelionės įspūdžiais ir galbūt kitąmet ryžtis
vienaip ar kitaip prie jos prisidėti.

R

ičardai, jau trečius metus organizuoji misijų kelionę į Filipinus.
Viskas prasidėjo užsimezgus
tavo draugystei su „Vynuogyno“ bažnyčios
pastoriumi Andriumi Markevičiumi, kuris
ilgą laiką gyveno ir tarnavo Filipinuose.
Šiais metais Andrius negalėjo vykti, bet jūsų
komandą papildė ne vienas jaunas žmogus.
Šįkart į Filipinus vyko dešimt žmonių iš
Lietuvos – išsipildė viena iš mano svajonių.
Aš norėčiau, kad vyktų dar daugiau žmonių,
ypač jaunų. Pernai vyko tik mano dešimtmetė dukra, o šįmet net keturi moksleiviai –
Simona, Danielė, Julius ir Danielius. Taip
pat prie gydytojų Eglės ir Aidos dar prisidėjo gydytoja Aušra iš Panevėžio ir Deividas
Judenis iš Kėdainių, kuris yra įkūręs kelis
Vaikų dienos centrus ir dirba su socialiniais
projektais – tad jam buvo labai įdomu sužinoti, kaip tokios organizacijos veikia svetur.
Kokie paruošiamieji darbai vyko? Gal
sulaukėte paramos iš šalies, kad galėtumėte nuvežti Filipinų vaikams dovanų?
Aš dirbu mokytoju dviejose Vilniaus
gimnazijose. Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos administracija sužinojo, kad vykstu į Filipinus, ir išreiškė norą
prisidėti. Tai man buvo labai netikėta, nes
neprašiau ir net neskelbiau, kur vyksiu. Jie
patys pasisiūlė padėti, sakydami, kad nori
puoselėti dalijimosi, aukojimo kultūrą, nori
mokyti moksleivius matyti kitų poreikius.
Pasitarę nusprendėme, kad būtų gerai, jei ši
gimnazija padovanotų dantų šepetėlių. Tad
visa mokykla, kurioje mokosi apie 500 vaikų,
rinko dantų šepetėlius: vaikai ant tų dantų
šepetėlių dėžučių rašė laiškelius, linkėdami
turėti sveikus dantukus ir pan. Tai labai sujaudino filipiniečius – jie rinkosi šepetėlius
ir skaitė tuos laiškelius.
Su manimi susisiekė ir viena moteris iš Druskininkų, kuri taip pat iš kažkur
sužinojo, kad mes vykstame į Filipinus,

ir norėjo kaip nors prisidėti. Jos bendradarbiai nupirko krepšinio kamuolių –
filipiniečiai labai mėgsta krepšinį.
Sulaukiau ir vienos tikybos mokytojos
iš Jonavos skambučio, kuri pasiūlė surengti
Jonavoje labdaros koncertą, o surinktas
aukas skirti filipiniečiams. Tą vakarą buvo
surinkta 100 eurų. Smagu, kad ši mokytoja
mato prasmę dalintis ir savo gebėjimus
aukoti geriems tikslams.
Šį mūsų projektą taip pat parėmė Vilniaus bažnyčia ir visa bendrija „Tikėjimo
žodis“. Taip pat pristatėme šį projektą Facebooke ir prašėme paramos – aukojo net
mums nepažįstami žmonės. Aukų buvo
įvairių, bet net 5 eurai yra labai daug – gali
nupirkti 5 dantų šepetukus, vadinasi, bus
laimingi 5 vaikai!
Kaip vyko darbas nuvykus į Filipinus?
Visą pagrindinį darbą: sukviesti žmones, užsakyti maistą ir pan., – atliko vietiniai
tarnautojai.

Mes, lietuviai bei žmonės iš Japonijos,
Anglijos, Amerikos, lankėmės „Vilties centruose“, į kuriuos susirenka žmonės, vaikai
iš labai skurdžių rajonų, lūšnynų. Jie ten
ateina kartą per savaitę ir gauna pavalgyti,
mokomi dainelių, giesmelių... Tuose centruose dirbantys žmonės traukia vaikus iš
juos supančios skurdžios aplinkos ir suteikia
viltį, kad jų gyvenimas gali būti kitoks.
Butuano „Vilties centre“ vaikai susirinkę
mums dainavo, deklamavo, mintinai citavo
Biblijos eilutes... Mums atvažiavus, vaikai mus
apžiūrinėjo, norėjo su mumis fotografuotis...
bet iš tiesų ne mes esame didvyriai, o tie jaunuoliai, kurie kiekvieną šeštadienį ištikimai
lanko tuos žmones, pažįsta vaikus vardais,
moko juos, bendrauja su jais, žino jų poreikius.
Manau, svarbiausia misijos dalis – tiesiog būti su jais, bendrauti, parodyti jiems
dėmesį, pagarbą, meilę ir viltį... Pavyzdžiui,
Danielius žaisdavo krepšinį drauge su vietiniais, o Julius vaidino Galijotą. Pasakojome
istoriją apie Dovydą ir Galijotą, ir Julius su
palmės lapu visus gąsdino, kaip Galijotas
gąsdino izraelio tautą. Vaikams labai patiko.
Pagrindinis darbas – padėti kenčiantiems, suteikti jiems, nors ir minimalią,
medicininę pagalbą. Su mumis vyko trys
gydytojos, kurios iš peties darbavosi.
Jūsų turbūt dažnai klausia, kokie išgyvenimai aplanko būnant misijoje?
Iš tiesų vis klausiu savęs, kas yra misija,
savanorystė? Vykti į misijas reiškia palikti
savo įprastą aplinką, įprastą klimatą, palikti
savo šeimą, atsisakyti įprasto maisto ir keliauti ten, kur viskas yra kitaip: kur kitoks
klimatas, maistas, kur nėra tavo šeimos,
žmonės kalba kita kalba, ir daryti, ką gali

„Svarbiausia misijos dalis – tiesiog būti su vaikais, bendrauti, parodyti jiems dėmesį,
pagarbą, meilę ir viltį..."
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„Čia išgyvenome bene labiausiai kvapą
gniaužiančių patirčių, nes ne žmonės
atėjo į misijos vietas, bet mes patys ėjome
pas juos – ten, kur jie gyvena. Teko
pamatyti, pajusti ir šiek tiek prisiliesti prie
apnuoginto filipiniečių žmonių skurdo.“
padaryti geriausio, kad padėtum žmonėms.
Kelionė buvo ilga ir sunki – tiek fiziškai,
tiek emociškai. Pabuvus ten, pamačius tą
skausmą, labai sunku tai perteikti, kartais
net drovu apie tai kalbėti. Odontologė Aida,
gydžiusi dantis, kartais apžiūrėjusi burną
sakydavo: „Čia „kapinės“, o ne burna...“
Matėme daug fizinio skausmo – vienai
mergaitei virš antakio buvo labai didelis
pūlinys. Jai ištino akis ir prie ausies. Mane
labai nustebino, kad ji ramiai gulėjo, nors
jos skruostais riedėjo ašaros. Ji neklykė,
nemosavo rankomis... Ji suprato, kad dabar
reikia pakentėti, o paskui bus lengviau...
Kai kurie mūsų komandos nariai sutriko, pamatę berniuką dažytomis lūpomis,
apsirengusį kaip mergaitė. Šis berniukas
vaikystėje buvo labai skriaudžiamas ir išnaudojamas... Jis visai neseniai pradėjo
lankytis „Vilties centruose“. Įdomu tai, kad jo
draugai ir savanoriai, kurie atnešdavo maisto
ir vesdavo Biblijos pamokėles, be problemų su juo bendravo.
Labai sunku įvertinti mūsų misiją. Gal
po penkių ar dešimties metų, atsisukę atgal,
galėsime paliudyti, kaip stebuklingai Dievas
mus vedė ir leido patarnauti kitiems.
  

Ramūnai, gal galėtum trumpai pristatyti kelionę į Filipinus? Kokius miestus aplankėte?
Šios misijų kelionės metu aplankėme du
Filipinų regionus – Lucenos provinciją bei

Mindanao saloje įsikūrusį Butuano miestą.
Į Lucenos miestą išvykome ankstyvą rytą.
Nors pati provincija yra visai netoli sostinės Manilos (tik už 134 km), tačiau dėl
prastos infrastruktūros ir spūsčių kelionė
gali trukti net 5–7 val. Vykdami autobusu
matėme visiškai kitokį peizažą, nei buvome matę iki šiol – kalvotas džiungles, ir
tai labai skyrėsi nuo lygumose įkultūrintų ryžių laukų. Lucenoje aplankėme tris
„Vilties centrus“ (juose viešėjome pirmą
kartą), ten užtrukome tris dienas – teikėme medicininę pagalbą sergantiems. Po
to grįžome į Manilą ir lėktuvu pasiekėme
Mindanao salą.
Į šioje saloje esantį Butuano miestą keli
mūsų lietuviškos komandos nariai skrido jau
ne pirmą kartą. Tad kelionės metu užplūdo
prisiminimai. Šįkart Butuane užtrukome
keturias dienas: tris iš jų teikėme pagalbą
sergantiems ir rūpinomės jų užimtumu,
o paskutiniąją misijos dieną aplankėme
keturias vietas, kurias vietinių bažnyčių
tarnautojai-savanoriai lanko kas savaitę.
Čia išgyvenome bene labiausiai kvapą
gniaužiančių patirčių, nes ne žmonės atėjo į misijos vietas, bet mes patys ėjome pas
juos – ten, kur jie gyvena. Teko pamatyti,
pajusti ir šiek tiek prisiliesti prie apnuoginto
filipiniečių žmonių skurdo.
Ši kelionė Tau, Ramūnai, antroji. Kuo
ji skyrėsi nuo ankstesnės? Kokius darbus
teko nudirbti?
Taip, į misiją Filipinuose vykau jau
antrą kartą, tad jau kiek žinojau, ko galėčiau tikėtis, galbūt buvau kiek labiau
pasiruošęs tam tikriems netikėtumams,
iššūkiams ir tarnystei. Nors, kaip paaiškėjo,
kad ir kaip būtum pasiruošęs ar nusiteikęs, kiekvienoje tokioje kelionėje tenka
susidurti su naujais iššūkiais, išmokti vis
naujų pamokų. Tad ir ši kelionė nebuvo
lengvas pasivaikščiojimas.
Kadangi nesu gydytojas, aš daugiau
darbavausi su vaikais, padėjau kitiems mūsų
komandos nariams įsitraukti į veiklas, pasijusti visaverčiais ir naudingais komandos
nariais. Praėjusios misijos metu nusprendėme, kad jei dar kartą čia vyksime, reiktų
atsivežti krepšinio kamuolių ir pažaisti su
vietiniais jaunuoliais krepšinį. Filipiniečiai,
kaip ir lietuviai, be galo mėgsta šį žaidimą –
jų komanda, kaip ir Lietuvos rinktinė, yra
žemyno vicečempionai, tik jie – Azijoje, o
mes – Europoje. Tad kiekviename misijos
taške su vaikais, jaunuoliais ar suaugusiais
žaisdavome krepšinį, nors dėl laiko skirtumo, šilumos bei susikaupusio nuovargio ne
visada būdavo lengva.
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Kaip gimė mintis į kelionę drauge
pasiimti ir savo sūnų?
Šią mintį pamėtėjo mūsų komandos
vadovas Ričardas. Pernai į kelionę jis vyko
su dukra Liepa – ji buvo tikra pagalbininkė
ir džiaugsmas visai komandai, nors jai
tebuvo 10 metų. Tad šiais metais, svarstant
galimybes vykti į Filipinus, mano žmona
Vilma pasiūlė vykti kartu su sūnumi. Nors
finansine prasme tai nebuvo labai paprasta, tačiau tokiu mūsų šeimos sprendimu
nepaprastai džiaugiuosi – Danielius prisijungė prie komandos. Džiaugiuosi, kad
jaunystėje jam atsirado proga pamatyti
tolimą šalį, ten gyvenančius žmones, jų
vargą ir skausmą. Danielius patarnavo
užimdamas vaikus, vertėjaudamas ir galiausiai – žaisdamas krepšinį.
Palinkėčiau, kad daugiau tikinčių tėvų
atrastų drąsos ir išteklių pasiųsti savo vaikus į vienokią ar kitokią trumpalaikę misiją skurdžiame krašte. Kita vertus, šiuo
adventiniu laikotarpiu tai galime padaryti
visai nebrangiai – su dovanėlėmis, paruošę
maisto ar iškepę šventinį pyragą, kartu su
savo vaikais aplankykime namų neturinčius
asmenis, nueikime pas našlaičius ar mūsų
kaimynystėje skurstančias daugiavaikes
šeimas. Mokykime savo vaikus jautrumo,
davimo, atjautos, gailesčio, pasiaukojimo.
Kokie jausmai aplanko dirbant misionierišką darbą?
Misionierišką darbą atlieka daugelis
tikinčiųjų. Jei mes einame pas alkanus,
sergančius, skurstančius, priklausomybių
turinčius, kalinčius, elgetaujančius, apleistus,
nemokytus, nepasiektus, neišganytus, nuodėmiaujančius – mes esame misionieriai.
Misijų kelionės į Filipinus padėjo aiškiau suvokti, kad misija nėra ypatingųjų ir
dvasingųjų reikalas, bet kiekvieno iš mūsų
atsiliepimas į kito žmogaus poreikius. Jei
mus jaudina kito žmogaus skausmas, stoka,
bėdos, ašaros, verksmas, ir mes atsiliepiame
į tai, padarydami kokį nors darbą, pagalbos
veiksmą, parodydami gerumą – mes esame
Kristaus tarnai, vienas kito pagalbininkai.
Jėgų, motyvacijos, pasitikėjimo ir drąsos
veikti man suteikia Kristaus ir Jo kryžiaus
apmąstymas. Prisiliesdamas prie kito žmogaus dvasinio, emocinio ar fizinio skausmo,
suprantu, kad Viešpats yra su kenčiančiais,
o buvimas su jais yra Dievo malonė. Taigi
palengvindamas kitų gyvenimus jaučiuosi
esąs tos malonės dalininkas ir Viešpaties
bendradarbis. Tai stiprina, įprasmina ir
keičia mane patį.
Nukelta į 10 p.
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Misija Filipinuose tęsiasi

  

Danielė Puidokaitė (18 m.): Pirmas tris
dienas dirbome su vaikais. Drauge su jais
iš vielučių lankstydavome apyrankes. Prie
manęs priėjo viena labai drovi mergaitė ir
ištiesė man ranką. Paklausiau, ar ji nori,
kad padaryčiau jai apyrankę. Ji palinksėjo.
Padariau jai apyrankę. Ji pažiūrėjo į mane
tokiomis iš dėkingumo blizgančiomis akimis, kad man per kūną perbėgo šiurpuliukai.
Pagalvojau: „Vau, koks nuostabus žmogus,
kokia nuostabi siela!“ Ta mergaitė labai
įstrigo mano atmintin.
Teko dirbti odontologės Aidos asistente.
Labiausiai mane stebino darbo sąlygos:
žiūriu, žmogus sėdi ant plastikinės kėdės, o
Aida stovi su replėmis rankoje. Tada pagalvojau: „O siaube, kur aš patekau?..“ Liūdino
žmonių dantų būklė: ateidavo 7 metų vaikai
labai baisiais, nevalytais dantimis. Mes juos
mokėme valytis dantis, dalijome šepetėlius...
Esame labai dėkingi mūsų vedliams
Ričardui ir Ramūnui, kad mus palaikė,
drąsino... Tikrai labai jums ačiū.
  

Atkelta iš 9 p.

  

Aida, kokie Tavo įspūdžiai iš šios,
trečiosios, kelionės?
Išties Filipinuose buvau jau trečią kartą.
Tad viskas atrodo sodriau, mažiau jaudiniesi,
jau viską lyg ir žinai... Kai kurie įspūdžiai,
susiję su profesine veikla, yra panašūs kaip
ir ankstesniais kartais. Bet šįkart labai didelį
įspūdį man paliko mūsų komandos jaunuoliai. Ričardas minėjo, kad nori pasiimti
į kelionę daugiau jaunų žmonių. Manau, tai
puiki idėja, nes jie man pasirodė labai laisvi,
viską gebantys žmonės. Jie nieko nebijojo,
viską darė labai gerai – laisvai, nuoširdžiai,
atiduodami visą širdį. Mūsų komandos
devizas – būti lankstiems: kur tave pasiųs,
ten turi ir eiti. Su džiaugsmu stebėjau, kaip
su manimi dirbo Danielė... Tai mane labai
džiugino ir nustebino. Jaunuoliai tikrai darė
viską, ko paprašydavome, ir nesiskundė:
„Ai, man nedrąsu, nenoriu“ ar pan.
Labai patiko vienas epizodas, kurį pamačiau po darbo. Julius dalijo dantų šepetėlius. Jis
ne šiaip juos dalijo, bet duodavo juos atlikus
tam tikrą užduotį, pvz., atsakai kokį klausimą
ar ką nors padainuoji, ir gauni dovanų šepetėlį.
Mačiau, kaip vienas vaikas labai prašė dantų
šepetėlio, bet Julius nepasidavė ir prašė padainuoti dainelę. Aš galvojau, kuo čia viskas

baigsis... Tuomet priėjo trys mergaitės – viena
iš jų padainavo dainelę ir, žinoma, gavo šepetėlį. Tada ta mergaitė ištiesė gautą šepetėlį
tam berniukui. Mane tai sužavėjo. Kokie bendruomeniški santykiai: vaikai šeimose labai
rūpinasi, prižiūri vieni kitus. Nesvarbu, kad ten
nepriteklius, skurdas ir kai kur daug liūdesio...
Aš tikrai žavėjausi jaunaisiais mūsų komandos nariais. Jų širdys buvo sujaudintos.
Tai ne šiaip patirtis, bet patirtis, keičianti
dabartį ir ateitį.

