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Brangūs skaitytojai,
ačiū Jums už atsiliepimus apie mūsų žurnalo praeitą
numerį. Mums tikrai rūpi Jūsų nuomonė, mintys, idėjos.
Norėtųsi tikėtis, kad ir mes Jums svarbūs, įdomūs, provokuojantys
mąstyti apie Jį ir Jo pasaulį, mus Jo pasaulyje.
Turbūt XXI amžiuje mažai temų krikščioniškame diskurse, kurios
savo populiarumu pralenktų šventumą, šventėjimą, pasišventimą.
Suprantama, neturiu mintyje juridinių-teologinių procesų, kurių
metu po mirties žmogui suteikiamas „šventojo“ statusas. Pirmiausia, ir svarbiausia – pirmine Šventojo Rašto prasme, šventumas
kalba mums apie atsiskyrimą nuo to, kas netyra (ne mūsų, o) Dievo
akyse, ir savęs pašventimą (paskyrimą) Dievo darbams. Kita vertus,
šiuolaikinė krikščionybė mūsų, taip pat ir jos neišvengiamai būtinų
palydovų – jos kritikų bei antagonistų – dažnai yra suvokiama tik
kaip tai, kas vyksta pamaldų metu.
Pamirštama, kad tikrai Jėzaus veido ieškantis ir dvasinių tiesų
bei praktikų išalkęs tikintysis „neapsivelka“ krikščionybės tik sekmadieniui ar trečiadieniui, kai jis peržengia maldos namų slenkstį
ir patenka į tikinčiųjų (daugiausia) ratą, kur atliekamos įvairios
krikščionių apeigos. Beje, apeigos nėra savaime blogas ir vien
pagonybės imprintų indikatorius. Tai, ką mes darome pamaldų
metu, tiesiogiai atspindi mūsų Dievą, kokį Jį esant iš tikrųjų mes
įsivaizduojame ir pateikiame svečiams, stebėtojams, esantiems
tarp mūsų tuo šventu surinkimo metu. Ir turbūt dar labiau mūsų
tikėjimas ištiriamas, kai, pamaldoms pasibaigus, paspaudę ranką ir
atsisveikinę, mes parskubame namo ir „įkrentame“ į savo rutinos
duobes, pasukame dulkėtų kasdienybės šaligatvių link. Ar radikaliai nepasikeičia mūsų elgesys, kai mūsų nemato kiti tikintieji?
Ar mūsų mintys lengvai „neatsiriša“ nuo Elijo vežimo, riedančio į
Dangų susitikti su Dievu? O jeigu keičiasi, tai ar taip turėtų būti, ar
pateisinama apskritai? Kokias šventumo formas mums sunkiausiai
sekasi atspindėti buityje nuo sekmadienio iki sekmadienio?
Šiame „Gyvųjų šaltinių“ numeryje kartu su Jumis mėginsime
pažvelgti į šiuos klausimus.
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Ar pastebėjote, kad dažnai mūsų protas
yra sustingęs ir pasyvus?
Daugybė krikščionių ir nekrikščionių
šiandien gyvena pasyviu protu, pagautu
melo. Pasaulis yra visiškai suformavęs jų
minčių eigą. Net labai protingi žmonės keistai
mąsto. Girdėjau vieno garsaus Amerikos
psichologo Albert Ellis išsakytas mintis apie jo
santykį su Dievu: „Galimybė, kad yra Dievas,
tokia menka, jog net neverta pradėti apie tai
mąstyti. Netikiu, kad yra Dievas, o jei Jis yra,
Jis nekreips dėmesio į tai, kad aš į Jį netikiu.“
Pasaulis yra nukreipęs savo protą į žemiškus
dalykus. Mąstydami esą protingi, žmonės
tapo kvaili, nes iškeitė Dievą į kažką kita.
Jei nori, kad tavo gyvenimas keistųsi į gera,
turi pradėti mąstyti. Tai reiškia, kad pradedi
pastebėti, kuo užimtas tavo protas minutė po
minutės, diena po dienos. Pradedi koreguoti
savo mintis. Tai pakoreguos ir jausmus, ir
veiksmus.
Tobuliau pasirinkti mums padeda
mąstymas.
Kada mūsų protas yra nukreipiamas į Die4

vą ir atnaujinamas per Šventąją Dvasią, tada
mes galime „ištirti, kas yra gera, priimtina ir
tobula Dievo valia“ (Rom 12,2), arba galime
išmokti tobuliau pasirinkti.
Tada nebereikia taisyklių rinkinio: daryk tą,
nedaryk šito — viduje mes žinome, kas yra
gera ir kaip elgtis įvairiausiomis aplinkybėmis.
Kada pradedame kreipti dėmesį į tai, ką ir
kaip mes mąstome, pradedame augti dvasia. O tai reiškia, kad prasideda geri pokyčiai
mūsų gyvenime.
Mūsų valia gali pakeisti dalykus. Bet
tik trumpam. Mes negalime tame ilsėtis.
Rom (12,2): Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio,
bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad
galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula
Dievo valia.
Pasikeitimas prasideda mūsų prote. Žinote,
kaip Biblija vadina tą pasikeitimą? Tai atgaila
(Naujajame Testamente gr. metanoja: meta keistis, noia - protas); kitaip tariant, atgailauti
reiškia pakeisti savo nuomonę.
Tai nulems, kaip tu jausiesi, o kaip jausiesi,
nulems tai, kaip tu veiksi.