Kitų komandos narių įspūdžiai:
Julius Krasovskis (17 m.): Mes matėme visiškai kitą pasaulį, visiškai kitokius
žmones, daug džiaugsmo, daug laimės, bet
tuo pačiu ir daug skurdo bei vargo... Bet labiausiai žavėjo begalė nuoširdžių šypsenų ir
laimingi žmonės: užklijuoji lipduką, padarai
apyrankę, ir juos tai labai pradžiugina. Net
pats pasijunti kiek geresniu žmogumi...
Mes iš tiesų daug dirbome: mokėme valytis dantis, žaidėme su vietiniais krepšinį,
rūšiavome ir dalijome vaistus, tiesiog bandėme
įsijausti, ką išgyvena, kaip jaučiasi filipiniečiai...
Labai patiko mūsų komanda ir ten sutikti žmonės. Vykti į šią misiją tikrai buvo
verta. Tad jei turėsite galimybę ir norą, būtinai važiuokite į Filipinus.

Eglė Krasovskienė: Manau, kad viename aplankytame kaimelyje mes buvome
patys reikalingiausi. Gyventojai neturi jokio
medicinos centro. Jei prireikia medicininės pagalbos, jiems tenka važiuoti labai
toli... Šiame kaimelyje pas mus ateidavo
7–10 metų vaikai, ir mes buvome pirmieji
gydytojai, kuriuos jie matė. Buvo sunku
tuo patikėti.
Pasitaikė keli sudėtingesni atvejai. Kelių
mergaičių klausa buvo sutrikusi, bet jei jos
laikysis mūsų patarimų, gali būti, kad visgi
girdės. Kitaip jos viena ausimi negirdėtų.
Mes padarėme viską, ką galėjome padaryti, –
suteikėme kai kurių priemonių ir patarimų.
Galbūt vien dėl to buvo verta susimokėti
už bilietą į Filipinus, ten pabūti. Viskas yra
susiję. Jeigu, tarkim, nebūtume atsiradę tame
kaimelyje, tos mergaitės galbūt negirdėtų...
Nors oficialiai tai buvo medicininė misija, bet labai svarbi ir palaikymo komanda. Tu
kaip gydytojas dirbi savo darbą, bet, iškilus
kokioms problemoms, gali kreiptis į kitus –
Ričardą, Ramūną, ir tikėtis, kad viskas bus
padaryta, o tau reikia daryti tai, ką moki. Tas
organizacinis darbas, tas užnugaris taip pat
labai svarbus. Mes visi vieni kitiems labai
reikalingi. Tad jei jaučiate paraginimą patys
važiuoti, pinigėliais ar tiesiog geru žodžiu
padėti tiems, kurie ten vyksta, tai ir darykite.
Parengė Sonata Aleksandravičienė
ir Žaneta Lazauskaitė
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Daugiau dangaus
Labas,
žemėje
,
arba muzikinė grupė

Kilogramas
dangaus

Jonai, žinau, kad lapkričio viduryje
Telšiuose vykusiame festivalyje „Sielos“ debiutavo neseniai
įsikūrusi muzikinė grupė Kilogramas dangaus. Papasakok, kaip
gimė grupė, kaip sugalvojote tokį nestandartinį pavadinimą?
Ką reiškia Kilogramas dangaus?
Visi grupės nariai jau ne vienerius metus tarnauja šlovinimo
tarnavime Šiaulių bažnyčioje „Tiesos žodis“ ir šlovina Dievą pamaldų metu. Prieš kelerius metus pradėjome repetuoti kaip jaunimo
šlovinimo grupė. Ne kartą tiek maldoje, tiek giedodami giesmes
kartu patyrėme antgamtinį Dievo prisilietimą, buvome apsvaigę nuo
Šventosios Dvasios, panirome į Viešpaties vedimą ir artumą. Todėl
tiek tarnaudami pamaldų metu, tiek pasirodydami kur kitur trokštame, kad Dievas būtų kartu ir, jei tokia bus Jo valia, per mus „dalintų
dangų“. Taip ir gimė pavadinimas – KILOGRAMAS DANGAUS.
Jonai, nuo paauglystės skambini gitara, esi sukūręs savo
giesmių ir dainų. Papasakok, kaip augo tavo pomėgis muzikuoti? Ką tau, jaunam žmogui, reiškia kurti giesmes, kurias
giedame bažnyčioje?
Skambinti gitara išmokau bažnyčioje. Čia pradėjau groti ir man
labai patiko – tai suteikia didžiulį malonumą. Norėjau išmokti groti
taip, kad paėmęs į rankas gitarą išreikščiau, ką tuo metu jaučiu.
Neseniai pradėjau rašyti ir tekstus sukurtoms melodijoms – taip
gimė ir kelios giesmės.
Kaip vertini jūsų grupės debiutinį pasirodymą krikščioniškos muzikos festivalyje "Sielos"?
Apie dalyvavimą šiame festivalyje galvojome jau kelerius metus.
Pagaliau, atrodo, prisiruošėme... Juolab, kad jau turime ir autorinių
kūrinių. Debiutu džiaugiuosi – jam nuoširdžiai ruošėmės. Festivalyje
praleistas laikas buvo tikrai nuostabus. Smagu, kad toks krikščioniškas renginys vyksta Lietuvoje.

Grupės „Kilogramas dangaus“ nariai: Titas Jukšta,
Mindaugas Žičkus, Jonas Tumulis ir Inga Plungytė.

Ar kaip grupė Kilogramas dangaus turite kokių planų?Ko
palinkėtum sau, grupės nariams ir jūsų gerbėjams?
Kokie mūsų planai? Priimame visus pasiūlymus koncertuoti
arba vesti šlovinimo tarnavimą bažnyčiose. Kadangi visų pirma
esame šlovinimo grupė, pirminis mūsų tikslas – tarnauti bažnyčios pamaldų metu, o jei Dievas laimins mūsų norą groti kitose
erdvėse, manau, atsiras ir progų.
Visiems palinkėčiau to paties – daugiau dangaus žemėje!
Nuoširdžiai dėkoju tau, Jonai, už smagų interviu. Džiaugiuosi, kad studijuodamas universitete aktyviai užsiimi kūrybine
veikla ir ištikimai tarnauji bažnyčioje. O tavo palinkėjimas –
daugiau dangaus žemėje – atliepia ir mūsų Viešpaties maldą
„Tėve mūsų“, kurioje kviečiama melstis – tebūnie Tavo valia,
kaip danguje, taip ir žemėje.
Tad išties artėjant Kalėdoms tegul dangaus žemėje būna
daugiau!
Kalbino Anželika Krikštaponienė
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Advento mintys
EDUARDAS GABALAS
Žinau, kad kai kurie žodžiai skamba labai keistai ir kartais atrodo, kad jų skambesys yra perdėm religingas. Vienas tokių žodžių yra „adventas“. Daug metų maniau,
kad adventas – tai katalikiška tradicija, kurios man visiškai nereikia. Tačiau prieš
kelerius metus susimąsčiau, kas yra Kalėdos. Suvokiau, kad jų nesuprasiu, kol nesusikaupsiu. Susikaupti reikia laiko, o tam labai puikiai tinka vadinamasis adventas.
Anot Vikipedijos, „adveñtas (lot. adventus reiškia „atėjimą“) – krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Tuo metu žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo. Adventas trunka beveik mėnesį; per tą laiką praeina 4 sekmadieniai. Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas.“
Gruodžio mėnesį laikraštis „Ganytojas“ skaitytojus pasieks jau adventui prasidėjus. Tačiau tikiuosi, kad šis straipsnis padės susimąstyti ir kitaip įvertinti Kalėdų
šventę.
Tradiciškai beveik 4 savaites švenčiamas adventas siejamas su viltimi, meile,
džiaugsmu ir ramybe. Kviečiu pamąstyti ir taip paruošti širdis Karaliaus gimimui.

Apie viltį

Viltis – lyg atversta knyga, tačiau ją reikia
skaityti.
Viltis – lyg grojanti melodija, bet į ją reikia
įsiklausyti.
Viltis – lyg šokis, bet jį reikia pamatyti.
Viltis – lyg ženklų kalba, bet ją reikia išmokti.
Viltis – lyg duona kasdienė, bet jos reikia
paragauti.
Viltis – lyg dangiškai kvepianti gėlė, bet ją
reikia užuosti.
Viltis – Dievo siųsta, įkūnyta, apreikšta –
gyvena tavo ir mano širdyje, bet taip dažnai
ją reikia atgaivinti!
Aurelija Umbrasienė

Dangaus nepavaldumą laikui (auksas nerūdija) ir jo brangumą. Žmonės, suprantantys
šiuos simbolius pažodžiui, lygiai taip pat
galėtų manyti, kad Kristus, liepdamas mums
būti kaip balandžiams, turėjo omenyje, kad
turime dėti kiaušinius.
C. S. Lewis „Tiesiog krikščionybė“
  

Visa, kas vyksta šiame pasaulyje, vyksta
viltyje. Joks ūkininkas nesės grūdų, jei neturės vilties sulaukti pjūties. Joks vaikinas neves, jei neturės vilties susilaukti palikuonių.

  

Nereikia jaudintis, kai sąmojingi žmonės
bando išjuokti krikščioniškąją dangaus viltį,
sakydami, kad „nenorėtų praleisti amžinybės
grodami arfomis“. Tokiems reikia atsakyti,
kad jei jie nepajėgia suprasti suaugusiems
rašytų knygų, neturėtų apie jas kalbėti. Visi
Šventojo Rašto vaizdiniai (arfos, vainikai,
auksas ir t. t.), žinoma, yra tik bandymas
simboliais išreikšti tai, kas neišreiškiama.
Muzikos instrumentai ten minimi todėl,
kad daugeliui žmonių (ne visiems) muzika –
toks dabartinio gyvenimo reiškinys, kuris
stipriausiai perteikia ekstazę ir begalybę.
Vainikai ir karūnos rodo, jog susivienijusieji
su Dievu amžinybėje dalijasi Jo spindesiu,
galia ir džiaugsmu. Auksas simbolizuoja

Iliustr. autorė Goda Dumbrauskaitė

Joks pirklys ar padienis darbininkas nedirbtų,
jei nesitikėtų pelno ir atlygio. Juolab viltis
turėtų mus skatinti amžinajam gyvenimui.
M. Liuteris „Užstalės pokalbiai“

Apie meilę

Kokia yra tikroji meilė? Tai meilė, kuri
nerodo ypatingo palankumo tiems, kurie ir
mums atsilygina meile. Kai mes mylime tuos,
kurie mus myli – savo brolius, savo tautą,
draugus, net ir savo kongregaciją, – mes niekuo negeresni už pagonis ir muitininkus. Tokia meilė paprasta ir natūrali, ji nėra būdinga
tik krikščionims. Mes galime mylėti savo
pažįstamus ir gimines, savo kraštiečius ir
savo draugus net ir nebūdami krikščionys –
Jėzui visai nereikia mūsų šito mokyti. Tokia
meilė Jam – savaime suprantamas dalykas, o
visiškai kas kita – mylėti savo priešus. To Jis
mus ir moko. Taip Jėzus mums atskleidžia,
ką Jis turi omenyje, kalbėdamas apie meilę
ir kaip ją suprasti turėtume mes.
D. Bonhoefferis „Mokinystės kaina“
  

Meilė, kurios sulaukiame, yra graži pasekmė, kuri atsiranda, kai mylime kitus, bet
tyras meilės džiaugsmas pirmiausia gimsta
iš nuostatos mylėti, nesvarbu, ką gausime
mainais.
Meilė nėra emocija, kuri mus apima, ar
sunkiai suvokiamas tikslas, kuris priklauso
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nuo kitų žmonių veiksmų. Tikra meilė yra
kažkoks gebėjimas, prasidedantis nuo mūsų
nuostatų ir besibaigiantis mūsų veiksmais. Jei
manysime, kad meilė yra jausmas, nusivilsime,
kai suprasime, jog ne visada galime tą jausmą
išlaikyti. Kai suvokiame, kad meilė visų pirma yra veiksmas, esame pasirengę naudoti
turimus įrankius, kad teisingiau mylėtume.
G. Chapman „Septyni meilės dėsniai“

Apie
džiaugsmą

Anot K. S. Luiso, džiaugsmas yra visiškai
velniui nesuprantamas, reikšmingas dangiškos palaimos ritmo suspartėjimas mūsų
santykiuose su Dievu, nes juokas naikina bet
kokį blogį. Luisas suvokė šio žodžio biblinę
prasmę.
1. Džiaugsmas yra tiesos rezultatas.
Džiaugsmas yra „milžiniška Dievo paslaptis“
(G. K. Čestertonas), kurios pasaulis nesitikėjo, bet tai tarsi prasklaido rūką ir padeda
mums matyti dalykus tokius, kokie jie yra
iš tikrųjų.
2. Džiaugsmas įkvepia švęsti. Džiaugsmą
lydi linksmumas, pasitenkinimas ir giesmės; džiaugsmo atmosferoje net švelniausias sąmojis sukelia juoką. Džiaugsme slypi
energija, kuri įveikia nuovargį ir baimę.
Štai kodėl, rašydamas laišką persekiojimus

patiriančioms bažnyčioms, Jokūbas sakė:
„Laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus, žinodami,
jog Dievas yra ištikimas.“
3. Džiaugsmas yra antgamtinis. Tai apibūdina mūsų santykius su Dievu. Džiaugsmas kyla iš Dievo pažinimo ir suvokimo,
kad Dievas yra arti. Naujajame Testamente
džiaugsmas siejamas su malda ir draugyste su
Dievu. Jėzus kvietė savo mokinius melstis, kad
jų džiaugsmui nieko netrūktų (Jn 15, 11–17).
4. Džiaugsmas yra apsauga. Visiškai
priešingas blogiui, džiaugsmas velniui yra
nesuvokiamas, o juokas gali būti drąsios
širdies, susidūrusios su pavojais, kilnumo
ir sugebėjimo greitai atgauti jėgas požymis.
E. Palmer „Džiaugsmas – sveikos
dvasios požymis“

Apie ramybę

Dievo ramybę turinčio žmogaus širdis
nėra tuščia. Jis supranta, kad Dievas dėl jo
padarė labai daug, tad jis myli savo Dievą.
Jo ramybės pamatas amžinas, nes jis remiasi
į Dievo išrinkimą – tai tvirta Jo ramybės
atrama; dangus – tai vieta, kur Jo džiaugsmas
ir ramybė taps tobuli. Derėtų visiems apie
tai pamąstyti su dėkingumu, ir šie pamąstymai būtinai sukels meilės augimą. O kur
meilė, ten ir didelė bei sklidina širdis. Todėl
saugokite ramybę su Dievu, ir jūs išlaikysite
iki kraštų meilės sklidiną širdį. Prisiminkite,
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kad gyvenimo pilnatvė tiesiog proporcinga
širdies pilnatvei. Jeigu jūsų širdis tuščia,
vadinasi, jūsų gyvenimas tuščias. Jeigu jūsų
širdis sklidina, vadinasi, jūs gyvenate visavertį, turiningą, tikrą gyvenimą, kuriuo galite
liudyti pasauliui. Todėl rūpestingai saugokite
ramybę su Dievu. Visada prisiminkite, kad
ji egzistuoja tik dėl Jėzaus Kristaus. Ir tegul
jūsų sąžinė būna rami, tuomet jūsų širdis bus
sklidina, o siela tvirta; tuomet jūs galėsite
daryti savo Viešpaties darbą.
Č. Sperdženas „Širdies ramybė“
  

Prieš savo kančią, nukryžiavimą ir mirtį
Kristus prabilo mokiniams apie kitokios
rūšies ramybę, nei turi pasaulis. Jis žinojo,
kad mokiniai patirs didžiulį išmėginimą
Jo kančioje, jų tikėjimas bus išbandytas,
žmogiškasis silpnumas – sukrėstas, gyvenimo pamatai – išjudinti. Toje situacijoje
reikės kažko daugiau nei tik ramios būsenos. Prireiks vidinės stiprybės, savitvardos,
kuri remiasi Dievu, tuo, kas nėra matoma,
nes matomi dalykai turėjo būti krečiami
kaip obelis rudenį. Kristus jiems teikė savo,
t. y. dieviškąją ramybę – shalom, kuri apima
Dievo palankumą, palaiminimą, stiprybę vidiniam žmogui. Beje, po prisikėlimo
Kristus pasveikino sutrikusius, išsigandusius ir užsisklendusius mokinius tuo pačiu
pasveikinimu: Shalom! – „Ramybė jums!“
A. Krikštaponienė „Shalom – vidinė
ramybė ir poilsis“
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Kalėdų šventės
kūrimas šeimoje