Gerdos Tėvelytės iliustracija

Juras Grincevičius

Turi pažinti, kaip mąsto Kristus, ką Kristus pirštą: kaip mes leidžiame savo pinigus, kaip
mąsto apie tave, tavo santykius, tavo nuo- elgiamės su tam tikrais žmonėmis; arba mūsų
dėmę, tavo intymų gyvenimą, tavo finansus. lytiškumas, mūsų priklausomybės ir laiko
Tu keisi savo mąstymą pradėdamas mąstyti naudojimas; mūsų tuštybė ar mūsų valgymo
įpročiai; pyktis, nerimas. Dievas nori išrauti
taip, kaip mąsto Kristus.
Žmogaus charakteris ir pasirinkimai iš- tuos dalykus iš mūsų gyvenimo.
Iš ko sudaryta ta tvirtovė, kuri saugo
duoda žmogaus mąstymą. Jėzus nevadina
geru ar palaimintu žmogaus, kuris viduje mūsų gyvenime nuodėmę nuo Dievo įtakos?
perpildytas pykčio, kartėlio nuoskaudų, Apaštalas Paulius Šventajame Rašte teigia, kad
geismo, nerimo. Jei kalbi viena, o darai kita, ji sudaryta iš samprotavimų ir puikybės: tai
tam tikru būdu įteisintos mintys, nuomonės,
nesi geras žmogus.
Kai tik pradedi kreipti dėmesį į savo įsitikinimai, kurie laikomi teisingais, bet iš
mąstymą, patenki į tai, ką Biblija vadina dvasi- tikrųjų yra melagingi, racionalūs arba išvis
niu karu. Pradedi kritiškai žvelgti į savo min- neracionalūs įsitikinimai, ar asmeniniai prietis, analizuoti, o kodėl aš taip mąstau? Karas tarai. Nukaldintos ištisos mus uždarančių
tarp Dievo karalystės ir Velnio karalystės pir- tvirtovėse melų grandinės, kurios saugo
mus nuo gerų Diemiausia vyksta mūJei nori, kad tavo gyvenimas
vo ketinimų mūsų
sų prote. Dažniausiai,
gyvenimui.
kad vyksta dvasinis
keistųsi į gera, turi pradėti
Paulius kovoja su
karas, mes supranmąstyti. Tai reiškia, kad pradedi
melo tvirtovėmis,
tame ir įvardijame
pastebėti, kuo užimtas tavo protas kurios uždaro nuo
tik tada, kai pradepasikeitimo ir proda vykti kažkas ne- minutė po minutės, diena po dienos.
greso. Melas, kuris
gero mūsų aplinkoje.
Biblija moko, kad pagrindiniai mūšiai ir fronto mus kontroliuoja, yra įvairiausio pobūdžio,
linija eina tiesiai per mūsų vidų, mūsų protą ir priklausomai nuo to, kaip mes augome, kas
su mumis vyko, kokias išvadas padarėme, ką
širdį.
Jei nesugebi matyti, neturi įpročio stebėti, pasirinkome.
Yra ir dideli melai, kurie gali mums daryti
kas vyksta tavo prote, pralaimi mūšį, pralaimi
karą. Protas turi būti įtrauktas į perkeičiantį, įtaką.
atnaujintą mąstymą, kitaip mes pralaimėsime.
Pirmas melas: „Apskritai nėra reikalo
Pagrindinis kovos laukas nėra nei tavo
finansai, nei santykiai ar sveikata. Pagrindinis mąstyti.“
Deja, tai yra didelė krikščionių bėda. Kartais
kovos laukas yra tavo protas. 2 Kor 10,3-5:
Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal nuostabūs dvasios judėjimai ir prabudimai
kūną. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi baigiasi kietakaktiškumu. Fil 4,8: Pagaliau,
Dieve griauti tvirtoves. Jais mes nugalime broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga,
samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla teisinga, tyra, mylima, giriama, – apie visa, kas
prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn dora ir šlovinga.
kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui...
Mąstyti apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga,
Dvasinio karo esmė — proto tvirtovės.
tyra, mylima, giriama, – apie visa, kas dora
Tvirtovė — tai įtvirtinta vieta, gerai ir šlovinga, - įsakymas. Paulius, rašydamas
įtvirtinta, aktyviai ginama. Tvirtovės mūsų mąstykite, vartoja gr. žodį, iš kurio kildinamas
gyvenime yra gerai ginamos nuodėmės ir žodis logika. Tai ir įsigilinimas, ir įvertinimas, ir
priešiškumo Dievui sritys. Mūsų gyvenime lyginimas, ir kritika, ir išvados.
yra sritys, ant kurių Dievas nori uždėti savo
Apaštalas Paulius labai stipriai pasisako prieš
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nuotaikos ir kaip mes po to elgiamės.
Daugelis mano, kad mūsų nuotaikos tiesiogiai
priklauso nuo to, kas su mumis įvyko.
Iš tikrųjų yra kitaip. Tai, kaip mes jaučiamės, priklauso nuo to, kaip mes mąstome apie tai, kas su mumis įvyko. Nuo
mūsų minčių ir priklausys, kaip mes jausimės
ir elgsimės. Sekos grandinė yra tokia: įvykis
įsitikinimas (mintys apie įvykį)
pasekmės.
Tai nuotaikos kontrolės ABC. Gera naujiena ta, kad teisingai mąstydami apie įvykį,
mes darysime įtaką savo savijautai ir iš to
išplaukiančiam elgesiui. Vienas iš puikiausių
šito kognityvaus modelio pavyzdžių yra BibliAntras melas: „Tam, kad gerai mąsty- joje – elgesys su apaštalais judėjų sinedrione
tumei, nereikia nei Dievo, nei kitų (religiniame teisme), Pauliaus ir Silo istorija
nuomonės.“
kalėjime. Apd 5,40-41:
Apaštalas Paulius labai Pasišaukę apaštalus, nuTuri turėti savo nuomonę. Yra tikra istorija
stipriai pasisako prieš
plakdino juos, uždraudė
apie
viršgarsinio
pasyvų proto dreifavimą, kalbėti Jėzaus vardu ir palėktuvo pilotą. Jo prieleido. O tie ėjo iš sinedriono
paliktą savieigai, atvirą
džiaugdamiesi, kad buvo
taisų pultas sugedo.
visokioms
idėjoms,
visokiausiems
palaikyti vertais dėl Jėzaus
Tuo metu, kada jis galvardo iškęsti paniekinimą.
vojo, kad kyla tiesiai į vaizdiniams ir įspūdžiams.
viršų, iš tikrųjų leidosi
Pagaliau paskutinis
tiesiai žemyn ir sudužo.
melas:
„Nereikia
kreipti
dėmesio į tai, ką
Mes gimstame su sugedusiu „prietaisų
daro
vaizdai
mano
mintims.“
pulteliu“. Intuicija gali mus apgauti. Ne velNiekas nemokėtų milijonų reklamai, jei ji
tui yra tiek daug anekdotų apie vidinį balsą.
Mes dažniausiai nelabai gerai suprantame, nedarytų įtakos. Sakoma, kad žurnalai vyrams
kas mums atneš gera, o kas bloga. Kartais moko vyrus, į ką žiūrėti, o moterims - kaip
niekas taip blogai nepadaro žmogui, kaip jis atrodyti. Panašu, kad moterys kenčia nuo
pats. Suvedžioti dažniausiai nesupranta, kad vaizdinių labiau, nes turi grumtis su mintimi:
„Tai, kaip tu atrodai, ir apsprendžia tavo, kaip
jie suvedžioti.
Dvasinis augimas prasideda nuo esminio moters, vertę.“ Taigi vaizdinys apsprendžia
nepasitikėjimo savo supratimu ir esminio tavo vertę. Iš to kyla tuštybė, fantazavimas,
pasitikėjimo tuo, ką sako Dievas ir išmintingi valgymo sutrikimai, pavydas, neviltis, išlaidapatarėjai. Ir tai nėra smegenų plovimas. Tai vimas, nepasitenkinimas savimi, sutuoktiniu ir t. t.
Turime stebėti, kas vyksta mūsų prote.
mąstymo perkeitimas, atgaila.
Turime melsti, kad Viešpats padėtų pakeisti
Trečias melas: „Man nereikia stebėti ir neteisingas mintis ir jas apvalytų.
Ps 19,14: Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir
gilintis į tai, ką mąstau.“
Yra labai konkretus ryšys tarp to, ką mes mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe,
mąstome ir kaip jaučiamės, kokios mūsų mano atpirkėjau.
pasyvų proto dreifavimą, paliktą savieigai,
atvirą visokioms idėjoms, visokiausiems vaizdiniams ir įspūdžiams.
Kai kurie mano, kad gilus mąstymas yra
priešiškas tikėjimui. Jei mes nevertiname proto ir mąstymo, mes nevertiname Dievo, kuris
mums tą protą davė ir įsakė mylėti Jį visu
protu. Kas gi atnešė pasauliui didžiausią gėrį?
Gilūs mastytojai: apaštalas Paulius, šv. Augustinas, Kalvinas, Weslis, Paskalis, C. S. Luisas, o
didžiausias mąstytojas - Jėzus.
Jei tavo gyvenime vyksta nelabai geri
dalykai, turi nustoti pasyviai plaukti ir
pradėti mąstyti, kelti rimtus klausimus.
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Brangūs skaitytojai, kviečiame Jus dalyvauti fotografijų konkurse tema „Vaikai – mūsų ateitis“.
Geriausių nuotraukų autorius apdovanosime ir jų nuotraukas spausdinsime žurnale.

Nuotraukas siųskite redakcijai elektroniniu paštu
gyviejisaltiniai@gmail.com
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Steponas Ribokas

šventumo
Šventumo judėjimų yra neįmanoma
Šventumo tema krikščionims yra tokia pat
svarbi kaip ir seksualumo tema žmonėms ap- pristatyti trumpame straipsnyje, nebent tik
skritai. Seksualumas yra integrali žmogaus enciklopedinius jų aprašymus, kurie vargiai ar
dalis, šventumas yra integralus krikščionio būtų naudingi skaitytojui. Tad šios beviltiškos
gyvenimui. Gyvenimas su Kristumi, prasidėjęs užduoties aš ir nebandysiu įvykdyti. J. Packer
nuo pasitikėjimo Kristaus auka ant kryžiaus, savo knygoje „Keep in Step with the Spirit“ (1) (liet.
„Elkimės pagal Dvasią“)
tikinčiojo išteisinimo Diepristato pagrindines švenvo akyse, jo tapimo Dievo
Šventėjimas –
tumo judėjimų versijas
vaiku, toliau progresuokrikščionio tapimas – augustinišką, Wesley ir
ja tikinčiajam vis labiau
panašesniu į Kristų. Keswick.
panašėjant į Kristų. Tai yra
šventėjimas – krikščionio
Augustiniškas šventumo modelis
tapimas panašesniu į Kristų. Skirtingai nuo
Šis modelis buvo įtvirtintas Augustino koišteisinimo, šventėjimas yra visą gyvenimą
vykstantis procesas, kuris bus atbaigtas tik voje su Pelagijumi ir jau gerokai vėliau iš naupo Kristaus sugrįžimo ir paskutiniojo teismo. jo suformuluotas reformatorių jų kovoje su
Tad nenuostabu, kad Raštas visada skatina viduramžių semipelagianizmu. Jo esmė yra
krikščionis šventėti (1 Tes 3,4; Kun 20,7; 1 Pt ta, kad Dievas iš savo malonės ir per malonę
1,15 ir t. t.). Nenuostabu ir tai, kad krikščionys veikia mumyse, kad mes galėtume būti
visais laikais ir visose vietose, vienokiu ar ki- tinkami Jam. Be Dievo malonės mes visiškai
tokiu būdu vedami Šventosios Dvasios ir pa- negalime atsakyti Dievui, ir netgi tada, kai
klusdami Dievo Žodžiui, to ir siekė. Dykumų „malonės Dvasia veikia mūsų gyvenime, visi
tėvai ir viduramžių scholastai, puritonai, me- mūsų atsakymai ir visas mūsų teisumas yra
todistai, sekminininkai ir charizmatai - visi turi pažeisti nuodėmės ir todėl, būdami netobuli,
nusipelnome atmetimo“ (Packer, 102).
vienokį ar kitokį supratimą apie šventumą.
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Augustinizmas nuosekliai buvo išvystytas doktriną, dažniausiai žmogaus, kurio
tik reformatoriškose bažnyčiose ir B. B. War- didžiausias interesas yra ortodoksija, rankose
field jį pavadino „apgailėtino nusidėjėlio šis modelis tampa šaltu ginklu; bet tas, kukrikščionybe“. Be abejonės, ši tradicija ver- rio tikslas yra pažinti Dievą ir kuris giliai tiki,
tina mūsų nuodėmingumą rimčiau nei kiti kad Dievas yra mylintis, suverenus ir nėra
šventumo modeliai, tačiau tai yra „aiškaus re- piktybiškas, o žmogus yra puolęs, būtinai
alizmo ženklas“ (Packer, 103), o ne neįgalumo. maldaus to Dievo veikti tame žmoguje, kad
Jo pagrindiniai bruožai yra trys. Šis modelis jis šventėtų.
tiesiog šaukiasi nuolankumo (1), kadangi
Tas kuris tobulas, pasak Wesley,
mes žinome ir trokštame gero, tačiau
gali vis dar neturėti supratimo,
įvykdyti to nesugebame (Rom 7,18), ir
vienintelis kelias, kuriuo galime eiti, yra
klysti savo sprendimuose ir elgtis
nusižeminimas ir pasitikėjimas Jėzaus
kvailai, bet meilė Dievui ir artimui
jėga. Šis modelis skatina aktyviai veikti (2).
Priešingai nei gali pasirodyti, šis modelis yra pastovi motyvacinė jėga jo gyvenime.
skatina būti labai aktyviems, nes mumyse
gyvenanti nuodėmė, kuri savo prigimtimi inWesley perfekcionizmas
stinktyviai nenori vykdyti Dievo valios, daro
John Wesley XVIII a. viduryje suformulamus apatiškus bei tingius ir skatina ieškoti vo mokymą, kuris vėliau tapo žinomas kaip
priežasčių pasiaiškinti. Todėl tas, kuris rimtai „krikščionio tobulumas“. Jo naujovė buvo
priima kvietimą šventėti, būtinai veiks. Galiau- antrasis Dievo malonės veiksmas – transsiai pasikeitimas (3) yra realus. Nuodėmingos formacija, kuri nėra tas pats kaip atsivertiprigimties realumas ir Dievo suverenus mas – pirmasis Dievo malonės veiksmas.
veikimas su meile yra galingas užtaisas, Šiuo antruoju veiksmu „Dievas išrauna iš
suteikiantis labai daug optimizmo, kad dvasi- krikščionio širdies visą nuodėmingą motyvaciją
nis pasikeitimas yra realus,
taip, kad visa protinė ir
įmanomas. Nuodėmė gali
emocinė energija nuo
būti nugalėta, Dvasios vaito momento yra
sius turi augti, taigi tikėtis
sutelkiama į meito yra normalu.
lę Dievui ir
Jo didžiausia silpnybė yra ta,
kitiems –
kad šis požiūris labiausiai vystėsi
kaip atsakas į tai, kas buvo suprantama kaip klystkeliai. Tad,
pavyzdžiui, ten, kur pelagianizmas teigė, kad tikėjimu galima
užsitarnauti išgelbėjimą, augustinizmas pabrėžė, kad nė
meilę,
vienas iš mūsų darbų
kuri yra panaši į Kristaus,
nėra tobulas, todėl
ir antgamtinė, stipri ir
visai netinkamas
pastovi, tikslinga ir aisDievui. Kadangi
tringa, ir visiškai laisva nuo
jis formavosi
bet kokių prieštaraujančių
pastangomis
ar konkuruojančių įtakų“
išlaik y ti
(Packer, 110). Nors dauguteisingą
moje Metodistų bažnyčių šis
9