N

ida, tu ne vienerius metus vadovavai Mamų klubui mūsų
bendruomenėje, Vilniuje. Sukaupei nemažą patirtį, kaip švęsti įvairias
šventes šeimoje ir kurti šeimos tradicijas.
Gal galėtum pasidalinti, kaip šeimoje laukti,
ruoštis, švęsti Kalėdas su mažais vaikučiais?
Kalėdos – ne vien šeimos šventė, tai viena
iš svarbiausių krikščioniškų švenčių, kuomet
mes prisimename Viešpaties gimimą žmogaus kūnu. Mes, krikščionys, prisimename,
o dar neturintiems ryšio su Dievu – savo
tėvams, vaikams ar kitiems artimiesiems –
švenčių proga stengiamės pristatyti tai, kas
įvyko. Kol vaikai buvo maži, didesnį dėmesį
sąmoningai skyrėme savo tėvams, broliams,
seserims. Juk tradicinės šventės – viena iš
retų galimybių melstis drauge su artimaisiais,
garbinti Dievą už tai, kad Jis įsikūnijo.
Neretai giminėse kyla įtampų dėl skirtingo tikėjimo supratimo, tačiau bendrai
švenčiamos tradicinės šventės visuomet
sušvelnina įtampas, jei tik mokame tuo
naudotis. Pasitelkus kūrybinį mąstymą,
galima išpešti dar daugiau: sušildyti atvėsusius santykius, atverti pozityvius dalykus
šeimoje, atskleisti savo tikėjimą kitiems
priimtinu būdu. Visuomet ieškodavome
tokių šventimo formų, kad artimieji atsivertų Evangelijos žiniai, kaip apaštalas
Paulius mokė: „Visiems tapau viskuo, kad
tik jų daugiau laimėčiau.“

Tėvas Caffarelis sakydavo: „Šeima yra
mažoji bažnyčia. Kaip bažnyčia maitina
visuomenę tikėjimu, taip ir šeima, mažiausia
ląstelė, sudaro tikėjimo aplinką ir maitina
vaikų tikėjimą. Tokiu būdu šeimos aplinkoje
vaikai užmezga savo pirmą kontaktą su
gyvąja bažnyčia ir atsiveria jos įtakai.“ Kalėdų šventės – tobula proga perteikti Dievo
meilę giminaičiams, kolegoms, draugams,
o taip pat savo vaikams, kurie tik pradeda tikėjimo kelionę. Kokia ji bus – didele
dalimi priklauso nuo tėvų atsigręžimo į
mažuosius. Svarbiausia, kad VISA, ką darome, būtų daroma su ramybe ir džiaugsmu,
būtų pripildyta dieviškosios substancijos ir
atspindėtų Dievo meilę.
Niekada nežaisdavome Kalėdų Senelio
žaidimų, todėl šiek tiek trikdydavo Kalėdų
Senelio pasirodymai mokyklėlėse ir būreliuose. Išsisukdavau iš šios situacijos, ieškodama krikščionybės šaknų ir pasakodavau
apie šv. Mikalojų, kuris nešiodavo dovanas
vargstantiems.
Namuose naudodavau (ir iki šiol naudoju) įvairių vaizdinių priemonių, dažniausiai
įvairias prakartėles. Jos gali būti tiesiog pirktos, iškirptos, klijuotos ar keptos. Mažyliams
juk reikia visai nedaug – papuoštos eglutės,
vaišių, dovanų ir artimųjų meilės.
Kai vaikai šiek tiek paauga, sugeba
skaityti, rašyti, tuomet su jais galima dau-

giau žaidimų sugalvoti, pvz., žaisti angelų
žaidimą. Ką konkrečiai pasiūlytum tu?
Prieš ruošiantis šventei svarbu išsigryninti tikslą ir atsakyti sau, dėl ko mes tai
darome, nes pasiruošimas tikrai kainuoja
labai daug. Kai suvokiame savo intencijas,
tarsi atsiveria „antras kvėpavimas“ – turime
daugiau energijos ruoštis. Besiruošiant šeimos šventei, kartais iškyla nemažai kliūčių:
daug laiko ir pastangų pareikalauja visos
kitos tuo metu vykstančios šventės mokyklose, darželiuose, būreliuose. Sakyčiau,
netgi labdaringos iniciatyvos ar pastangos
surengti šventę bendruomenėje iš šeimos atima nemažai resursų. Todėl šventei šeimoje
gali net nelikti laiko. Taigi, ar verta plėšytis
ir ar įmanoma išplėšti laiko šeimos šventei
tokį beprotiškai užimtą gruodį? Dievo žodyje prioritetai sudėlioti vienareikšmiškai:
pirmiausia šeima, tada kolektyvai visuomenėje bei tarnystės. Jeigu nelieka laiko šeimos
židiniui ir buvimui kartu, vadinasi, reikia iš
naujo sudėlioti prioritetus – kokie yra mūsų
gyvenimo tikslai, pašaukimai.

Žaidimai įtraukia visus giminaičius
Kaip šventėme su jau paaugusiais vaikais? Manau, net pats pasiruošimas Kalėdoms yra didelė šventė, suburianti mus
bendram tikslui ir veiksmui. Nuo mažens
vaikai mokėdavo sudaryti šventės planą – tai
naudodavome dažnai, ypač organizuojant
jų gimtadienius. Tad iki šiol šventę kuriame
visi drauge. Vaikai išsako savo mintis, kaip
praturtinti Kalėdų šventes ir mūsų buvimą
drauge, o mes, tėvai, – savo. Visą advento
laikotarpį planuojame TĄ ypatingą vakarą,
kurio visi laukiame. Kas sekmadienį susėdę
pietauti uždegame po vieną žvakę. Kalbamės,
kaip sekasi įgyvendinti tai, ką esame numatę:
ar močiutės jau žino, kokį maistą gamins
Kūčių vakarienei, ką dovanosime, ką veiksime susirinkę, kokių dovanų norėtų patys.
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Pradėdavome nuo Kūčių stalo meniu, o
baigdavome kurdami siurprizus ir užduotis.
Komandinis darbas ir bendra veikla suburia
giminaičius ir nekelia įtampų dėl skirtingų
įsitikinimų. Pavyzdžiui, galima pasiūlyti
komandoms suklijuoti besmegenio dalis,
sukurti žvakidę, pagaminti kaimynams
angelus, kuriuos vakare kabinsime jiems ant
durų rankenų, lipdyti sniego seniui anūkus,
rašyti svajones ar linkėjimus, filmuotis ar
žiūrėti filmuotą medžiagą iš šeimos archyvų,
youtube kanale ir pan. Susirinkę prie Kūčių
stalo skaitome ir inscenizuojame pasakas,
dažniausiai B. Ferrero, giedame Kalėdų
giesmes – šią idėją pasiūlė dukra iš muzikos
mokyklos giesmių repertuaro, ir visiems
labai patiko. Taip pat pasakojame, kas naujo
įvyko šiais metais, ko kiti nežino, kas labiausiai įsiminė, kas buvo netikėta ir pan.
Dalijamės kalėdaičiu su visais artimaisiais,
linkėdami visa ko geriausio, ragaujame vieni
kitų atsivežtą maistą, džiaugdamiesi, kaip
skaniai ir su meile viskas pagaminta. Visas
idėjas iš Mamų klubo stengiausi surinkti ir
patalpinti į svetainę www.seimoms.lt, kad
jomis galėtų pasinaudoti kiekviena šeima.
Ten, švenčių skiltyje, galima rasti idėjų,
receptų, žaidimų ir net scenarijų.
Kaip pradžiuginti vaiką, sutuoktinį,
tėvus, jei neturime daug pinigų brangioms
dovanoms?
Seneliams ir tėvams visuomet labai
patiks visa, kas susiję su prisiminimais:
kruopščiai sudėliotos nuotraukos su bendrais prisiminimais, įrėmintos eilės, net
magnetukas ant šaldytuvo su anūko ar anūkės nuotrauka. Visuomet tiks kalėdinės
floristikos kompozicijos, numegztos kojinės,
namų apyvokos reikmenys, mėgstamos
knygos, kvietimas į kalėdinių giesmių vakarą, bilietas į teatrą. Vaikams, kai jie pajėgia
suprasti, paaiškiname, kiek galime išleisti
pinigų dovanoms. Nors mūsų meilei sunku
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Galima pasiūlyti komandoms suklijuoti besmegenio dalis, sukurti žvakidę, pagaminti
kaimynams angelus, lipdyti sniego seniui anūkus
nubrėžti ribas, – dažniausiai jie gauna labai
daug dovanų. Jei vaikai nori ypatingo daikto,
jie gali užsisakyti ir taupyti, iš anksto apie
tai pranešę artimiesiems. Tačiau svarbu
nepamiršti, kad pati didžiausia dovana ir
prisiminimas yra jauki, linksma, iš anksto
gerai suplanuota šventė.

kada tėvai sugrįš. Taip pat su vaikais rašome
kalėdinius sveikinimus, mylimus žmones
užtariame bendroje šeimos maldoje. Visą
gruodį lankomės kalėdiniuose koncertuose
įvairiose bažnyčiose, apžiūrime prakartėles.
Tokiu būdu mėnuo tampa ypatingai šventiškas stebuklingos nakties belaukiant.

Kaip jūsų šeima
švenčia Kalėdas?
Paprastai naudojame Adventinį
kalendorių, kad primintų apie artėjančias Kalėdas. Kartą
teko išvykti, tai kalendoriaus kišenėlėse
iš anksto paruošiau
raštelius su saldumynais kiekvienam
vaikui, o jie skaičiavo dienas saldainiais,

Susirinkę prie Kūčių stalo skaitome ir inscenizuojame pasakas,
dažniausiai B. Ferrero, giedame Kalėdų giesmes
Mūsų šeimos Kūčių vakarą vainikuoja visų artimųjų bendra
išvyka į bažnyčią. Didelis džiaugsmas būna, kai seneliai, broliai
ar seserys išgirsta gerai paruoštą įkvepiančią homiliją, ypatingas
šventines giesmes. Apima jausmas, lyg pakviestum juos į savo
dvasinius namus ir vaišintum dvasiniu maistu. Kitomis šventinėmis dienomis susitikinėjame su draugų šeimomis: keičiamės
dovanomis, dalinamės visais šventinio gruodžio įspūdžiais. Šis
laikas labai turtingas bendravimo ir prisiminimų, – tokie gerai
suplanuotos Kalėdų šventės vaisiai.

Prakartėlės gali būti tiesiog pirktos, iškirptos, klijuotos ar keptos

Psichologę ir svetainės seimoms.lt įkūrėją Nidą Matiukienę kalbino
Sonata Aleksandravičienė
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Advento kalendoriaus
istorija ir kelios idėjos

A

dvento kalendorius nėra paprastas kalendorius. Jis išsiskiria tuo, kad pasižymi skirtingų
formų įvairove ir turi nepakartojamą tikslą –
įprasminti laiką nuo pirmųjų gruodžio
dienų iki Kalėdų. Advento kalendorius
taip pat gali būti nuostabi interjero detalė, pasigaminta kartu su vaikais šeimoje,
tokia vienintelė ir išskirtinė. O ir užpildyti
jį – kaip ir laukimo laiką – galima ne vien
saldainiais.
Pagrindinė Advento kalendoriaus
funkcija – suskaičiuoti ir įprasminti laukimo laiką iki Kalėdų. Jis padeda sukurti
šventinę nuotaiką šeimoje. Kiekviena
diena gali būti išskiriama skirtingu paveikslėliu, istorijos epizodu (pvz., Jėzaus
gimimo pasakojimas), specialiu įrašu,
geru darbeliu ar maža smulkmenėle,
kuriomis ypač džiaugiasi mažiausieji
šeimos nariai.
Įvairiuose šaltiniuose dažniausiai
rašoma, jog pirmuosius Advento kalendorius sugalvojo liuteronų bendruomenė
Vokietijoje. Atkreipdami dėmesį, kad Kalėdos yra ypač svarbi krikščionių šventė,
dar XIX a. jie sumanė išskirti advento
laiką. Iš pradžių šis kalendorius tebuvo
tvarkaraštis, kurį pakabindavo prie lauko durų, kad žmonės galėtų skaičiuoti
laiką iki Kalėdų. Vėliau žmonės pradėjo

kiekvieną dieną dėti prie jo po žibintą
ar žvakę. Jau porą šimtmečių Advento
kalendoriai atnaujinami, perkuriami,
todėl šiandien turime daugybę Advento
kalendorių variantų.
Šiuolaikiniai Advento kalendoriai
dažniausiai sudaryti iš dviejų kartoninių
kortelių, uždėtų viena ant kitos. Kasdien
atidaromos atskiros, konkrečios dienos „durelės“, už kurių randame mažą
artėjančių Kalėdų dovanėlę – saldainį,
mažą smulkmenėlę ar užrašytą kalėdinę
giesmę.
Tokie kalendoriai gali būti bet kurių
namų puošmena. Paprastai jie daromi
spalvingi, ryškūs, tad kartais net ir po
Kalėdų puošia namus. Tačiau reikėtų
nepamiršti tikrosios šio kalendoriaus
svarbos: paruošti savo širdis artėjančioms
Kalėdų šventėms.
Siūlome pasižvalgyti po tradicinių
Skandinavijos kraštų Advento kalendorių
galeriją. Galbūt pasisemsite idėjų ir savo
šeimos Advento kalendoriui.
Pagal furniture.trendzona.com parengė
Jurga Lūžaitė-Kajėnienė
Bernardinai.lt

Kūryba

Nr. 9 (442) 2015 m. gruodžio 12 d.

17

Netobulos tobulo
meno išraiškos
VILIJA IVANOVIENĖ

P

rieš dvylika metų,
gyvendama Vilniuje ir augindama du
pametinukus, atėjau į bažnyčios „Tikėjimo žodis“ moterų
įkurtą Mamų klubą, kuriame
ne tik buvo rengiamos įvairios
paskaitėlės motinystės tema,
bet dar ir mokomos mamos
įvairių rankdarbių. Nieko nenusimaniau apie kūrybingumą,
tuo labiau apie meną (mat šeimoje, kurioje augau, kūrybingumas
buvo ignoruojamas, o menininkai išjuokiami). Tačiau Mamų klube
jau pirmojo užsiėmimo metu supratau, kokią visgi didžiulę galią
asmenybei turi kūrybingumas, gebėjimas jį išreikšti, prisiliesti prie
tos asmenybės dalies, kuri giliai tūno tavyje ir laukia, kada galės
nuspalvinti gyvenimą tokiomis spalvomis ir atspalviais, kurie iki
šiolei tau net neegzistavo. Kalbu apie tokį kūrybingumą, kuris
gali pasireikšti ne tik mene, bet ir darbe, motinystėje, tarnavime
Dievui, moksle.
Tuomet, pirmojo savo apsilankymo
Mamų klube metu, mano gyvenimo horizontas prasiplėtė. Suvokiau, jog tik nuo
mano apsisprendimo priklauso, kokiomis
spalvomis „dažysiu“ savo gyvenimo dienas,
ar liksiu savigailos, nerimo, nusivylimo,
rutinos bruzgynuose, ar visgi tą kiekvienam
Dievo vaikui duotą kūrybingumą pasistengsiu ištraukti į dienos šviesą ir į gyvenimą
imsiu žvelgti tarsi pro naujus akinius.
Nukelta į 18 p.
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Ir, tiesą sakant, pati kiekvieną kartą,
kai nutardavau nestabdyti to, kas iš manęs
veržiasi, nustebdavau ir klausdavau: „Ar tai
aš?“ Tokios savęs nepažinojau. Supratau,
jog aš – menininkė, gyvenimo menininkė,
aš tapau savo gyvenimo paveikslą. Tačiau
suvokiau ir tai, jog už spalvas tam paveikslui teks sumokėti brangią kainą – jos pareikalauja darbštumo, savęs atsižadėjimo,
mąstymo pokyčių.
Todėl šis „menas“, kurio išraiškos tikrai
nėra tobulos, kyla tik iš noro mokytis tikrojo gyvenimo meno. Jos atveria tobulumo,
idealo siekį, kurio taip trokšta ir į kurį taip
sunkiai veržiasi kiekvieno žmogaus širdis.
Išties nieko nėra tobulo šioje žemėje, ir
menas taikliausiai tai įrodo. Gera žinoti,
jog gali kurti tai, kas dar tik veržiasi tobulybėn ir nereikalauja tučtuojau pasiekti
aukštų standartų. Todėl ir mes, kelios moterys, susibūrusios į „menininkių“ grupelę
Gargžduose, tamsiais ketvirtadienio vakarais
kuriame netobulumo dovanas, kad jomis
papuoštume savo namus, save pačias, kad
sušildytume viena kitos ir artimųjų širdis.
Juk taip gera žinoti, kad gali nors šiek tiek
save išreikšti, sukurdama ką nors gražaus,
kad ir netobulai...
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Eglutės
Reikės:
Įvairių atspalvių (geriau būtų raudonos, mėlynos arba žalios
spalvos) medžiagų (gali būti ir jau nenešiojami drabužiai);
vatos, sintepono arba medžiagos skiaučių eglutėms prikimšti;
nestoros vielos;
žirklių;
siūlo su adata.

Kūrimo eiga:

Nuotr.aukos iš asmeninio albumo

1. Ant medžiagos nusipiešiame eglutę (piešiame ranka arba
naudojame pasidarytą popierinę iškarpą).
2. Išsikerpame dvi eglutės iškarpas.
3. Sudėję eglutės iškarpas gerąja puse į vidų, mažais dygsniukais
susiuvame kraštelius, palikdami 5 cm plyšelį (geriausiai apačioje),
per kurį išversime ir prikimšime eglutę.
4. Eglutę išverčiame, atsikerpame vielos ir atsargiai prakišame
vielą per eglutės viršūnę ir apačią, kad ji liktų eglutės viduje.
Užraitome vielos kraštus, prikemšame eglutės vidų ir užsiuvame
plyšelį iš gerosios pusės.
5. Eglutes prikalame prie bet kokio medinio pagrindo arba
pakabiname už vielos.
Sėkmės!
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„Aš žinau, kuo pasitikiu“
Eugenijus Mačerauskas nuo vaikystės serga nepagydoma liga – hemofilija. Tačiau Eugenijus – optimistas. Tikėjimas Dievu jam suteikia tvirtą pamatą po kojomis tiek gerą, tiek piktą dieną. Eugenijus pasakoja apie savo
bendrystę su Dievu, gyvenimo iššūkius bei kasdienybę šeimoje ir darbe.