mokymas nebėra labai aktualus, ši doktrina Dievui“ (pagal Rom 6,11) kaip metaforą
gyvuoja plačiuose krikščionių ratuose ir vadi- krikščionio atgailai ir apsisprendimui, o ne
nama „antruoju palaiminimu“.
kaip pripažinimą to, ką Dievas jau padarė
J. Wesley tikėjo, kad krikščionis dar šiame žmoguje. O Smith suprato šią metaforą būtent
gyvenime gali pasiekti tobulumą. Tačiau antrąja prasme – krikščionis jau yra perkeistobulumą jis suprato ne kaip nuodėmingumo tas ir atnaujintas iš esmės. Tad turėtume
nebuvimą, lyg kad krikščionis daugiau džiaugtis, kad jis suprato teisingai! Tačiau šiek
nebegali nusidėti, bet kaip augimą, būtent, tiek keistai buvo pritaikoma ši tiesa. Užuot
kad krikščionio šventėjimui nedaro įtakos tapusi pagrindu tikėtis sėkmės praktikuojant
nuodėmės. Tai labiau vidinio gyvenimo teisumą, ji tapo kvietimo tikėti pagrindu, kur
būsena, kuri nėra statiška, bet dinamiška, o ne tikėjimas reiškė ne pasitikėjimą tuo, ką Dievas
išorinis tobulumas. Tas, kuris tobulas, pasak jau atliko, bet pasyvų Dievo veikimo laukimą
Wesley, gali vis dar neturėti supratimo, klysti tikinčiajame. Skatindami tikėti, jie turėjo omesavo sprendimuose ir elgtis kvailai, bet meilė nyje „sąmoningai leisti Kristui veikti tavyje ir
Dievui ir artimui yra pasper tave, užuot bandžius
tovi motyvacinė jėga jo
atlikti darbus pačiam“
...krikščionis jau yra
gyvenime.
(Packer, 121).
perkeistas ir atnaujintas Nors šis mok ymas
Be jokių abejonių, dauiš esmės.
geliui žmonių istorijoje
buvo aišk iai k risto šis mokymas buvo labai
centriškas ir begalei
naudingas. Nepaisant to, reikia pripažinti, kad klausytojų pasitarnavo kaip paskatinimas
pastangos pagrįsti subjektyvų Dievo artumo sugrįžti prie Kristaus, per daug negalvojant
patyrimą Biblija ir suformuluota doktrina turi apie šio dvasingumo techniką, tačiau tiems,
rimtų trūkumų tiek žiūrint iš Biblijos perspek- kurie priėmė mokymo visumą, begalinis totyvos, tiek ir iš pastoracinės bei gyvenimo bulos pergalės laukimas buvo labai destruktikrovės.
tyvus.
Ir nors ne kiekvienas šventumo modelis
Keswicko mokymas
yra glaudžiai susijęs su tobulumo siekimu
Keswicko mokymas vadinamas taip dėl to, ar perfekcionizmu, tačiau bet kokia diskad ilgus metus jis buvo pagrindinis moky- kusija apie šventumą per paskutiniuosius
mas konferencijoje, kasmet nuo 1875 metų tris amžius beveik neįmanoma be diskusivykstančioje Keswicke, Anglijoje. Šiandien la- jos apie tobulumą ar perfekcionizmą. Todėl
bai garsi Keswicko konferencija beveik neturi reikia paminėti, kad egzistuoja ir tam tikros
nieko bendro su šiuo mokymu.
sekuliaraus „šventumo“ formos, kurios vienoŠio mokymo apie šventumą pagrindas kiu ar kitokiu būdu taip pat darė įtaką ir teoyra Rom 6,1-14, iš kur mokytojai, tokie kaip loginiam šventumo supratimui bei praktikai.
Robert Pearsall Smith, išvedė „aukštesnio Jos ateina iš filosofijos, pradedant klasikiniu
gyvenimo“ formulę. Gyvenimo, kuriame, nors graikų periodu, ir nelabai senos psichologijos
nuodėminga širdis ir išlieka tokia, kokia ir disciplinos.
buvo, „blogų troškimų ir moralinio silpnumo
Sveikas ir subalansuotas šventumo suvokipotraukis yra efektyviai eliminuojamas“ (Pack- mas ir praktikavimas yra esminis krikščionio
er, 120). Tai buvo atsakas į Wesley mokymą, gyvenime, antraip gyvenimas ir veikla tiesiog
kad antrasis Dievo malonės veiksmas visiškai paralyžiuojami. Tikriausiai tarp skaitytojų yra
ištrina nuodėmę iš krikščionio širdies.
tokių, kurie puikiai pažįsta tokius krikščionis
XIX a. viduryje buvo įprasta suprasti arba patys yra tokie. Tie žmonės labai gerai
Pauliaus žodžius „mirę nuodėmei, o gyvi supranta, kad pašlovinimas yra ateityje, bet
10
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taip pat žino, kad Evangelija yra Dievo jėga siau tiesą; Mozė, romiausias žmogus žemėje,
išgelbėti ir kad Kristaus Dvasia aktyviai veikia praranda kantrybę. Kitais žodžiais tariant,
tikinčiajame, kad nuodėmė nebeturi galios ir pati Biblija, kalbėdama įvairiais žanrais ir abkiekviena nuodėmė yra prakeikta ir visiškai soliučiais terminais, kartu patvirtina žmonių
nepateisinama. Tačiau nuodėmės tikrumas nenuoseklumą ir klystkelius, netgi tų, kurie
gyvenime visada veda juos į gilų pasimetimą yra vadinami tikėjimo tėvais. Mums reikalingi
ir savęs pasmerkimą. Tai nėra antrarūšiai tiek ir absoliutūs pareiškimai, kurie padeda
krikščionys. Daugelis iš jų yra patys švenčiausi išlaikyti moralinius standartus, tiek ir realizšventieji. Jie jaučiasi taip todėl, kad žino, jog mas, padedantis mums neišpuikti ir nepasituri būti geresni. Vienas
mesti.
iš brandaus krikščionio
Pagaliau Kristaus kryVienas iš brandaus
ženklų yra gilus savo
žius verčia mus vis
krikščionio ženklų yra gilus sugrįžti prie beribės
nuodėmingumo suvosavo nuodėmingumo
kimas. Tačiau brandus
Dievo meilės ir makrikščionis taip pat
suvokimas. Tačiau brandus lonės tuomet, kai
giliai suvokia beribę
mes vėl įklimpstame
Dievo malonę. Kaip krikščionis taip pat giliai suvokia
į nuodėmę ir jos desberibę Dievo malonę.
išlaikyti šį balansą?
truktyvias pasekmes.
Dievo žodis apie
Čia mums yra viešventumą kalba įvairiais būdais. Apokaliptinė nintelė viltis, atleidimo viltis, pašventinimo
ir Išminties literatūra kalba aštriais kontrastais. viltis, pašlovinimo viltis. Siekti šventumo
Tad, pavyzdžiui, Ps 1 pristato, kad yra du ke- ignoruojant Kristaus kryžių yra neįmanoma—
liai — teisiojo ir bedievio; Apreiškimo Jonui tai tikrai suklaidins mus.
knyga kalba apie tuos, kurie turi Dievo ženklą
(1) J. I. Packer, Keep in Step with the Spirit (IVP,
ir Šėtono ženklą; Patarlės kalba apie
2005).
Išminį ir Kvailybę, ir kiekvienas yra
arba vienoje barikadų pusėje, arba
kitoje, nėra nė vieno per vidurį. Tad
iš čia galime daryti išvadas —
arba krikščionis yra šventas,
arba nešventas; yra tik juoda
ir balta. Tačiau šalia tokių
kontrastingų pareiškimų
taip pat egzistuoja ir
naratyvai, kurie pristato
Dievo žmogų, turintį
nenuoseklų mąstymą
ir praktiką; laikotarpius,
kai jis gyvena įspūdingose
nuodėmėse ir begalinėje
ištikimybėje: Dovydas,
žmogus pagal Dievo širdį,
nusideda svetimavimu;
Abraomas, Dievo
draugas, nuolat kalba puOlgos Frolovos iliustracijos
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Kada mūsų apetitas reikalauja kažko, be noro
rūpintis ir pasišvęsti, seksualiniai troškimai
peržengia jų pačių prigimtinį vaidmenį.
Geismas - tai savo kūno ir proto kontrolės
perdavimas neteisėtiems troškimams.
Tie, kurie yra kontroliuojami geismo, žino,
kad su jais kažkas negerai, nes savo įpročius
jie slepia. Gėda dažnai parodo ne tai, kur savo
gyvenime mes „prisidirbam“, bet kur mūsų
gyvenimas funkcionuoja netinkamai.