E

ugenijau, gal galėtumėte papasakoti, kaip atradote Dievą?
Nežinau, ar aš Jį radau – gal greičiau Jis mane surado. Dar paauglystėje iš
Jo kūrinių ir procesų, kurie vyksta aplinkui, supratau, kad Dievas yra. Aš mačiau,
kad akmenys patys į krūvą nesukrenta, kad
produktai pūva, o automobiliai rūdija – visi
dalykai iš sudėtingesnių virsta paprastesniais,
o ne atvirkščiai. Aš supratau, kad visa tai
sukūrė Dievas, bet mąsčiau: „Tegul Dievas
gyvena sau, o aš gyvensiu sau.“
Po kurio laiko, apie 1989 m., mama iš kažkur gavo Naująjį Testamentą, kuris tuomet
buvo deficitas, ir sako man: „Atnešiau Evangeliją. Gal norėtum paskaityti?“ Skaičiau gal
apie metus. Skaitydamas Naująjį Testamentą
mačiau, kokie geri dalykai ten rašomi, bet
nežinojau, kaip prieiti prie Dievo. Vienu metu
net mąsčiau: „Kažkiek patobulėsiu, tada Dievui labiau patiksiu. Nuo to ir prasidės mano
bendravimas su Dievu, kurio taip trokštu.“
Per vieną evangelizaciją sutikau Gabrielių Lukošių, kuris man pasakė, kad Dievas
yra toks, kokia yra Evangelija – paprasta ir
aiški. Tada gal pirmą kartą meldžiausi atgailos malda. Tai buvo 1991 m. spalio 24 d.
Utenoje. Taip Dievas rado mane.

mėgdavau bėgioti, laipioti, žaisdavau statybose... Nors tėvas mane labai saugojo ir
mokė saugotis, bet vaikas yra vaikas... Bet
koks kūno sumušimas baigdavosi kraujo išsiliejimu į sąnarius. Įsivaizduokite, jei
sumušamas kelio sąnarys, kraujas viduje
liejasi, plečia sąnarį – tuomet skauda, labai
skauda. Net vaikas būdamas aš kartais tris
paras nemiegodavau, bet tai buvo „norma“...
Negerai būdavo tuomet, jei iš skausmo nemiegodavau savaitę... Taip ištisus mėnesius
vaikystėje praleisdavau ligoninėje, naktys
dažnai prabėgdavo nė neužsnūdus.
Aš turiu genetinį defektą – stuburo smegenys negamina kraujo krešėjimą organizuojančių medžiagų. Normaliam žmogui

kraujas kreša ir nustoja bėgęs, o man – ne.
Anksčiau man pildavo kraujo plazmą, dabar
yra medikamentai – koncentruotos kraujo
krešėjimo dalelės, kurios patenka į kraują.
Lietuvoje yra užregistruota gal 23 hemofilija A sergantys suaugę žmonės, ir visi mes
turime vieną proproprotėvį – Romanovą,
XVII amžiuje gyvenusį Maskvos metropolitą.
Ši liga genetiškai perduodama per moteris,
bet serga vyrai. Žinau, kad mano giminėje
yra berniukų, mirusių vaikystėje dėl kažkokių traumų... Anksčiau, kai nebuvo tokios
medicininės pagalbos kaip šiandien, daugiausia išgyvendavo šios giminės moterys –
jos neserga, bet perduoda šią ligą.
Gyvenimas, sergant šia liga, daug sudėtingesnis. Bet aš visur ir visada sakau: „Aš
žinau, kuo pasitikiu.“ Tai mano gyvenimo šūkis. Esu patyręs 2 insultus, 2 sepsius
(t. y. kraujo užkrėtimus) – trečias sepsis
būna mirtinas. Aš turėjau 2, bet dar viskas
gerai. Pernai sausį patyriau kraujo užkrėtimą,
bakterijos pažeidė stuburą, todėl išsiplėtė du
diskai – skaudėjo nerealiai. 12 dienų skausmą
slopino morfijumi. Kai skauda, vienintelis
galvosūkis – ką daryti, kad neskaudėtų. Bet
tas laikas ligoninėje buvo puikus, nes turėjau

Kokia buvo kelionė su Dievu?
Jei kalbėtume apie santykius su Tėvu,
negaliu pasakyti, kad kelionė buvo lengva.
Nors aš prašiau Dievo, kad Jis ateitų į mano
gyvenimą kaip mano gyvenimo Šeimininkas,
bet kažkiek liko dar to savojo „aš“. Kai tas
„aš“ išlenda, tuomet dienos sunkesnės. Kai
daugiau Dievo, o manęs mažiau, tuomet
lengva. Žinoma, per tuos metus buvo ir
nemažai išbandymų. Tačiau supratau, kad
išbandymai ateina ir praeina – po jų mes
tampame kitokie. O išbandymų buvo daug...
Eugenijau, Jūs nuo vaikystės sergate
sunkia, nepagydoma liga. Tad daugelis
išbandymų susiję su Jūsų liga?
Aš sergu hemofilija – liga, kai žmogui
nekreša kraujas. Nuo šios ligos nepasveikstama. Gerai, kad dabar jau yra medikamentų,
priemonių, kurios leidžia palaikyti patenkinamą kraujo krešėjimo lygį. Vaikystėje buvo
labai sunku. Nes aš, kaip ir kiti berniukai,

Eugenijus Mačerauskas su pirmoku sūnumi Mykolu
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„Mano žmona Nida – didžiausias
stebuklas mano gyvenime. Tai mergina,
kuri priėmė mane tokį, koks aš esu, – su
visais mano trūkumais. Nida neišsigando
neapibrėžtos ateities ir tam tikra prasme
paskyrė savo gyvenimą man.“
nemažai progų paliudyti žmonėms apie Dievą, – įtikėjo vienas žmogus, kuriam nupirkau
Bibliją ir toliau su juo palaikau ryšius.
Vienaip žodžiai apie Dievą skamba, kai
esi sveikas, kai viskas gerai, bet visai kitaip –
kai abu gulime šalia ir abiem skauda. Tada
pasakoji, kaip gyveni ir kokią išeitį matai...
Aš džiaugiuosi, kad galų gale pats tampu
kitoks. Keičiasi gyvenimas, keičiasi požiūris...
Tad Jūsų gyvenimas – tai ištisas stebuklas?
Taip, stebuklų tikrai buvo. Daug išbandymų patyriau 2002 metais. Liepos mėn.
susilaužiau koją – atviras lūžis, didelis kraujavimas. Man buvo reikalingi vaistai, kurie
sustabdytų kraujavimą ir gydytojai galėtų
operuoti lūžusią koją, bet nei aš, nei ligoninė jų neturėjo. (Man vaistus kompensuoja
valstybė – jie kainuotų apie 10 tūkst. eurų
per mėnesį. Aš tiek neuždirbu.) Tada man
padėjo draugai – gavo vaistus iš užsienio,
kuriuos parvežė mano brolis.
Mano situacija buvo sudėtinga: grėsė arba
nukraujavimas, arba kojos praradimas ir tada
vis tiek nukraujavimas. Girdėjau, kaip prieš
operaciją kalbėjosi du gydytojai, nes galvojo,
kad aš miegu. Vienas chirurgas sakė: „Sunki
situacija... Žmogus nukraujuos ir mirs.“ Kitas
jam atsakė: „Galūnė nemaitinama, užspausta,
teks amputuoti – didelė žaizda, tad mirs.“ –
„Tad šiaip ar taip gresia mirtis. Tu niekuo
nerizikuoji, todėl geriau daryk operaciją.“
Kaip minėjau, aš galiausiai gavau vaistus,
kurie padėtų sustabdyti kraujavimą, bet
jų veikimas uždelstas. O gydytojai tokius
vaistus matė pirmą kartą: kadangi juos su-

leidę rezultatų nematė, suleido antrą dozę.
Rezultatų ir vėl nėra – kraujas nekreša, tad
jau svarstė ir trečią dozę leisti. Bet kažkas iš
personalo suprato, kad tai visgi kraują tirštinantys vaistai, ir jei duos dar vieną dozę, tai
susidarys trombai ir sustos širdis...
Už mane meldėsi mano draugas Ričardas
Purvinis. Jis man perskaitė eilutę iš Šventojo
Rašto: Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia
bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį,
patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels,
o jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista.
Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir
melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti.
Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda
(Jok 5, 14–16). Šie žodžiai mane nuramino,
nors atėjęs gydytojas atvirai, vyriškai pasakė:
„Tik 20 proc., kad liksi gyvas.“ Nes kraujo
tyrimų rezultatai buvo nekokie...
Mane išvežė į operacinę. Aš iki smulkmenų atsimenu, kur kokios lubos buvo,
kur kokios lentos... Mano širdy buvo ramybė. Pabudus po narkozės, aplankė pirmoji
mintis: „O, geras! Aš gyvas!“ Nepamirštu
šio išgyvenimo – man dovanota gyvybė, bet
šios dovanos lyg ir neturėjo būti... Paskui
pažiūrėjau į savo kojas: „O, ir kojos yra!“
Net du stebuklai vienu metu!
Neįtikėtina... Viskas baigėsi tikrai stebuklingai... Vis dėlto vėliau teko ištverti
dar kelias operacijas?..
2002 m. pabaigoje patyriau insultą:
nuėjau miegoti, o po 6 valandų atsibudau
reanimacijoje. Tai susiję su mano liga, bet
negaliu pasakyti, kas sukėlė insultą (kraujas
išsiliejo į smegenis)... Vėliau man pasakojo,
kad profesorius, pažiūrėjęs mano galvos
tomogramą, pasakė: „Šį pacientą reikės išvežti, nes situacija beviltiška.“ Tačiau vienas
gydytojas rezidentas pasiūlė: „Taigi čia ne taip
jau viskas ir baisu. Galima „atidaryti“ galvą,
pamėginti viską išvalyti ir vėl užsiūti.“ Tada
jam atsakė: „Tai tu ir daryk.“ Tas gydytojas
atliko operaciją – ir viskas pavyko!
Aš atgavau sąmonę. Po kelių dienų, kai
jau perkėlė į skyrių, pastebėjau, kad nejaučiu
ir negaliu valdyti kairės rankos ir kairės kojos. Atėjo mane operavęs gydytojas ir sako:
„Po tokių kraujo išsiliejimų į smegenis, tai
normalu. Bet jūs nesijaudinkite – po kokių
5–7 metų gal viskas atsistatys. Tik reikės
įdėti nemažai pastangų.“
Vėliau atėjo mano brolis optimistas ir manęs kažko paklausė iš matematikos. Aš jam
„beveik į temą“ atsakiau. Tuomet jis nudžiugo:
„Puiku – galva „dirba“. Duosime kompiuterį,
pasidės ant kelių, išmoks viena ranka dirbti ir
duonai užsidirbs. Viskas bus gerai.“
Žinoma, buvo visko. Už mane meldėsi
ir „Tikėjimo žodžio“, ir dar dvi bažnyčios.
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Draugai, tėvas budėdavo palatoje, skaitydavo
Bibliją, nes aš pats negalėjau. Įdomiausia,
kad jau kitą dieną vėl ėmiau jausti galūnes! Gydytojas stebėjosi – jo praktikoje dar
taip nebuvo buvę, bet jis sakė, kad skaitęs,
jog kartais taip nutinka. Žinoma, vėliau
mane siuntė reabilitacijai – iš naujo mokiausi atsistoti, vaikščioti. Kai aš atsistojau
iš invalido vežimėlio pastovėti prie sienelės,
tėvas atvažiavo pažiūrėti, kaip tai atrodo, nes
labai dėl manęs jaudinosi. Pastovėjau gal 20
sekundžių, bet ir dėl to labai džiaugėmės...
Kai nuvykau į Valakupių reabilitacijos centrą, psichologė man ėmė kalbėti, kad ir atsisėdus į neįgaliojo vežimėlį gyvenimas tęsiasi, kad
ir vežimėlyje sėdintys žmonės gyvena visavertį
gyvenimą. Aš jai atsakiau: „Gerai, tegul jie sau
gyvena, bet aš vaikščiosiu.“ Ji paklausė: „Kodėl
tu galvoji, kad vaikščiosi?“ Tuomet ištariau: „Aš
gi žinau, kuo pasitikiu.“ Psichologė buvo tikinti,
vėliau ji parašė mokslinį darbą, kaip tikėjimas
padeda žmogui pakilti iš ligos. Kai 2003 m.
sausį (man tada buvo 33 m.) mane atvežė į
Valakupių reabilitacijos centrą, gydytojas pagalvojo: „Na štai, dar vieną lavoną atvežė...“, bet
iš ten aš išvažiavau jau vaikščiodamas, nors dar
su ramentais! Taigi aš visgi atsistojau ir vaikštau – nes aš žinau, kuo pasitikiu! Mūsų Dievas
didis! Visada turėjau vidinį užtikrintumą. Aš
turiu ne tik viltį, kuri miršta paskutinė, bet
užtikrintumą. Mano viltis remiasi į konkretų
Asmenį, ir ji nemiršta. Nors žinau, kad gali
atsitikti ir kitaip, nei aš tikiuosi, pavyzdžiui,
galbūt aš kada nors nebevaikščiosiu, bet tai
nėra pralaimėjimas.
Šiandien aš gyvenu ir man sekasi – tai
vienas variantas, bet gali būti ir kitas variantas – priimčiau ir tai. Man tris kartus
per savaitę leidžiami vaistai, kurie palaiko
normalų kraujo krešėjimo lygį, ir aš puikiai
gyvenu. Turiu nuostabią žmoną ir sūnų.
Kaip žmona reaguoja į Jūsų ligą? Ar jos
tai nebaugina?
Visa, ką duoda Viešpats, yra tobula. Mano
žmona Nida – didžiausias stebuklas mano
gyvenime, ji nuostabi. Tai mergina, kuri priėmė mane tokį, koks aš esu, – su visais mano
trūkumais. Nida neišsigando neapibrėžtos
ateities ir tam tikra prasme paskyrė savo gyvenimą man. Vieną kartą Nida prasitarė, kad,
kai sutiko už manęs tekėti, negalvojo, kad
mes išgyvensime kartu dešimt metų, nesitikėjo, kad aš taip ilgai išliksiu gyvas, nes buvo
mačiusi mano insultą ir kitus grėsmingus
dalykus. Esu nepaprastai dėkingas Dievui ir
savo žmonai Nidai, kad ji yra šalia.
Žinoma, šiandien galvoju, kad tuomet, kai
tuokėmės, gal aš, kaip vyras, buvau kažkiek
neatsakingas... Bet aš labai troškau šeimos,
nes šeima yra Dievo palaiminimas. Tačiau
Nukelta į 22 p.
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„Aš žinau, kuo pasitikiu“

Atkelta iš 21 p.

žmona viską apie mane žino. Pasidariau
netgi genetinius tyrimus, kad žinotume,
kas laukia mūsų vaikų... Mūsų sūnus nėra
hemofilijos nešiotojas, tad viskas yra gerai.
Neturiu kuo skųstis. Turiu mėgstamą darbą. Deja, bet turbūt pusė šia liga sergančių
žmonių visai neturi darbo, nes negali dirbti
fizinio darbo. Aš galiu dirbti protinį darbą –
tad ši problema išspręsta.
Kokį darbą Jūs dirbate?
Aš dirbu mokslinį darbą ir dėstau universitete bei Vilniaus kolegijoje.
Aš kuriu mikrorobotų valdymą. Projektuojame sąlyginai mažus robotus ir sprendžiame jų
valdymo problemas. Kol kas tai tik metodai, bet
gal kada nors jie bus pritaikyti ir medicinoje ar
kur kitur. Tarkime, labai įdomi sfera yra pažeistų
stuburo smegenų atstatymas. Pavyzdžiui, įvykus
avarijai ar kokiai didelei traumai, žmogui lūžta
slanksteliai, nukertamos stuburo smegenys.
Patys jie nesuauga, juos būtų galima sujungti,
bet stubure yra apie 10 tūkst. „sujungimų“. Jei
operuotų chirurgas, operacija užtruktų mažiausiai tris paras. Joks pacientas tiek narkozės
neatlaikys. Tačiau tikslus ir greitas aparatas tai
galėtų atlikti per 3 valandas ar net greičiau.
Dievas laimino mane ne tik gebėjimais, bet
ir siųsdamas nuostabius žmones – dirbu su
nuostabiu profesoriumi, akademiku Genadijumi Kulviečiu – tai šaunus, tikintis žmogus iš
Bernardinų bažnyčios, su kuriuo galiu šnekėtis
įvairiomis temomis. Šaunūs ir kiti bendradarbiai.
Fizinio darbo visiškai negalėčiau dirbti, –
turbūt tektų išmaldos prašyti... Pažįstu
hemofilija sergantį žmogų, kuris prarado
darbą ir iš nevilties jis stipriai „susidraugavo

su buteliu“. Juk ir sveikam žmogui ne taip
paprasta rasti darbą, o žmogui su negalia –
dar sunkiau. Todėl manau, kad aš darbą
radau iš Dievo malonės.
Ir tas darbas Jums labai patinka...
Per daug patinka. Mažiau patiktų, būtų
geriau... Tas darbas, deja, atima laiką nuo
Dievo, nuo šeimos. Darbas nesibaigia po
darbo valandų, net namo grįžtu su tuo pačiu
darbu galvoje. Mačiau dokumentinį filmą
apie amerikiečių kosminę programą Mėnuliui užkariauti. Deja, iš kiek daugiau nei 400
ten dirbusių programuotojų ir inžinierių,
gal kokie 380 išsiskyrė su žmonomis, nes
jie dirbo po 12 val. 6 dienas per savaitę ir
mintimis visą likusį laiką po darbo.
Iš tiesų reikia Dievo malonės ir išminties
tam tikras sferas prižiūrėti, kad viskas būtų
tvarkinga. Sveikata nėra pati svarbiausia sfera.
Kai skauda, gali kentėti, gali vartoti vaistus,
bet visai kitoks skausmas, kai blogai elgiesi...
tik Dievas gali pagelbėti, tik Jis yra Atrama
mano silpnume. Visi galvoja, kad pagrindinė
problema yra sveikata. Galbūt... Bet aš taip
nemanau. Gal svarbiau mano vidinio žmogaus
problemos, mano santykiai su žmonėmis...
Aš nesu toks geras, kaip atrodo. Ne visi mano
poelgiai suteikia man laimės. Man svarbiau,
kaip aš elgiuosi, nei tai, kaip aš jaučiuosi.
Eugenijau, kokios Jūsų svajonės?
Aš žinau, kad vieną dieną nebegalėsiu
vaikščioti – tai ligos pasekmės... Liga jau
pažeidė sąnarius, pėdas... Daugiau pavaikščiojus ir dabar skauda, bet aš vis dar vaikštau.
Gyventi dar galima... Žinau, kad nevaikščiosiu gal po kokių 5–7, geriausiu atveju – po 10

metų. Tada jau mano sūnui bus 18 metų...
Tad ir svajoju sulaukti, kada sūnui sukaks
18-a metų ir jis „atsistos ant kojų“.
Jūsų gyvenimas išskirtinis. Kas Jums
teikia stiprybės?
Kai po įtikėjimo meldžiausi, per vieną
maldą suvokiau, kad Jėzus Kristus mirė už
mane asmeniškai. Gyvybė už gyvybę. Mirti
turėjau aš, bet mirė Jis. Kai tai suvokiau,
turėjau rinktis: arba priimti Jo auką ir būti
Jam dėkingas, arba pasiųsti Jį velniop. Bet
juk iš tiesų toks pasirinkimas ir yra. Kai
kurie žmonės sako: „Ai, taip, Jėzus mirė...“,
bet gyvena kažkaip „per vidurį“ – nei šen,
nei ten. Bet per vidurį negalima: arba priimi
Jėzų, arba ne... Kaip pasielgtum, jei žmogus
atiduotų už tave savo gyvybę? O čia pats
Dievas atidavė gyvybę už mane. Aš galiu
gyventi! Ir visas mano gyvenimas, „ėjimas“
per visas ligas, atrodytų, pergalingai... Dėl
ko? Dėl to, kad aš galiu gyventi, nes Jis mirė!
Man mirti nebereikia, nors buvau ir esu
vertas mirties. Jis mirė, ir aš priėmiau šią Jo
auką. Čia ir yra kertinis dalykas.
Viename interviu manęs klausė, kaip aš,
būdamas neįgalus mokslininkas, pasiekiu
gerų rezultatų. Daug rašė apie ligą, šiek tiek
apie pasiekimus ir gal tris eilutes apie Dievą.
Bet juk ne liga yra esmė. Tai išbandymų iliustracija, kuriuos galima pereiti. Esmė – kad
Jėzus nugalėjo tą mano ligą. Štai kur esmė!
Tam tikru momentu aš priėmiau Jo auką,
nepaniekinau Jo, nepasakiau: „Eik Tu sau
su ta savo mirtim... Aš čia kaip nors vienas
pragyvensiu... Man ir taip gerai. Na, ir kas, kad
Tu numirei? Daugybė buvo nukryžiuotų...“
Kristus – Jo mirtis už mane yra kaip atrama, ant kurios statomas visas mano gyvenimas. Tuomet ir apie fizinės mirties valandą
galvoti nebaisu – per ją tiesiog pereini. Jeigu
aš mirčiau, tai nebūtų pabaiga – aš turėčiau
gyvenimą Tame, kuris už mane mirė. Tai –
užtikrintumas, ne viltis. Viltis, kai žmonės
perka loterijos bilietą, tikėdamiesi, kad jie
laimės, ir kad laimėję milijoną taps laimingi.
Bet jau pirmasis etapas (kad laimės) yra
iliuzija, o antrasis (kad laimėję milijoną taps
laimingi) – dar didesnė iliuzija.
O aš turiu UŽTIKRINTUMĄ. Žinoma,
kiekvieną vakarą, kai einu miegoti, 50 proc.
tikimybė, kad kitą rytą aš neatsikelsiu, nes
trečias insultas bus paskutinis – taip sakė
gydytojai. Tik aš nežinau, kada jis bus. Aš
tikiu, kad tuo metu sūnui bus jau 18 metų.
Todėl tokia ir mano svajonė. Šis užtikrintumas
mane išlaiko jau 24 metus.
Meldžiu, Eugenijau, Jums stiprybės ir Dievo artumo, kad niekuomet neprarastumėte to
užtikrintumo, už kurį skirtas didelis atlygis.
Kalbino Sonata Aleksandravičienė
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Ko taip
nerimauji?
TIMOTHY LANE

Susirūpinimas arba nerimas – tai
būsena, pažįstama kiekvienam
žmogui bet kurioje visuomenėje.
Tik nedaugelis žmonių iš tikrųjų
nepasiduoda nerimui.
Nerimo samprata
Biblija atskleidžia, kad nerimas yra
gili dvasinė problema. Tai nereiškia, kad
Biblija ignoruoja psichinius, fiziologinius,
istorinius, socialinius ar su aplinka susijusius nerimo aspektus ar jiems priešinasi.
Ne, visa tai laikoma dvasinės problemos
dalimi – nerimas yra reakcija į gyvenimą
Dievo sukurtame pasaulyje. Nerimas yra
ir reakcija į patį Dievą.
Evangelijos pagal Matą 6 skyriuje, 25–
34 eilutėse, Jėzus tris kartus sakė: „Nesirūpinkinkite.“ Ten pavartotas graikų kalbos
žodis merimnao, kuris, išvertus pažodžiui,
reiškia „išsiblaškęs protas“ arba „dvigubas
mąstymas“. Jei pažvelgsime į platesnį šios
ištraukos kontekstą, suprasime, kad kalbama apie susiskaldymą arba pasidalijimą
tarp Dievo karalystės ir žmogaus. Tai reiškia
būti atsitraukusiam nuo vienos karalystės
dėl kitos. Biblijos tyrinėtojas Dickas France
labai įžvalgiai pastebi, kad nerimas – tai
pernelyg didelis susirūpinimas dėl to, kas
nėra Dievo karalystė. Taigi, nerimas yra
per didelis rūpestis. Tai labai paprasta, bet
naudinga įžvalga.
1. Nerimas nėra tas pats, kas rūpestis.
Nerimas yra per didelis rūpestis, tad jis
yra kitoks nei rūpestis. Žmogui būdinga
dėl ko nors rūpintis. Tačiau nerimas nėra
rūpestis: kai žmogus kuo rūpinasi, jis imasi
išmintingų veiksmų ir meldžiasi. Tačiau
nerimaujantis arba per daug susirūpinęs
žmogus galvoja ir elgiasi taip, lyg viskas
priklausytų nuo jo, lyg viskas vyktų visai
nekontroliuojamai, ir jo malda, jei jis apskritai melžiasi, būna desperatiška.
2. Atsakas į nerimą nėra atsipūtimas.
Noras atsikratyti nerimo, per didelio rūpes-

čio, yra geras, bet tai nereiškia, kad dabar
jau niekuo nesirūpinsime. Priešnuodis per
dideliam rūpesčiui nėra paprasčiausiai
būti tingiam ar atsipūtusiam. Kartais nerūpestingumas ir abejingumas gali atrodyti
kaip dievotumas, tačiau taip nėra. Mes visi
pažįstame „atsipalaidavusių“ žmonių. Gal
ir jūs vienas iš tokių? Tai gali atrodyti kaip
nuostabus gyvenimo būdas, tačiau kas slypi
už to atsipūtimo kaukės?
3. Ne visada tai, kad imiesi veikti,
liudija nerimą. Klaidinga galvoti, kad
nepasiduoti nerimui reiškia būti pasyviam ir paprasčiausiai tikėtis, kad Dievas
patenkins visas tavo reikmes. Jėzaus raginimas žvelgti į paukščius ir augalus kartais
aiškinamas kaip raginimas būti pasyviam,
tačiau pasyvumas nėra dievotumas. Taip,
Dievas parūpina paukščiams maisto, bet
jie turi aktyviai jo ieškoti ir jį surinkti. Žinoma, jei mes labai sunkiai triūsiame, tai
gali būti ženklas, kad žmogus per daug
sunerimęs, per giliai susirūpinęs, nors taip
yra ne visada.
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Per didelio
susirūpinimo ir nerimo
esmė – bandymas
didžiausią viltį,
nusiraminimą ir
prasmę rasti tame, kas
yra laikina ir greitai
praeina.

Jei sudėsite savo viltis į nestabilius dalykus,
jūs būsite nestabilūs. Jūsų atsidavimas yra
padalytas tarp to, kas sukurta (pinigai yra
tik vienas pavyzdys), ir Dievo. Tą vietą,
kurios jūsų gyvenime teisėtai yra vertas
Dievas, užgrobia tai, kas sukurta (net jei tai
yra ir geras dalykas). Tačiau jei tik sudėsite
savo viltis į tai, kas yra šiame pasaulyje, jūs
kovosite su nerimu ir susirūpinimu.
Mes galime sakyti, kad Dievas yra
svarbiausias mūsų gyvenime, kad Jis viską
kontroliuoja, bet dažnai tose situacijose, su
kuriomis mes susiduriame, mums sunku
pagal tai gyventi. Nerimas yra per didelis
susirūpinimas, kuris kyla iš per didelės
meilės kam nors, kai mylime tai labiau
nei Dievą.

Nerimas yra galimybė

Šis pasaulis ar Dievo
karalystė?
Jėzaus mokymas apie susirūpinimą
skamba žymiajame Kalno pamoksle, kur Jis
ne kartą meta iššūkį: Ar jūs gyvenate taip,
lyg šis gyvenimas būtų jums viskas, ar jūs
gyvenate dėl Dievo karalystės? Dėl kurio
dievo karalystės? Per didelio susirūpinimo
ir nerimo esmė – bandymas didžiausią
viltį, nusiraminimą ir prasmę rasti tame,
kas yra laikina ir greitai praeina.
Taip nutinka, kai į tai, kas sukurta,
pradedame žiūrėti kaip į dievą – tuo pasikliaujame ir ieškome tame palaiminimų.
Tačiau šiam pasauliui trūksta stabilumo,
kurio reikia, norint nebūti susirūpinusiam.

Kaip nerimas gali būti galimybė? Kai
apima nerimas, kai esate pernelyg susirūpinę, jūs turite galimybę pamatyti, kokie
dalykai patraukė jūsų dėmesį labiau nei
Dievas. Per daug rūpinatės dėl to, ką per
daug mylite. Ir tai gali būti galimybė augti.
Jėzus turi būdų, kaip nukirsti problemos
šaknį, ir parodo gilesnę, esminę išeitį: Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta (Mt 6, 33).
Jėzus vėl grąžina mus prie teisingų prioritetų. „Dėl ko tu gyveni?“ – klausia Jis
ir kviečia mus pakreipti savo gyvenimą į
gyvąjį Dievą ir Jo prioritetus. Tai, kas svarbiausia, laikykime svarbiausiais dalykais,
kitiems taip pat suteikime deramą vietą. Kai
taip darysime, mūsų nebevargins nerimas
ir per daug didelis susirūpinimas.
Iš http://www.thegospelcoalition.org
vertė Alina Meškytė
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Pati didžiausia Kalėdų dovana
CURTIS HUTSON

M

aždaug prieš septynis šimtus
metų iki Kristaus gimimo
pranašas kalbėjo: Kūdikis
mums gimė, sūnus mums duotas (Iz 9, 6).
Ši pranašystė išsipildė palaiminto teksto
žodžiais: Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog
atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas,
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą (Jn 3,16).
Jėzus Kristus buvo Dievo Dovana Kalėdoms, o Dievas visada dovanoja tai, ką turi
paties geriausio! Biblijoje, Jokūbo laiške skaitome: Kiekvienas geras davinys ir kiekviena
tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo
šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė
šešėlio keitimosi (Jok 1, 17). Būdamas labai
dėkingas už šią Dovaną, apaštalas rašė: Ačiū
Dievui už neapsakomą Jo dovaną (2 Kor 9, 15).
Kalėdos yra tas palaimintas laikas metuose, kuomet beveik kiekvienas mintyse
susimąstome apie dovanas ir davimą. Akivaizdus to įrodymas yra milžiniškos sumos
pinigų, kiekvienais metais išleidžiamos
kalėdinėms dovanoms.
Davimas – krikščionio dorybė, į kurią
nereikėtų žvelgti pro pirštus. Tikra tragedija
nugyventi gyvenimą ignoruojant davimą ir
iš to patiriamą džiaugsmą. Norint suprasti,
kas yra laimė, būtina duoti. Pakelti kito
naštą, reiškia palengvinti savąją. Ir kaip nuo
Tantalo traukėsi vandenys, taip vertingesni
dalykai tolsta, traukiasi nuo egoistiškos,
savo naudos siekiančios dvasios.
Palaimintas dangiškasis Tėvas padovanojo pirmąją Kalėdų dovaną. Laiške Romiečiams 8, 32 skaitome: Tas, kuris nepagailėjo
savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, –
kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?
Išgelbėjimas – tai Dievo dovana.
Šventasis Raštas laiške Romiečiams
rašo: Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo
dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų
Kristų, mūsų Viešpatį (Rom 6, 23).

Neprašyta dovana
Dažniausiai Kalėdų dovanos yra tam
tikrų norų, prašymų įvykdymas. Bet ne
tokia buvo Dievo Dovana Kalėdoms. Ji
buvo neprašyta Dovana.
Ne žmogus, pamatęs savo poreikį, paprašė Dievo pagalbos; tai palaimintas Tėvas

matė, ko mums reikia, ir atsiuntė savo Sūnų,
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.
Kaip nuostabu šiomis dienomis, artėjant
Kalėdoms, mąstyti apie didžiausią Dovaną
ir suvokti, kad ji buvo duota visiškai neprašant ir nenusipelnius; mes juk neprašėme,
bet Kristus mirė už mus, kai tebebuvome
nusidėjėliai (Rom 5, 8).

Beribė dovana
Kai kurios dovanos būna tokios brangios, kad vidutines pajamas gaunantis žmogus jų neįperka. Neturtingos šeimos negali
sau leisti pirkti tokių dovanų, kokias įstengia
įpirkti viduriniosios klasės žmonės.
Bet Dievo dovana Kalėdoms neapribota
ir nėra skirta tik kažkam išskirtinai. Palaimintas pažadas išsakytas Evangelijoje pagal
Joną: Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog
atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas,
kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį
gyvenimą (Jn 3, 16).
Jėzus Kristus buvo Dievo Dovana visam
pasauliui. Nė vienas, kad ir koks neturtingas
jis būtų, nėra išskirtas. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų,
bet ir už viso pasaulio (1 Jn 2, 2). Ir laiške
Hebrajams aiškiai ir neabejotinai pasakyta:
Reikėjo, kad Dievo malone už kiekvieną Jis
paragautų mirties (Hbr 2, 9).
Biblijoje parašyta, kad Jis mirė už
kiekvieną žmogų, nesvarbu, ar jis baigęs
mokslus ar ne, ar jis pasiturintis ar vargšas,
privilegijuotas ar ne, nesvarbu, ar jis būtų
nemylimas ir nelaukiamas. Dievo Kalėdų
Dovana skirta visiems, ji besąlyginė.
Dievo Dovana yra prieinama visiems ir
kiekvienam, nė vienas nėra išskirtas, nebent
pats atsisako patikėti Jėzumi Kristumi kaip
Gelbėtoju.
Paskutiniame didžiajame kvietime,
kuris užrašytas Biblijoje, mūsų Viešpats
atveria duris taip plačiai, kaip tik gali, sakydamas: Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia:
„Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir
kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia
dovanai gyvenimo vandens (Apr 22, 17).

Neapsakoma Dovana
Mąstydamas apie šią nuostabią Dovaną
apaštalas Paulius pasakė: Ačiū Dievui už

neapsakomą Jo dovaną (2 Kor 9, 15). Jėzus
Kristus yra neapsakoma Dievo Dovana!
Neišsakyta Dovana! Neaprašoma Dovana!
Neišreiškiama Dovana!
Tikriausiai Čarlzas Veslis mąstė apie
neapsakomą Dovaną, kuomet parašė šiuos
žodžius:
„Tūkstančiai liežuvių tegul gieda
Mano didžiajam Atpirkėjui,
Šlovina mano Dievą ir Karalių,
Triumfo giesmės teskamba Jo didybei.
Mano didis Mokytojas ir mano Dievas
Padeda man skelbti
Po visą platų pasaulį
Apie Garbingą Jo vardą.“

Dievo Dovana yra
prieinama visiems ir
kiekvienam, nė vienas
nėra išskirtas, nebent
pats atsisako patikėti
Jėzumi Kristumi kaip
Gelbėtoju.