Žmogaus instinktai
Ar mūsų instinktai neturėtų padėti mūsų
protams, kūnams, sieloms tapti sveikesniems?
Geismas turi atvirkščią efektą. Nekontroliuojamas sekso troškimas yra pražūtingas,
kadangi:
• jis sudarko mūsų normalų troškimą
patirti lytinius santykius, paversdamas
jį tuščiu (netikru) ir niekada iki galo
nenumalšinamu;
• jis padaro mūsų protus ir kūnus nestabilius ir nepastovius;
• mes prarandame ne tik potencialų
sekso džiaugsmą, bet ir pasitenkinimą
visais kitais dalykais;
Kaip yra su geismu šeimoje?
• savo šerdyje geisJohnas Piperis rašo:
mas kovoja prieš
Kada mūsų apetitas Geismas yra seksualinis
bendrumą, kurį mes
troškimas, kuris nepaiso
reikalauja kažko,
turėtume patirti, Dievo ir negerbia jo obbe noro rūpintis ir
griauna pareigas,
jekto. Taigi, geismo aistra
pasišvęsti,
seksualiniai
sujaukia draugysyra priešinga šventumui
tes, sugriauna šei- troškimai peržengia jų pačių
dėl kartu su geismu
mas, išduoda vaiatsirandančių dalykų:
prigimtinį vaidmenį.
kus, kuria netikrą
nepagarbos vienas kiintymumą, nukreitam; Dievo nepaisymo.
pia mus nuo malonumo patirti kitą Panagrinėkime juos atskirai.
žmogų į savęs patenkinimą.
Nepagarba vienas kitam
Šventumas ir lytinis potraukis
Dievas sukuria ryšį – santuoką. Tai ryšys,
Manau, labai svarbu yra atriboti geismą reiškiantis, kad vyras ir moteris sudaro sandorą
nuo normalaus lytinio potraukio. Seksualinis visam gyvenimui gerbti vienas kitą ištikimybe
troškimas pats savaime yra geras, tačiau tada, bei meile. Esant tokiai sandorai, seksualinis
kai yra savo vietoje ir yra reguliuojamas iš troškimas ima tarnauti žmogui, o ne valdyti jį.
esmės tik dviejų kriterijų: pagarbos kitam Todėl pasakyti kitam: „Aš noriu, kad tu paten-