Nekintanti Dovana
Laiške hebrajams 13, 8 skelbiama: Jėzus
Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per
amžius.
Keičiasi laikai, keičiasi stiliai, požiūriai
ir skoniai taip pat keičiasi, istorijos ir matematikos vadovėliai keičiasi. Beveik viskas, ką
mes žinome, keičiasi. Bet Jėzus Kristus yra
Dievo nesikeičianti Dovana. Jo tobulumą
lemia Jo nekintamumas.
Jėzaus moralinės vertybės nekinta. Jis
pats visiškai nesikeičia. Jėzus yra tas pats
šiandien, vakar ir per amžius.
Kalėdų dovanos, kurias gavome prieš
kelerius metus, šiandien jau yra pasenusios,
nusidėvėjusios, praradusios savo vertę, bet
Jėzus visada yra esamas ir dabartinis; Jis visuomet yra naujas; Jis niekada nesikeičia. Jis
yra tas pats tiems, kurie pasitiki Juo šiandien
kaip Gelbėtoju, ir Jis buvo Gelbėtojas tiems,
kurie Juo tikėjo prieš du tūkstančius metų!
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Nepelnyta Dovana
Jau pats faktas, kad išgelbėjimas yra
dovana, kalba apie tai, kad ji nepelnyta.
Jeigu kažką gauname už pastangas ar nuopelnus, tai jau nebe dovana. Dovana yra tai,
kas duodama, be jokių papildomų sąlygų.
Išgelbėjimas – tai malonės išraiška. Nes jūs
esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne
iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų,
kad kas nors nesigirtų (Ef 2, 8–9).
Daugelis religijų skelbia, kad išgelbėjimas tarsi susideda iš dviejų dalių – iš
malonės ir iš darbų, bet taip tiesiog negali
būti. Romiečiams 11, 6 primena mums: Ir
jei malone, tai ne dėl darbų, nes tada malonė
nebūtų malonė. Bet jeigu darbais, tai jau
nebus malonė; kitaip darbas nebūtų darbas.
Kreipdamasis į tuos, kurie tikisi darbais
patekti į dangų, Jėzus Evangelijoje pagal
Matą pasakė: Daugelis man sakys aną dieną:
„Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų
Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!“ Tada Aš jiems pareikšiu:
„Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo
manęs jūs, piktadariai!“ (Mt 7, 22–23).
Darbus, kuriais siekiama „užsidirbti“
išgelbėjimą Jėzus pavadino „piktadarių
darbais“. Ir nesvarbu, kad tie darbai bus

geri, jie vis tiek bus „piktadarių darbai“.
Jeigu kažkas daro darbus tam, kad pelnytų
išgelbėjimą ir patektų į Dangų, toks motyvas tą darbą paverčia visiškai nenaudingu.
Visi krikščionių tarnavimai turi būti pagrįsti meile.
Laiške Korintiečiams skaitome: Ir jei
išdalinu vargšams pamaitinti visa, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti,
bet neturiu meilės, – man nėra iš to jokios
naudos (1 Kor 13, 3).
Jeigu kažkas darytų darbus, siekdamas
išgelbėjimo, jo tarnavimas būtų grindžiamas
daugiau baime nei meile, ir tokiu būdu būtų
visiškai neefektyvu.
Viską, ką mes turime, mes įgijome
vienu iš trijų būdų: užsidirbome, pavogėme
arba kažkas mums tai davė. Taigi, jeigu mes
mirtume ir patektume į Dangų, taip būtų
dėl to, kad mes užsidirbome, pasivogėme
ar dėl to, kad Kažkas mums tai padovanojo? Ar galime pelnyti savo darbais vietą
Danguje? Net jeigu mes turėtume milijoną
gyvybių ir dirbtume ištisą dieną ir naktį,
mes vis tiek negalėtume užsidirbti vietos
Danguje.
Žinoma, šio dalyko negalime ir pasivogti! Šventajame Rašte pasakyta, kad vagių
vieta bus liepsnojančiame ežere.
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Taigi, jeigu negalime užsidirbti savomis
jėgomis, negalime pasivogti, tuomet belieka tik vienas būdas, kaip galime patekti į
Dangų: turime priimti Dovaną. Būtent taip
parašyta ir Biblijoje. Jėzus pasakė moteriai
prie šulinio: Jei tu pažintum Dievo dovaną
ir kas yra Tas, kuris tave prašo: „Duok man
gerti“, pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų
davęs gyvojo vandens! (Jn 4, 10).

Nepareikalauta Dovana
Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė
savo viengimį Sūnų, bet visas pasaulis dar
nėra pažinęs Kristaus kaip savo Gelbėtojo!
Kristus paragavo mirties už kiekvieną žmogų, bet ne kiekvienas patikėjo Kristumi ir Jo
teikiamu išgelbėjimu. Milijonams žmonių
Jėzus Kristus vis dar yra nepažįstamasis.
Mama ir tėtis su dideliu džiaugsmu
stebi vaiko veidą, kai jis per Kalėdas atplėšia
dovanų dėžę ir sušunka: „O, mama, būtent
to aš labai norėjau!“ O tada apsikabinęs
ir bučiuodamas savo mamą ir tėtį ištaria:
„Ačiū“. Paskui atplėšiama kita dovana ir
scenarijus kartojasi.
Kaip liūdna būtų, jei kai kurios dovanėlės tiesiog liktų neišpakuotos, nelauktos!
Kaip skaudu būtų suprasti, kad tavo dovana
paprasčiausiai nereikalinga, nelaukiama!
O vis dėlto pati didžiausia Kalėdų dovana,
Jėzus Kristus, milijonams žmonių yra neprašyta ir nelaukiama!
Galbūt tarp skaitančiųjų šias eilutes yra
tokių, kurie niekada nepaskyrė savo gyvenimo Gelbėtojui; galbūt niekada neturėjote
galimybės Jį pasiekti? Ženkite žingsnį būtent
dabar. Nelaukite kitos progos. Biblijoje įspėjama: Aš išklausiau tave priimtinu metu ir
išgelbėjimo dieną Aš padėjau tau. Štai dabar
yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo
diena! (2 Kor 6, 2). Jėzaus mirtis ant Kryžiaus yra skirta visiems, bet išgelbėjimas
suteikiamas tiems, kurie patiki.
Žodžiai „patikėti“ ir „gauti“ Šventajame
Rašte naudojami kaip sinonimai. Biblijoje,
Evangelijoje pagal Joną, parašyta: Visiems,
kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo
vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą (Jn 1,
12). Patikėti tolygu gauti (išgelbėjimą). Biblijoje naudojamas žodis „patikėti“ reiškia
pasitikėti, pasikliauti, tapti priklausomam.
Priimti Dievo Kalėdų dovaną paprasčiausiai reiškia pripažinti, kad esi nusidėjėlis,
patikėti Evangelija, t. y. kad Jėzus Golgotoje
mirė už tavo nuodėmes, ir pavesti visą
save Jam.
Vertė Jurgita Ratautienė
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Tu sukurtas Kalėdoms
DAVID MATHIS

K

alėdų laikotarpis – tai dvasios
pakilimas ir žavesys, nuostabus
antgamtinio gerumo jausmas,
apimantis ne tik vaikus, bet ir suaugusius.
Ypač suaugusius. Dievas jokiu būdu nenori,
kad Kalėdos mums taptų įprastu dalyku.
Kalėdos tokios stebuklingos, kad staiga
priverčia pagonių išminčius, astrologus,
išsiruošti į ilgą ir varginančią kelionę vakarų link, o nedoras karalius, mąstydamas
apie sužadintą viltį dėl netolimos ateities,
įsako išžudyti nekaltus kūdikius... Jos tokios
nepaprastos, kad visko matę piemenys taip
išsigąsta, jog skubėdami palieka bandas ir
eina ieškoti Kūdikio, o Jį suradę negali nutilti, ir visi, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų
pasakojimu (Lk 2, 18).

Kristus yra Viešpats
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus (Lk 2, 11).
Apie šį nuostabų pirmojo amžiaus stebuklą
vertėjo paskelbti per gausybę angelų, paskelbti visiems, kurie tik klausysis.
Atėjo ne tik lauktasis Kristus, Mesijas,
ypatingas Pateptasis, kurio ilgėjosi Dievo
žmonės ir apie kurį kalbėjo pranašai, bet ir
Viešpats. Atėjo pats Dievas. Galų gale, po
ilgų šimtmečių, atėjo tikrasis Emanuelis –
Dievas su mumis (Mt 1, 23).
Žinia per daug įspūdinga, kad būtų
paskelbta visa iš karto. Kiekvieną dieną šio
Kūdikio gyvenime pildysis pranašystės. Su
kiekvienu žingsniu vis daugiau ir daugiau bus
atskleidžiama, kad šis žmogus kažkokiu būdu
turi dievišką Jahvės, Izraelio ir tautų Viešpaties, prigimtį. Kiekvienas puslapis, kiekvienas
pasakojimas mums vis daugiau atskleis, kad
šis tikras žmogus yra ir tikras Dievas.
Tas Žodis, kuris tapo kūnu (Jn 1, 14), ir yra
būtent tas pats Žodis, kuris pradžioje buvo pas
Dievą, kuris buvo Dievas, ir per jį visa buvo
sukurta (Jn 1, 1–3). Piemenys ir išminčiai matė
nuostabų reginį, kuriuo ir mes, gyvendami
palaimintą gyvenimą ir žinodami šią tiesą,
turime žavėtis ir siekti per kiekvienas Kalėdas
naujai patirti būtent tokį stebuklą.
Tačiau Jis yra ne tik Dievas su mumis –
Jis atėjo mūsų išgelbėti.

Kristus yra Gelbėtojas
Kristuje Dievas yra su mumis, ir tai nėra
tik stebuklas dėl stebuklo. Tai ne įrodymas

dėl įrodymo, kad Kūrėjas, jei nori, gali tapti
bet kokiu kūriniu. Iš tiesų tai yra ženklas,
kad mes esame išgelbėti iš nuodėmės, visur
prasismelkiančių jos pasekmių, pančių ir
pražūties.
Šiandien jums gimė Gelbėtojas, – skelbia
angelas (Lk 2, 11). Tu duosi (Jam) vardą
Jėzus, – sako pasiuntinys Juozapui, – nes
Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių (Mt 1,
21). Jėzus, hebrajiškai Jozuė, reiškia „Jahvė
gelbsti“.
Tas pats Dievas buvo siuntęs Mozę, kad
per jį išgelbėtų savo tautą iš Egipto. Vėliau
Jis siuntė Jozuę, teisėjus, karalius, kurie
buvo tarsi įrankiai Jo rankose, kad išgelbėtų
izraelitus. O dabar Jis ateina pats – ateina
išgelbėti. Tačiau ir tuo viskas dar nesibaigia...

Kristus yra lobis
Dievas atėjo į Žemę ne tik tam, kad išgelbėtų mus iš nuodėmės ir mirties, bet tam,
kad atpirktų mus sau. Kristus atėjo į Žemę,
sumokėjo pačią didžiausią kančios ir mirties
kainą, kad mus nuvestų pas Dievą (1 Pt 3,
18), kad prisikėlęs taptų visa pranokstančiu
mūsų džiaugsmu, didžiausia linksmybe (Ps
43, 4), ir taip išsipildytų pranašystė: Štai
skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus
visai tautai. „Šiandien Dovydo mieste jums
gimė Gelbėtojas“ (Lk 2, 10–11).
Pasak puritono Thomo Goodwino, yra
dar nuostabesnis dalykas už tai, kad Dievas
tapo kūnu ir atėjo išgelbėti savo žmonių. Visi
geri dalykai, kuriuos atnešė Jo gyvenimas ir
mirtis, „toli gražu neprilygsta dovanojamai
galimybei bendrauti su Juo, kaip su Asmeniu, ir Jo šlovei.“
Išgelbėjimą lydintys džiaugsmai todėl
ir yra tokie nuostabūs, nes pats Jėzus yra

Didysis Džiaugsmas. Prisikėlęs Kristus yra
dirvoje paslėptas lobis (Mt 13, 44) ir vertingiausias perlas (Mt 13, 45–46). Jis yra
su mumis ne tik tam, kad išgelbėtų, bet ir
tam, kad taptų didžiausiu mūsų džiaugsmu,
vertingiausiu lobiu, kuris per amžius tenkins
mūsų sielas taip, kaip gali tik Kristus, kuris
yra ir Dievas, ir Žmogus.

Kristaus šlovė
Tačiau Dangaus kareivija turi dar vieną
žinią: Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje
ramybė ir palankumas žmonėms! (Lk 2, 14).
Džiaugsmas, kurį atnešė Kristus, esantis
Dievas ir Žmogus, yra džiaugsmas, įvykdantis didį visos kūrinijos tikslą. Kalėdų
džiaugsmas tarsi elektros srovė perbėga
per visą tikrovės grandinę.
Toliau Goodwinas rašo: „Galutinis Dievo tikslas buvo ne atvesti Kristų pas mus į
pasaulį, bet mus atvesti pas Kristų. <…>
ir Dievas sumanė, kad viskas, net ir pats
Atpirkimas, susiklostytų taip, kad atneštų
šlovę Kristui.“
Tai, kodėl Jėzus yra ne tik Viešpats ir
Gelbėtojas, bet ir Lobis, labai gerai paaiškina
kitas teologas Markas Jonesas: „Kristaus
šlovė nėra priedas <...>. Tai visko, ką galima
pasakyti apie Jo asmenį ir darbus, viršūnė.
Būtent Jo šlovė yra mūsų amžino džiaugsmo
Jame pilnatvė ir pagrindas. <...> Jei mūsų
išgelbėjimas tampa svarbesnis už Kristaus
šlovę, mes nesuvokiame visos tiesos.“
Kalėdų Kūdikėlis yra daugiau nei Viešpats. Jis net daugiau nei Gelbėtojas. Jis yra
didysis mūsų Lobis, o Jo šlovė yra „mūsų
amžinas džiaugsmas Jame“ ir tas tikslas,
kuriam Dievas ir sukūrė pasaulį.
Kalėdos iš tiesų yra skirtos ne tam, kad
būtume išgelbėti, bet tam, kad gyventume
Jo šlovei.
Mes esame sukurti Didžiajam Kalėdų
Džiaugsmui.
http://www.desiringgod.org
vertė Jurga Domarkaitė
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Jonavos krašto

evangelikų istorija
GIEDRIUS AŽUKAS

J

onava, esanti tarp Lietuvos didžiųjų
miestų – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, –
negalėjo ir negali likti įvykių, vykusių bei tebevykstančių šiuose miestuose,
nuošalyje. Patogi geografinė padėtis, keliai
ir Neries upėje išvystyta laivyba Jonavai
suteikė nemažai privalumų verslo, švietimo
bei susisiekimo srityse, o taip pat skleidžiant
tikėjimo tiesas. Tad nieko nuostabaus, kad
XVI a. plintant reformacijos idėjoms, evangelinis mokymas pasiekė ir to meto Jonavos raj.
dvarų bei miestelių gyventojus. Ne viename
Jonavos žemėse įsikūrusiame dvare skambėjo
evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų
pamokslininkų skelbtas Evangelijos žodis.
Daugiausia žinoma apie evangelikų reformatų veiklą XVI a. Žeimių dvare (10 km
nuo Jonavos, važiuojant Kėdainių link). Beje,
Žeimiai yra anksčiausiai istoriniuose šaltiniuose paminėta Jonavos rajono gyvenvietė
(1363 m.). Verta pastebėti, kad Žeimiai yra
tik 8 km nuo Abraomo Kulviečio tėviškės,
Kulvos dvaro, tad žinoma, kad reformatoriška
Evangelijos žinia buvo skelbiama ir kituose
tuometinio Jonavos rajono miesteliuose (pavienių žinių pateikia enciklopedija „Mūsų
Lietuva“, Žeimių dvaro tyrimo medžiaga).
XVI a. pirmaisiais dešimtmečiais Žeimius
valdė Goniondzo-Raigardo šakos kunigaikštis Mikalojus Radvila (apie 1470–1521 m.).
Vėliau dalį Žeimių dvaro ir Žeimių miestelį
ėmė valdyti Zavišos, kurie čia toliau ir plačiau
vystė evangelikų reformatų kultūrinę veiklą.
Tikėtina, kad pirmoji protestantų (evangelikų reformatų) bendruomenė Žeimiuose
susikūrė XVI a. antroje pusėje. Minima, kad
evangelikų bažnyčios pamokslininkas, 1563 m.
Krokuvoje pasirašęs evangelikų reformatų
bažnyčios sinodo protokolą, Gregorius Cracovius Minister Zielienicensis, buvo iš Žeimių.
1588 m. evangelikų bažnyčią mini ir Romos
katalikų bažnyčios kunigas Simonas Senkevičius, skundęs Žeimių evangelikų reformatų
pamokslininką. Tai pirmasis Žeimių evangelikų
reformatų bažnyčios paminėjimas istoriniuose
šaltiniuose.
Tarp Abiejų Tautų Respublikos senatorių
evangelikų minimas ir Vitebsko kaštelionas,
Žeimių dvaro ir Žeimių miestelio valdytojas Andrius Melchijoras (Merkelis) Zaviša.
Būtent jis į Žeimius pakvietė pamokslininką