apie geismą
apie
geismą
apie apie
geismą
apie
geismą
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
apie
geismą
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apieapie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
geismą
apie geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
apie
geismą
geismą
apie
geismą
apie geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
apiegeismą
geismą

Diana Meškauskaitė
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Kultūriškai vertinant, seksualinės paieškos
yra labai paplitusios. Ir tai nenuostabu, nes
abiejų lyčių komunikacija daugiausiai vyksta pasitelkus geismą (1). Kyla klausimas, ar
geismas naudingas? Tiesmukiška išvada
būtų tokia, kad mūsų kūnai trokšta sekso,
realaus ar įsivaizduojamo. Atrodytų, tai yra
užkoduota mūsų genetiniame pavelde.
Tačiau kas atsitinka, jei tai yra nevaldoma?
C. S. Lewis knygoje „Tiesiog krikščionybė“
rašė: „Sveikas apetitas yra gerai, bet, jei tai
perauga į valgymo maniją - tai atspindi
desperacinę būklę. Taigi, ne viskas, ko nori
mūsų kūnai, yra gerai.“

asmeniui bei šventumo Dievo atžvilgiu.
Kai pagarbos bei šventumo nebelieka,
šis troškimas tampa geismu. Taip mūsų
įgimtas seksualumas pažeidžiamas, kartais to
giliai patiems nesuvokiant.
Bažnyčios tėvai (Antikos ir Ankstyvųjų
Viduramžių laikų garsūs krikščioniškų tekstų
autoriai) vertino geismą kaip vagį ir apgaviką,
kuris apima protą ir kreipia jį į iliuziją, be realaus gebėjimo duoti tai, ką žada. Jie kalbėjo
apie geismą, kaip apie tuščios sielos pildytoją.
Štai Tomas Akvinietis rašė: Žmogus negali
gyventi be džiaugsmo, todėl, kada jis stokoja tikro dvasinio džiaugsmo, jis būtinai taps
priklausomu nuo kūno malonumų.
Pirmieji krikščionys pasmerkė geismą
ne dėl jo teikiamos ekstazės, bet dėl to, kad
jo teikiama ekstazė yra žemos kokybės pakaitalas kažkam, kas yra labai tikra. Geismas
patraukia mus nuo vilties ilgai trunkančiai
palaimai. Dievas mus sukūrė tam, kad mes
patirtume tą gyvenimą ir tokią laimę, kurią
patiria Jis. Deja, geismas pasiūlo tik krūvą
sugriautų santykių ir iliuzinius malonumus.
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kintum mano aistrą, bet aš nenoriu tavęs kaip
sandoros partnerio santuokoje” reiškia aš noriu naudotis tavo kūnu savo malonumui, bet
kaip viso asmens man tavęs nereikia. Tokiu atveju geismas tampa tolygus seksualiniam
troškimui, tik be pasišventimo gerbti kitą
asmenį.
Dievo nepaisymas
Dievo pažinimas padeda išlaikyti troškimą,
kad jis netaptų geismu. Šventumas – tai gyvenimas gerbiant šventą Dievą. Dievas sukūrė
seksualumą kaip gėrį ir grožį ir tik Jis vienas
gali parodyti, kaip tai naudoti Jo šlovei bei
mūsų gėriui.

GYVENIMAS

gyvenime. Vienintelė tikinčio žmogaus kova –
tai tikėjimo kova. Ji įgalina mus visiškai ilsėtis
Dievo malonėje, būti patenkintiems Jo šlove
taip, kad pagunda nusidėti nebeteks savo
galios.
Geismo šaknis, kartu ir nuo Dievo žmogų
atskiriančios nuodėmės šaknis, yra asmeniškas Dievo nepažinimas. Pauliaus aprašytas (2 Kor 4,6) Dievo pažinimas — tai
Dievo didybės, šlovės, malonės ir jėgos
pažinimas. Tai pažinimas, kuris pribloškia ir
daro tave nuolankų. Tai pažinimas, kuris laimi
ir išlaiko tave.