Jokūbą Ciešickį (Jakub Cieszicki). Mirus
M. Zavišai, reformacinę veiklą tęsė jo žmona
Darata Zavišienė iš Samboreckių giminės.
Evangelikų reformatų dvasinė bei kultūrinė veikla Žeimiuose buvo labai reikšminga
ir tęsėsi iki XVII a. ketvirto dešimtmečio,
kada evangelikai reformatai prarado pozicijas
Žeimiuose, o 1631 m. bažnyčios pastatas
grąžintas Romos katalikams.
Evangelikų reformatų bažnyčia taip pat
buvo įkurta Upninkuose, kurie įsikūrę ant
gražaus Šventosios upės kranto Kernavės ir
Vilniaus link. XV a. Ùpninkai visiškai priklausė garsiai Lietuvos didikų Astikų giminei,
iš kurių ir kilo Radvilos, viena garsiausių
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų,
evangelikų reformatų giminių.
1447 m. čia funduota katalikų bažnyčia
(pirmoji bažnyčia Jonavos rajone). Upninkai
XVI a. priklausė Vilniaus vyskupijai. Tikėtina,
kad Upninkus valdžiusi paskutinė Radvilų
Goniondzo-Raigardo šakos atstovė Ona Radvilaitė Kiškienė įkūrė evangelikų reformatų
bendruomenę ir perdavė jiems bažnyčios
pastatą. Evangelikai ilgai išlaikė savo tikėjimą
Upninkuose – Upninkų dvaro savininkas
liuteronas Bulmeringas dar 1864 m. minimas
Lietuvos istoriniuose šaltiniuose. Čia veikė ir
evangelikų įsteigta vaikų mokykla.
Iš Jonavos krašto taip pat kilęs Abraomas
Kulvietis, vienas žymiausių Lietuvos evangelikų, reformatorių, švietėjų. Jis gimė 1510 m. Jonavos rajone, Kulvos kaime. A. Kulvietis – lietuvių kultūros veikėjas, teisės daktaras (1537 m.),
reformacijos idėjų skleidėjas Lietuvoje.
A. Kulviečio tėvai – vidutinio turtingumo
bajorai. Tuo laikotarpiu A. Kulvietis buvo
pirmoji asmenybė, rodanti, kad ir vidurinioji
bajorija imasi profesionaliosios kultūrinės
veiklos, jungiasi į besitelkiančios lietuvių inteligentijos sluoksnį [Lukšaitė, Ingė. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
ir Mažojoje Lietuvoje. – Vilnius, 1999. P. 144].
A. Kulvietis reformacinę veiklą vykdė Vilniuje,
Karaliaučiuje. Savo gimtinėje Kulvoje, matyt, buvo paveikęs artimiausius giminaičius.
Protestantizmą priėmė ir A. Kulviečio tėvai.
1539 m. jis įsteigė Vilniuje pirmąją aukštesniąją mokyklą ir jai vadovavo. Dėl Vilniaus
vyskupo Povilo Alšėniškio persekiojimų už
evangelines reformacijos idėjas Kulvietis buvo

Jonavos ir Naujosios Akmenės
evangelikų bažnyčių pastoriai Giedrius
Ažukas ir Mindaugas Palionis prie
paminklo Abraomui Kulviečiui Jonavoje,
Santarvės aikštėje
priverstas 1542 m. pasitraukti į Karaliaučių.
Šiame mieste jis buvo kunigaikščio Albrechto
Brandenburgiečio patarėjas ir partikuliaro
(aukštesniosios mokyklos) vedėjas. 1544 m.
partikuliarą perorganizavus į universitetą,
tapo Karaliaučiaus universiteto pirmuoju vicerektoriumi (rektoriaus pareigų tuo metu
nebuvo) ir graikų bei hebrajų kalbų profesoriumi. Besirūpindamas evangelikų mokslo
platinimu, 1545 m. A. Kulvietis paskutinį kartą
grįžo į Lietuvą ir ryžtingai dalyvavo Vilniaus
tikybinėje veikloje už liuteronų reformaciją. Į
lietuvių kalbą išvertė giesmių ir daugiau negu
20 psalmių. Savo veikla A. Kulvietis sukūrė
prielaidas pirmajai lietuviškai knygai, Martyno Mažvydo „Katekizmui“ (1547 m.), kuris
dvelkia gražia evangeliška dvasia, pasirodyti.
Abraomas Kulvietis mirė 1545 m. birželio 6 d.
Kulvoje. Manoma, kad palaidotas Jonavos
rajone, Kulvos seniūnijoje, Smičkių kaime.
Graži Jonavos istorija, dvasinis ir kultūrinis reformacijos palikimas iš tiesų gausus,
bet pamirštas ir apleistas. Tad norisi priminti
ir kalbėti žemiečiams, su kokia evangeliška reformuotos bažnyčios meile Kristui ir
Dievo žodžiui buvo susilietusi tuometinė
visuomenė. Norisi tęsti šį Dievo darbą ne
tik žodžiais, bet ir gerais darbais.

Šaltiniai:

1. http://www.jonbiblioteka.lt/lt/krastotyra/jonavos-krasto-istorija-ir-datos
2. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/upninkai/
3. http://www.llt.lt/pdf/vepriai/Vepriai_baznycios.pdf
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Aš turėjau močiutę
RITA LUKOŠIENĖ

Lengva megzti santykius su žmonėmis, kurie mus praturtina, kurie
mus myli. Tačiau apie savo močiutę to pasakyti negalėčiau. Niekada
nesijaučiau močiutės mylima, nors mano seserį Rūtą ji labai mylėjo.
Galbūt todėl, kad močiutė seserį augino, kol ji buvo maža. Manęs
ji neaugino, nors buvo atvažiavusi į Sibirą (esu gimusi tremtinių
šeimoje) manęs prižiūrėti, kad tėveliai galėtų aplankyti Lietuvą.
Močiutė buvo labai šališka. Tačiau ji man vis tiek buvo močiutė, kurios
man reikėjo. Ilgėdavausi jos šilumos, mudviejų artumo, laukdavau,
kad ji mane mylėtų, kokia esu, tačiau to nebūdavo.

P

askutinį gyvenimo etapą ji gyveno su sūnumi, mano dėde.
Artimesnius ryšius su močiute
palaikydavo mano sesuo Rūta. Ji yra gydytoja, tad suteikdavo jai ir medicininę priežiūrą. Aš su močiute matydavausi vos keletą
kartų per metus. Močiutė atsisakydavo bet
kokios pagalbos. Viskuo rūpinosi pati, nors
sunkiai judėdavo, nes jos sąnariai jau buvo
susidėvėję. Ji buvo ūmaus būdo, kaip sakoma
liaudyje, „honorova“. Kiti į ją kreipdavosi
„Ponia Mažuliene“. Be kita ko, likimas buvo
ją apdovanojęs ir grožiu. Ji būdavo tokia,
kuriai neįtiksi, kad ir kiek stengtumeis.
Močiutė nemėgo, kai mes norėdavome ją
paglostyti ar pabučiuoti.
2007 metais mirė mano mama. Mirdama ji paprašė manęs pasirūpinti močiute.
Po mamos mirties su močiute susiskambindavome jau dažniau. Mamos labai ilgėjausi.
Be to, jaučiausi pavargusi: statėme namą,
išgyvenau vidutinio amžiaus krizę... Jaučiausi nepatenkinta savimi, buvau nekantri
savo namiškiams. Vaikai tuo metu jau buvo
paaugliai. Man labai trūko vidinių jėgų,
jaučiausi lyg išdžiūvusi žemė. Meldžiau
Dievo, kad Jis mane kokiu nors būdu atgaivintų savo meile.
2009 metų spalio pabaigoje pusantros
paros negalėjome susisiekti su močiute.
Nuvykę radome ją gulinčią ant žemės šalia
dėdės. Dėdė buvo jau miręs. Močiutė buvo
labai silpna, beveik nevaikščiojo. Sesuo
negalėjo priimti jos pas save, neturėjo tam
reikalingų gyvenimo sąlygų, o mūsų šeima
gyveno nuosavame name, todėl, pasitarę su
vyru, ją parsivežėme pas save.
Netekusi savo mylimiausio sūnaus,
močiutė išgyveno sielvartą, o aplinkos pasikeitimą senam žmogui galėčiau prilyginti

seno medžio persodinimui į kitą vietą. Staiga
ji atsirado tų žmonių, kuriems jautė pyktį,
kuriais nepasitikėjo, namuose. Naktimis
jai prasidėdavo kliedesiai, ji vis šaukdavo
mirusį dėdę Antaną. Dėl močiutės būklės
visą naštą prisiėmiau sau, taip pat išgyvenau,
kad mano pačios šeima nepailsi, jaučiau
atsakomybę už savo vaikus, jų emocinę
būklę. Išgyvenau pastovią įtampą, naktimis
beveik nemiegodavau. Nakčiai duodavome raminamųjų, tačiau poveikis būdavo
atvirkštinis, kliedesiai darėsi tik garsesni.
Šalia buvo mūsų mažosios dukrytės Aistės kambarys. Girdėdavau, kaip ji vakare
prieš miegą ramindavo močiutę, sakydama:
„Močiute, ša!“
Močiutė buvo ambicinga, reikli, be to,
reiškėsi tam tikri senatvės demencijos požymiai. Būdama savo kambaryje ji nuolat
mane garsiai kviesdavosi: „Ritute, apauk
kojines“ ir čia pat vėl prašydavo jas numauti.
Tuo metu dar nebuvome susidėję durų,
tad jos šūkavimai išvargindavo tiek mane,
tiek gretimuose kambariuose būnančius
vaikus. Jos balsas man nuolat skambėdavo
galvoje: „Ritute, Ritute!“ Tai mane labai sekino. Nusilpo močiutės klausa, tad jai viską
reikėdavo sakyti garsiai. Negalėdavau jos nė
trumpam palikti vienos. Net, kai reikėdavo
nuvažiuoti iki parduotuvės, prašydavau,
kad kas ją pasaugotų. Po sūnaus netekties
močiutė jau nebevaikščiojo. Sveriančią apie
70 kilogramų, ją reikėdavo kelti nuo lovos,
pamaitinti, pasodinti ant puodo – ir taip
daugybę kartų per dieną. Vyras Gabrielius
labai man padėdavo visapusiškai.
Kurį laiką savo viduje išgyvenau konfliktą, kol galiausia supratau, kad kančia –
tai taip pat tarnavimas. Močiutė kentėdavo, kentėdavau ir aš. Ši patirtis man leido

prisiliesti prie senyvo žmogaus, pajusti, ką
reiškia senatvė.
Keturis mėnesius keldavausi naktimis,
gyvenau budėjimo režimu. Patarnavau tai,
kuri mane, kaip anūkę, buvo atstūmusi,
bet aš visuomet žinojau, kad tai yra mano
šaknys, mano močiutė, mano mamos mama.
Kiekvieną kartą patarnaudama jai, pamaitindama ją, išgyvendavau besąlygišką Dievo
meilę jai. Atiduodama save buvau pagirdyta
pati. Aiškiai supratau šią būseną kaip Dievo
atsaką man – Jis gaivino mane savo meile.
Mačiau, kad močiutė vis dar gedėjo savo
sūnaus. Tačiau taip pat jutau, kad esu jai
reikalinga. Tarp manęs ir močiutės mezgėsi
ryšys, ji pradėjo manimi pasitikėti. Aš ją
glostydavau, o ji man tarmiškai atsiliepdavo:
„Vaikeliuk, kaip gerai, kad tu mane glostai
per galvelį“, „Ačiū tau, Ritute, kaip gerai,
kad tu mane prižiūri.“
Ji palengva gijo, jautėsi saugesnė, nurimo, daug ir įdomiai pasakodavo apie
Smetonos laikus, karą, pokarį. Juk tai buvo
mano šeimos istorija! Jutau, kad ryšys tarp
mūsų palengva atsistatė. Per tuos keturis
slaugymo mėnesius, nors buvo ir pykčių,
nesantarvės, tapome draugės. Dievas dovanojo tai, ko aš labai ilgėjausi, bet neturėjau
visą gyvenimą. Jis dovanojo man močiutę!
Mes ją vadindavome „matulėla“, ji man ir
tapo „matulėla“. Aš mačiau, kaip ji per tą
laiką pasikeitė. Iš neprieinamos močiutės
tapo šilta, priimančia kiekvieną, kuris pas
ją ateidavo. Dievas pakeitė net ir devyniasdešimt dvejų metų senutę.
Slaugydama močiutę pamačiau, ką
išgyvena žmonės mūsų posovietinėje visuomenėje. Sovietmečiu jų savigarba buvo
pažeista. Pagyvenęs žmogus jaučiasi niekam
nereikalingas, jei jis nebegali padėti. Tačiau jie mums tarnauja vien savo buvimu –
tokie, kokie yra: pažeidžiami, nesaugūs,
neįgalūs. Pradėjau geriau suprasti ir tuos
žmones, kurie slaugo savo tėvus, jų naštą.
Prižiūrėdama savo močiutę pajutau, ką
reiškia tikrai gyventi, per ją įgijau patirties,
kuri padeda man ir toliau. Nuo šiol mano
gyvenime senukai visada turės savo vietą,
jų bus ir ateityje. Dievas davė mums namą,
kuriuo galime patarnauti kitiems, todėl ir
dabar mūsų namuose gyvena kita senutė.
Baigdama norėčiau palinkėti: nurinkime akmenis nuo senų žmonių gyvenimo
kelio pabaigos, kuriuos jie išmėtė, ir padėkime jiems oriai išeiti.
Ritą Lukošienę kalbino ir jos mintis
užrašė Diana Goss
www.tapati.lt
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Mūsų močiutė
VIRGINIJA SINIAUSKIENĖ

Viešpaties namuose pasodinti, jie žydės Dievo namuose, neš vaisių senatvėje, bus sultingi ir žali, kad skelbtų Viešpaties teisumą (Ps 92, 13–15).
Ilgu gyvenimu pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą (Ps 91, 16).

Gruodžio mėnesį močiutei Liucijai
sukaks 93-eji metai. Sveikiname!

T

rys sesės iš Radviliškio bažnyčios sumanėme aplankyti
Močiutę. Prikepėme blynų ir
netikėtai išdygome prie jos durų. Močiutė nustebusi. Ne mažiau nustembame ir
mes: tikėjomės pavaišinti pusryčiais, bet,
pasirodo, pavėlavome – Močiutė jau papusryčiavusi, puodą beplaunanti. Tokia
ankstyva?
– Aštuntą liepiu sau lipti iš lovos. Nėra
čia ko. Pasiliksi guolyje vieną, kitą kartą,
paskui visai nesinorės keltis, – juokiasi.
Pasiteiraujame apie sveikatą.
– Rytą strėnas pamaudžia. Pasilankstau, pasilankstau – ir praeina. Kojas, rankas
pamankštinu, kad sąnariai nesustingtų.
Jei širdelę suskausta, sakau: „Viešpatie,
nenoriu, kad skausmuose mane pasiimtum.
Leisk išeiti ramybėje.“ Žiūrėk, ir atlėgsta.
Ji guviai sukasi virtuvėje, kaičia arbatą
viešnioms. Siūlomės padėti, bet ne – ji čia
šeimininkė. Ant stalo atsiranda puodeliai, sausainių. Vaišinamės ir šnekamės.

Atrodo, daug jos istorijų esame girdėjusios, bet kaskart lyg iš naujo klausomės.
Pasakoja apie daug ką: apie praeitį, apie
nelengvą ir nesaldų, labai nesaldų gyvenimą. Klausomės ir stebimės: negirdėti
kartėlio, nuoskaudos, pykčio, gailesčio sau,
neatleidimo... Tik ramybė, pasitikėjimas
Dievu, dėkingumas ir tylus džiaugsmas:
„Dabar taip gerai gyvenu.“
Radviliškio bendruomenėje Močiutė
atsirado prieš daugelį metų. Atėjo su dukros
šeima, kaip jų močiutė, ir greitai tapo visų
mūsų Močiute. Visi, dideli ir maži, ją taip
ir vadina – Močiute. Kažin ar daugelis žino
jos vardą. O jos vardas Liucija. Išvertus iš
lotynų kalbos – šviesa. Sakoma, Dievas
duoda vardą, ir žmogus jį atspindi. Ji iš
tiesų yra ir visų mūsų Močiutė, ir mūsų
šviesa. Ne tik todėl, kad amžiumi vyriausia, bet todėl, kad apie ją buriasi žmonės:
pribėgę mažyliai paglosto jos žilą galvą,
ji daugelį apkabina pasisveikindama ir
atsisveikindama, užkalbina, randa gerą
žodį, visiems šypsosi.
Kurį laiką močiutė gyveno pas dukras
Klaipėdoje ir Panevėžyje.
– Išeidavau kasdien į parką pasivaikščioti. Atsisėdusi ant suoliuko pailsėti, užkalbinu praeinančią kitą vaikščiotoją. Pakviečiu prisėsti. Susipažįstame, išsišnekame.
Kitą dieną susitinkame parke ir jau dviese
kalbiname trečiąją.
Nepažįstamosios susipažino ne tik su
Liucija, bet ir tarpusavyje. Taip naujokė
atvykėlė Močiutė (ir draugės ją taip vadino) per kurį laiką subūrė apie 30 senbuvių
senjorių. Ji visas pamena ir vardais vardina.
Ir Viešpačiui maldose pateikia ilgą draugių
sąrašą. Ne popieriuje, iš atminties. Prisimena ne tik aštuonių vaikaičių bei septynių
provaikaičių vardus, bet ir gimtadienius:
„Kas čia sunkaus? Tas tais metais gimęs,
tas anais...“
Garbaus amžiaus senolė, sėdinti supamojoje kėdėje, apsigobusi skara, galbūt mezganti, skaitanti knygą ar ilgesingai
žiūrinti pro langą – tai ne mūsų Močiu-
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tė! Ji seniai pergyveno 90-ojoje psalmėje
nubrėžtą ribą: Mūsų metų skaičius yra
septyniasdešimt, o stipresniųjų – aštuoniasdešimt. Greitai jai sukaks 93-eji. Nors
jau sunkoka nesustojus užkopti laiptais į
ketvirtą aukštą, bet tai netrukdo kasdien
išeiti į miesto parką šalia namų. Pasivaikščioti, pasėdėti ant suoliukų... Ne tik! Parko
takelis veda treniruoklių ir vaikų žaidimų
aikštelės link. Senolė pasigėri šėliojančiais mažaisiais, paskui patraukia prie
treniruoklių, pamina dviratuką, pamiklina rankas ir kojas, pasukioja liemenį –
„kad sąnariai nesustingtų. Tie „aparatai“
juk tam ir sustatyti“.
Užauginusi savo vaikus ir vaikaičius,
Močiutė galėtų ir atsipūsti, bet visą vasarą
sesei Kristuje padėjo prižiūrėti išdykėlius
pustrečių metų dvynukus: „Ji manimi rūpinasi. O aš turiu laiko... Juk sunku su mažais,
tai kodėl nepadėjus?“
Močiutė gyvena viena. Dažnai jos paklausia, ar nenuobodu, neliūdna. Atsako,
jog nėra kada liūdėti – šitiek yra ką veikti. Ji viena nebūna. Mažame savo butuke
priglaudė namų grupelę, visada laukia
užsukančių į svečius. Kiekvieną sekmadienį
pėsčia ateina į bažnyčią, nepraleidžia jokio
renginio ar šventės. „Čia mano didelė šeima, mano dukrytės ir anūkėlės,“ – apkabina
mus Močiutė.

Šviesa traukia.
Mažas nežymus
žmogus savo tyliu
buvimu tarp mūsų
tarnauja Viešpačiui:
stiprina, skatina,
ragina neapsileisti,
guodžia...

Laikas senka greičiau nei arbata puodeliuose. Gera niūrią dieną būti prie šilumos
ir šviesos. Bet metas eiti, tuoj ateis naujos
viešnios – šiandien renkasi namų grupelė.
Ateisime kitąkart. Ankštame butuke verda
gyvenimas. Šviesa traukia. Mažas nežymus
žmogus savo tyliu buvimu tarp mūsų tarnauja Viešpačiui: stiprina, skatina, ragina
neapsileisti, guodžia...
Tokia ji, mūsų Močiutė, – Liucija –
Šviesioji.
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Mokykimės vieni
kitus išklausyti
BIRUTĖ VENTERAITIENĖ
(Pamąstymai pagal Giuseppe Colombero knygą „Nuo žodžių į dialogą“, 2004)

N

uo pat gimimo maži kūdikiai
mokosi čiauškėti ir garsais bei
mimika išreiškia įvairias emocijas. Ilgainiui jie išmoksta ir kalbėti. Žmogui
kalbėti tiek pat įprasta kaip valgyti ar miegoti.
Italų psichologas Giuseppe Colombero teigia,
jog „vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių
yra kalbėti ir kalbėti apie save“. Kai kuriems
žmonėms kalbėjimas yra tapęs profesija.
Žurnalistai, artistai, politikai, rašytojai savo
mintis kitiems žmonėms išdėsto žodžiu arba
raštu. Ir jie negali kitaip gyventi, nes kalbėjimas jiems yra tapęs profesija. Dalis šių laikų
visuomenės aktyviai tarpusavyje bendrauja
telefonu bei internetu. Deja, esama ir tokių
žmonių, kurie norėtų išsikalbėti, tačiau neranda, kas juos išklausytų. O nesuradę, kam
atverti širdį, žmonės pasijunta vieniši, suserga
depresija arba net pasitraukia iš gyvenimo.
Prisimenu savo močiutę, kuri tris keturias valandas kalbėdavo kaip užsukta, kai
būdama studentė ją aplankydavau. Mano
tėčio mama pasakodavo epizodus iš savo
ir savo artimųjų gyvenimo, nes troško būti
išklausyta. Nors mokslas ir technika stipriai
pažengė į priekį, žmogaus poreikiai per
šimtmečius išlieka tie patys. Kiekvienas iš
mūsų trokštam „turėti ką nors, su kuo būtų
galima kalbėtis“, – pažymi G. Colombero.

Dialogas mus kuria arba
griauna
„Dialogas – tai vienas kasdieniškiausių
ir sykiu labiausiai įpareigojančių dalykų
gyvenime; iš pažiūros jis atrodo paprastas,
bet iš tikrųjų – be galo sudėtingas ir daug
reikalaujantis“, – rašo psichologas Giuseppe
Colombero. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kalbėtis yra paprastas dalykas.
Juk pokalbius vienas su kitu užmezgame
kasdien. Su kai kuriais asmenimis bendraujame patirdami didžiausią malonumą.
Tačiau būna ir sunkių pokalbių. Nuoširdus
bendravimas iš pokalbyje dalyvaujančių
asmenų pareikalauja atsivėrimo, pagarbos,
tolerancijos, nuoširdumo, noro suprasti

kitą bei būti suprastam. Taip pat bendraujant labai svarbu valdyti savo emocijas bei
kontroliuoti savo reakcijas.
Žodžiais įmanoma save ar kitą asmenį
sužlugdyti. Jei nuolat neigiamai kalbėsime
apie save, sumažės mūsų savivertė. Pikti
kitam ištarti žodžiai sugriauna santykius.
Pozityvus žodis, ištartas šalia esančiam, jį
prikelia gyvenimui, sustiprina ir atgaivina.
Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip
aukso obuolys sidabro įdėkle, – moko išmintingasis Saliamonas (Pat 25, 11).
Manau, jog kiekvienas esame patyrę
vidinę graužatį dėl savo garsiai išsakytų
minčių, kuriomis kitą žmogų paniekinome
ar įskaudinome. Dievo žodyje atrandame
šios tiesos patvirtinimą: Mirtis ir gyvenimas
yra liežuvio galioje. Maloni kalba – gyvybės
medis, šiurkšti šneka prislegia dvasią (Pat 18,
21; 15, 4). Mirtį nešantys žodžiai „skaudina, žeidžia, užkemša burną, atskiria, kuria
nejaukią tylą“, – pastebi italų psichologas G.
Colombero. Be galo taikliai apie liežuvį yra
pasakęs Jokūbas: Liežuvis yra ugnis – nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas mūsų narių,
kuris suteršia visą kūną, padega gyvenimo
eigą, pats pragaro padegtas (Jok 3, 6). Dievo
vaikams nedera svaidytis prakeiksmais.
Liežuvis turi „tarnauti bendrystei kurti ir
Dievui garbinti“, – teisingą išvadą padaro
Giuseppe Colombero.

Gebėjimas išklausyti kitus yra
dovana
Italų psichologas G. Colombero mano,
jog „didžiausias žmonių tarpusavio santykių
trūkumas yra nesugebėjimas išklausyti“.
Liūdna, bet tai tiesa. Tačiau tai, kad nesugebame kitų išklausyti, nieko keisto. Mokėmės
vaikščioti, kalbėti, skaityti, rašyti, skaičiuoti,
bet „niekas niekada mūsų nemokė klausytis,
niekas mums niekada nesakė, kad išklausyti – tai dovana ir subtilios meilės ženklas“.
Klausytis dažnai pradedame mokytis tada,
kai įtikime Kristų. Tik tuomet, kai būname
paliesti Jo Dvasios, imame girdėti Dievą bei

vienas kitą. Šventoji Dvasia padeda atpažinti, išgirsti, pajausti, ką išgyvena mums
artimi žmonės.
Korektiškas klausymasis – tai aktyvi
veikla, reikalaujanti visiško įsitraukimo į
pokalbį. „Korektiškai klausytis – nepaprastai
sunku: tenka sukaupti dėmesį, dalyvauti
jausmais, susiliesti dažnai su aštriomis ar
sutrikusiomis kito žmogaus emocijomis,
kurios yra priešingos mūsų buvimo ir problemų sprendimo būdui, išklausyti dalykus,
su kuriais visiškai nesutinkame, ir tylėti“, –
rašo G. Colombero. Kitą asmenį sugebėsime
išklausyti tik tuomet, kai pokalbio metu nutildysime pačius save ir suteiksime kitam pirmenybę išsisakyti. „Klausymasis nebus tobulas, jei nebus dalyvaujama savo vidumi“, –
teigia psichologas Giuseppe Colombero.
Jeigu tenka būti sporto varžybose,
vienu metu galime girdėti daugybę balsų.
Tačiau, jeigu trokštame išgirsti savo pašnekovą, nekreipiame dėmesio į pašalinius garsus ir klausomės vien tik jo. „Klausytis – tai
užimti dvasinę poziciją, tai užsibūti esamoje
situacijoje protu ir siela“, – rašo psichologas.
Tarp žodžių „klausytis“ ir „girdėti“ yra panašus skirtumas kaip tarp žodžių „žiūrėti“
ir „matyti“. Galima matyti aikštę, paveikslą,
sodą ir lygiai taip pat galima žiūrėti į aikštę,
į paveikslą ar į sodą. „Terminas klausyti –
kaip ir žiūrėti – byloja apie gilųjį ryšį, apie
valingą norą siekti gelmės, galbūt malonumą
suprasti“, – pažymi G. Colombero.

Išklausyti – tai tarnystė
Psichologas Giuseppe Colombero
moko klausytis protu, siela, veido išraiška,
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galvos linktelėjimais, žvilgsniu, kūno padėtimi. Ir apibendrina: „Girdima ausimis,
o klausomasi visu asmeniu.“ Tikriausiai
visi esame išgyvenę, jog tas, kuris dalijasi
savo gyvenimu, kartais trumpam nutyla ir
paskui klausia: „Ar mane girdi?“, „Ar tikrai
manęs klausaisi?“ Klausantysis visa savo
esybe kalbančiajam turi parodyti, jog jis
yra šalia ir girdi savo pašnekovą.
Bendravimo metu daugelį dalykų
galima perskaityti pašnekovo žvilgsnyje.
„Kontaktą užmezgame pirmiau žvilgsniu
nei balsu; žvilgsnis panaikina atstumą
ir kuria buvimą“, – rašo knygos „Nuo
žodžių į dialogą“ autorius. Jeigu žvilgsnis
atmetamas, dažniausiai suprantame, kad
bendravimas pasibaigė. Tie, kurie nenori
kalbėtis, vengia žiūrėti pašnekovui į akis.
Tikriausiai ne vienas esame pastebėję,
jog biurokratai į interesantus nežiūri.
„Nusukęs akis nuo kliento, biurokratas
jį priskiria daiktų kategorijai ir taip išlieka emociškai tolimas“, – pažymi G.
Colombero.
„Žvilgsniu galima žmogų sugriauti,
susargdinti, įtraukti į konfliktą, nuslopinti,
pravirkdyti, išreikšti neapykantą, pasakyti,
kad jis mums yra niekas, ir prikelti, išgydyti,
sugrąžinti vidinę vienybę bei giedrumą,
įlieti pasitikėjimo, paguosti, išreikšti meilę ir įtikinti, kad jis mums yra viskas“, –

Džiugi naujiena
giedantiems
gyrių Viešpačiui
Praėjus devyneriems metams nuo antrojo Giesmyno leidimo, leidykla „Tikėjimo
žodis“ išleido trečiąjį krikščioniškų giesmių
rinkinį. Jį sudaro 268 jums jau žinomi kūriniai, kurie iki šiol tebėra populiarūs, bei 111
naujų lietuvių ir užsienio autorių giesmių,
nebuvusių antrajame Giesmyno leidime.
Tikimės, kad naujos giesmės praturtins
bei atnaujins daugelio iš jūsų repertuarus,
padės išlieti širdį Viešpačiui dar negirdėtais giesmių posmais. Pridursime, jog
ankstesnio leidinio giesmes spausdiname
kokybiškesnes: ištaisėme aptiktas klaidas,
papildėme kūrinius trūkstamais posmais
bei, jums pageidaujant, užrašėme giesmių
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tokias įvairiapuses įžvalgas apie didžiulę žvilgsnio galią išsako italų psichologas
Giuseppe Colombero. Dėmesingas, empatiškas, neužgaulus žvilgsnis palengvina
asmenų tarpusavio sąveiką ir komunikaciją. Korektiškas besiklausančiojo žvilgsnis
kalbančiajam „byloja apie tai, kad jo yra
klausomasi ir stengiamasi jį suprasti, kad
esama šalia jo ir kartu su juo; kalbantysis
yra padrąsinamas sakyti tai, ką nori, nes jam
nesą ko bijoti, jo niekas nesiruošia teisti“.
Klausantysis turi trokšti suprasti tiesą. Kai
nutraukiame netyčia ar paskubomis ištartą frazę, išreiškiame pagarbą kalbančiojo
asmeniui bei jo žodžiams. „Tai veiksmas,
kuriuo pripažįstame, kad esame čia tam,
kad kalbantysis galėtų atskleisti save, o ne
tam, kad patys save parodytume, kad šią
valandėlę mums svarbiausias yra jo asmuo ir
tai, ką jis ketina pasakyti, o ne mes ir mūsų
žodžiai“, – teisingo bendravimo moko G.
Colombero.
Jėzus mylėjo žmones, mokėjo juos
išklausyti, žinojo, kas dedasi jų širdyse.
Skaitydami istoriją apie turtingą jaunuolį
mes pastebime, kad Jėzus pagarbiai su
juo bendravo. Kai turtingas jaunikaitis
patvirtino besilaikąs visų Dievo įsakymų, Jėzus, pažvelgęs į jį, jį pamilo ir tarė:
„Vieno dalyko tau trūksta: eik, parduok
visa, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi

turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių
ir sek paskui mane“ (Mk 10, 21). Bet jaunuolis pasirinko savąjį kelią. Apaštalas
Petras, išdavęs Jėzų, Jo žvilgsnyje pamatė
ne paniekinimą, o meilę: Viešpats atsigręžęs pažvelgė į Petrą. Ir Petras atsiminė
Viešpaties žodį, kaip Jis buvo jam pasakęs:
„Dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus
manęs išsiginsi.“ Petras išėjo laukan ir
karčiai pravirko (Lk 22, 61– 62).
Kristus mokė mokinius mylėti vienam
kitą. Apaštalas Paulius kvietė tarnauti: Kol
turime laiko, darykime gera kitiems, o ypač
tikėjimo namiškiams (Gal 6, 10). Noriu paraginti patarnauti Dievo karalystėje, išklausant
kitą žmogų. Nebūkime abejingi svetimam
skausmui. Suraskime laiko išgerti arbatos
su savo artimaisiais. Galbūt tavo ar mano
buvimas šalia palengvins kito žmogaus
gyvenimo naštą. Pasitikėkime Dievu, ir Jis
mums suteiks sugebėjimą paguosti, padrąsinti savo artimą, net jei jo gyvenimo
situacija mums atrodo beviltiška. Patarnavę
tikėjimo namiškiams, įgysime neįkainojamos patirties. Susitikimas su kitu asmeniu
visuomet atskleidžia ką nors nauja: „negirdėtą nuomonę, požiūrį ar mintį, skirtingą
vertybių sistemą, kitokį gyvenimo būdą ar
patyrimą, <...> skatina peržvelgti, kai ką
atgaivinti, ką apleidome, ar kai ko išsižadėti,
ką pervertinome.“

tempus, kurie labai svarbūs negirdėjusiems
šių giesmių garso įrašų ar sceninio atlikimo.
Kai kuriuos kūrinius pakeitėme tikslesniais
šių giesmių variantais: pavyzdžiui, užrašėme
originalią giesmės „Valdove didis“ melodiją,
patikslinome kūrinių autorystę.
Dar viena naujovė – Giesmyno rodyklė.
Joje rasite visus kūrinius, sugrupuotus pagal
temas. Viliamės, jog ši rodyklė chorų bei
šlovinimo grupių vadovams padės lengviau
sudaryti giesmių repertuarą besiruošiant
tarnavimams, pamaldoms bei įvairiems
krikščioniškiems renginiams.
Dėkojame grupei „Ichtus“, leidusiai
publikuoti ir dvi jų interneto svetainėje
skelbtas giesmes, ir visiems, prisidėjusiems
užrašant, redaguojant, maketuojant bei
spausdinant šio rinkinio kūrinius. Ačiū
Jums, mielieji!
„Negaliu tylėt“ – sakoma vienoje
šio Giesmyno giesmių, tad tenetyla ir mūsų
gyrius vienam Dievui, Tėvui, iš kurio yra
visa ir Jam esame mes, ir vienam Viešpačiui,

Jėzui Kristui, per kurį yra visa ir mes per
Jį (pgl.1Kor 8, 6).
Giesmyną galima įsigyti mūsų bendrijos
bažnyčių knygynuose ir interneto knygyne
www.elknygynas.lt
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Vilniuje

Kaune

gruodžio 13 d. kalėdinis giesmių vakaras
17 val. (Gilužio g. 15)
gruodžio 25 d.
11 val.

gruodžio 25 d.
11 val.

Kalėdų šventė bažnyčioje
(Gilužio g. 15)

šventinis tarnavimas (M. K.
Čiurlionio g. 5)

Šiauliuose
Kalėdos bažnyčioje

gruodžio 25 d.
11 val.
gruodžio 27 d.
11 val.

(Polifonijos didžioji salė, Aušros al. 15)

„Kalėdos su šeima“ – tai bažnyčios šventinės pamaldos,
skirtos visai šeimai, ir bendros visų dalyvių vaišės
(Polifonijos didžioji salė, Aušros al. 15)

gruodžio 31 d.
20 val.

KVIEČIAME Į
BAŽNYČIŲ
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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 10 val.
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VIEVYJE – Kultūros centre, Trakų g. 7, paskutinį mėnesio
sekmadienį 16 val.
VISAGINE – Parko g. 11-18 sekmadieniais 15 val.

KAUNO KRAŠTE
KAUNE – M. K. Čiurlionio g. 5 (įėjimas kieme) sekmadieniais
11 val., Seniavos pl. 8A trečiadieniais 18.30 val.
JONAVOJE – Sodų g. 19 (įėjimas iš kiemo pusės) sekmadieniais
10 val., antradieniais 18.30 val.
ALYTUJE – Kalniškės g. 2B sekmadieniais 11 val., trečiadieniais
18.30 val.
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Dizainerė-maketuotoja:
Rūta Žebuolytė
Kalbos redaktorės:
Sonata Aleksandravičienė
Žaneta Lazauskaitė

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