Tyraširdžiai regės Dievą
Puoselėdami geismą, mes kliudome sau
Kartais klaidingai tikima, kad tikėjimas pajusti, patirti, tikrai giliai išgyventi intymumą
Dievu yra vienas dalykas, o kova dėl šventumo su Dievu.
– visai kitas. Tokie žmonės mano, kad tikėjimas
Kūno nuodėmės – blogai, tačiau tos, kunuveda juos į Dangų, o šventumas duoda jiems rios apskritai užtemdo žmogaus sielą, yra
atpildą, tai yra tu lyg gauni išteisinimą dėl pražūtingos. Jeigu nuodėmes būtų galima
tikėjimo, o pa-šventinimą per darbus; tu pradedi skirstyti pagal hierarchiją, tai geismas nėra
gyvenimą dvasioje, bet toliau jį tęsi savo kūno pati didžiausia nuodėmė, bet mūsų vaizdo
darbais. Manoma, kad kovą dėl paklusnumo ir garso dominuojamoje televizijos ir blizgių
tu pasirenki, nes tik
žurnalų epochoje, maŽmogus negali gyventi be tyt, labiausiai plintantikėjimas yra svarbus
tavo išgelbėjimui.
ti. Tačiau skaitydami
džiaugsmo, todėl, kada
Tačiau teisinga būMt 5,27-30 girdime,
jis
stokoja
tikro
dvasinio
tų manyti, kad kova
atrodytų, gana rūstų
džiaugsmo, jis būtinai taps
dėl paklusnumo yra
Jėzaus mokymą apie
absoliučiai būtina priklausomu nuo kūno malonumų.
sveiką seksualinį gyišgelbėjimui, nes tai
venimą. Tai vis pair yra tikėjimo kova. Apie ją apašatalas rašo kartojamas paraginimas amputuoti kūno
Pirmame laiške Timotiejui (6,12) ir ragina, dalį. Neturėtume to interpretuoti pažodžiui
kad kovotume gerą tikėjimo kovą, pagau- (raidiškai), bet vis dėlto matome, kaip rimtai
tume amžinąjį gyvenimą. Kova prieš geismą Dievas žiūri į geismą, net jei tai ir nebuvo Diekrikščioniui yra absoliučiai būtina, nes tai jo vo sąrašo (pagal 10 Dievo įsakymų Senajame
kova su netikėjimu. Tik tikėjimu įgyta Dievo Testamente) pirmosiose vietose.
malonė tikintįjį išgelbsti nuo pragaro, kartu
Dabar žurnalo skaitytojams pateiksiu šiek
ir nuo geismo. Tokiu būdu prieiname prie tiek istorinio ekskurso.
išvados, kurią išsako apaštalas Paulius Rom
Už senovės Jeruzalės miesto sienų yra
6,14: Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne slėnis, vadinamas Ben Hinom. Apie 700
įstatytmo, bet malonės galioje, tvirtindamas, m. pr. Kr. pagonys ten sukraudavo laužus
kad Dievo pergalė prieš nuodėmę negali būti ir šlovinimo metu degindavo Baalui savo
tapatinama su nuodėmės toleravimu mūsų gyvus vaikus (Jer 7,29–33) (2). 586 m. pr. Kr.
14

Babilonas užėmė Judą. Daug izraelitų buvo suvokti juos kartu (kaip žmogaus būseną).
sunaikinti ir liko gulėti tame pačiame slėnyje. Pragaro būsena – tai nykimas iki tol, kol nieJėzaus laikais Ben Hinom slėnio pavadini- ko prasmingo nebelieka, tik kančia. Dievas
mas sutrumpinamas iki Gehenna (skaitoma nesukūrė nei nuodėmės, nei blogio, nei pra„gai-ben-hinom“). Gehenna žmonėms ėmė garo. Jie egzistuoja kaip nebuvimas to, kas
tarnauti kaip sąvartynas, kur būdavo pilamos tūrėtų būti. Pragaras - vieta, kur gyvena fanir deginamos šiukšlės. Smarvė ir liepsnos su tazija, tai tik iliuzijos substancija. Džiaugsmo,
dūmais primindavo Izraelio neištikimybės nuostabos ir grožio ten nėra, jame išnyksta visi
Dievui gėdą. Jėzus, minėdamas pragarą, sukurto gyvenimo komponentai. Nuodėmė
vartoja žodį Gehenna, tai tarsi santuokinės verčia mus pačius kurti savo pasaulį.
lytinės neištikimybės vieta. Tai leidžia mums
O juk tikinčiajam matyti Dievą, kad ir per
geriau suvokti tai, ko Jėzus mokė apie mūsų atstumą, – vilties ir pažadėto gyvenimo
seksualinį gyvenimą.
ženklas. Matydama Dievą, mūsų siela gauna
Juk pasekmės neišvengiamos: kada gei- tai, ko taip ieškojo. Matyti Dievą yra tikra
džiame, mes išmetame save į degančių šiukšlių palaima (Ps 27,4). Jėzus Kalno pamoksle sakė,
slėnį - mirties, stabmeldystės, atmetimo ir kad yra palaiminti tyraširdžiai, nes jie matys
degančių šiukšlių. Kaip minėta šiame straip- Dievą! Kaip mes Jį matome? Mes esame Jo
snyje, Jėzus mokė, kad Gehenna yra tokia šventykla (1 Kor 3,16; 6,19). Jis pripildo širdis
baisi, kad geriau atiduoti savo akį, nei nerti tų, kurie Jį myli. Taigi, jei esančius aplink save
į jos karštį. Jis tarsi sakė: geriau badmiriauti, matytume kaip Dievo indus, o ne kaip paprasnei valgyti užnuodytą maistą. Jis sakė, kad jei tus žmones, mes matytume Dievą.
negali suvaldyti akių ir
Aukime Dievo pažiniGeismas nėra pati
rankų, tada tu turi pamu ir patys spręskime
sirinkti tarp blogo ir
apie visus savo trošdidžiausia nuodėmė,
baisaus – tarp savęs
bet mūsų vaizdo ir garso kimus, nes pasirinkisužalojimo ir savęs
mas yra tik toks: visiška
dominuojamoje televizijos laimė matant Dievą
sunaikinimo. Jėzus
nemokė apie pasi- ir blizgių žurnalų epochoje, matyt,
arba beatodairiškas
rinkimą tarp gėrio ir labiausiai plintanti.
pasinėrimas į degantį
blogio. Netekti dašiukšlyną, paklūstant
lies savęs, visada blogai. Pasirinkimas čia tarp mumyse iki fizinio kūno numarinimo vis dar
šiurpaus ir sunaikinančio.
rusenantiems nederamiems geismams.
O gal mes galime išvengti ir to, ir to? Čia
Parengta remiantis:
ir yra esmė! Dievas supranta, kad fizinė neJeff
Cook Seven The deadly sins and the Beatigalia nepanaikina geismo. Mokydamas Jėzus
tudes, Zondervan, 2008.
norėjo pažadinti mumyse supratimą, kur
veda mūsų minčių gyvenimas, jei jo radika(1) Geismas pats savaime nėra vien negatyvų krūvį
liai nevaldome. Jis nori, kad susigrąžintume reiškianti sąvoka, tačiau šiame straipsnyje nutarėme
kontrolę tam, kad geismas nesugriautų mūsų. palikti autorės pasirinktą lingvistinį sprendimą (vyr.
Geismą sunku suvaldyti, kada jis jau red. pastaba).
(2) Baalas dažnai yra pristatomas kaip vaisingudega. Neturėtume mąstyti apie pragarą
mo dievas, kuris atnešdavo lietų. Tuo metu Izraekaip apie tam tikrą vietą (arba vien tik kaip
lis nusigręžė nuo Dievo ir pradėjo garbinti Baalą.
apie konkrečią vietą). Pragaras visų pirma Jo garbinimas apimdavo ir lytinius santykius su
yra realybės nebuvimas. Mums reikia susieti prostitutėmis.
nuodėmę (jėgą) ir blogį (aprašą) su pragaru,

apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
apie
geismą
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Ve r t a
tikėti

Dievu
Diana Lingytė

Augau vaikų namuose. Būdama
dar visai maža, aš buvau mokoma
prieš valgant padėkoti už maistą
ir prieš einant miegoti sukalbėti
poterius. Pamenu, kaip mintyse pakeisdavau maldos „Tėve
mūsų“ žodžius: „... ir atleisk mums
mūsų kaltes (ne) taip, kaip mes
atleidžiame savo kaltininkams...“
Manau, daugelis taip melsdavosi, nes melsdamiesi mes tikrai
tikėdavome, kad Dievas klausosi
mūsų, o patys sunkiai atleisdavome auklėtojoms ir kitiems
vaikams. Bet auklėtojos keitėsi,
keitėsi ir kasdienybė. Užaugau
netikinti, kad Dievas apskritai egzistuoja. Tikėjau, kad yra kažkokia
jėga, bet tai ne Dievas, apie kurį
pasakojo.
Per vasaros atostogas bent
savaitei tekdavo išvykti į kokią
16

nors stovyklą. Ir štai 2000 metų
vasarą mes buvome pakviesti
į krikščionišką stovyklą. Kilo
abejonių, ar tai nebus, kaip
jau girdėjome iš mus supančių
žmonių, „tradicinė religines dogmas peršanti“ aplinka, pilna kunigų ir vienuolių.
Ir štai atėjo pirmoji stovyklos
diena Vievyje! Nuo pat pradžių
– labai keista: diskotekų nėra,
pamokos iš Biblijos kasdien po
keletą kartų, dar ir žaidimai susiję
su Dievo Žodžio mokymusi. Tačiau
galiu pasakyti, kad pati stovykla
man apskritai patiko nuo pat pirmos dienos – mus supo nuoširdūs,
malonūs, šilti žmonės. Patys vadovai visur ir visada būdavo su
mumis: kartu valgėme, klausėmės
Biblijos pamokėlių, žaidėme, diskutavome, ilsėjomės...

Stovykla truko dvi savaites, na o man užteko draugiškus santykius su viena didele šeimyna
apie pusantros iš jų, kad pakeisčiau savo gy- iš bendruomenės. Jei ne santykiai su benvenimo kryptį. Giesmės, gyvenimo istori- druomene ir ta šeimyna, galbūt viskas būtų
jos, pamokos iš Biblijos ir eilučių mokymasis sustoję, kaip vaikystėje? Galbūt būčiau vėl
paskatino mane kitaip pažiūrėti į religiją. Ir štai praradusi viltį tikėti Dievu?
Kai man pagaliau sukako 16 metų, aš nudar toje stovykloje susimąsčiau: „Kas žmogui
labiau apsimoka: tikėti Dievu ar ne?“ Pama- tariau krikštytis, tačiau iki krikšto ėjo nelengniau, kad geriau amžinai gyventi be kančios, vas kelias. Sakydavau sau: „Aš dar nesugebu
pasipriešinti žmogui,
jei kartais Dievas yra.
Sakydavau sau: „Aš dar kuris skatina į blogą,
Taigi ėmiau trokšti geriau
dar pati bandau save
pažinti Dievą. Atsakymų
nesugebu pasipriešinti
gelbėti nuo bausmės
sulaukiau gana greitai, ir
žmogui, kuris skatina į
tada aš apsisprendžiau
meluodama...“ Būtent
blogą, dar pati bandau save tokios mintys stabdė
sekti Dievu, mokytis, kaip
tinkamai gyventi ir pildyti Jo gelbėti nuo bausmės meluodama...“ mane, bet Dievas tam ir
parūpino vieną šeimą iš
troškimus mano gyvenimui. Jau nemažai buvau išmokusi apie Dievą bažnyčios, kuri padėjo suprasti krikšto esmę.
Dabar aš priklausau tai bendruomenei, kartu
stovykloje, bet dar tiek daug nežinojau.
Po stovyklos teko galvoti apie ateitį. mokomės gyventi pagal Dievą. OrganizuoPradėjau lankytis toje bendruomenėje, jame stovyklas ir konferencijas jaunimui.
kuri surengė vasaros stovyklą vaikams. Tikiuosi, kad ir kiti pamatys, jog verta tikėti
Be to, nuo stovyklos laikų toliau palaikiau Dievu.
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Mama,
ar yra
skiepu
nuo

pykcio?

Vakar vakare, prieš miegą perskaičiusi žmonės nesielgia taip, kaip aš norėčiau; arba
pasaką savo septynerių metų sūnui, aš pasa- kai Dievas dėlioja gyvenimą ne taip, kaip aš
kiau, kad manęs dar laukia nemenkas darbe- dėlioju.
Kartą, ieškodama informacijos apie pyktį,
lis – straipsnis apie pyktį. Jis, atsisveikindamas
įvedžiau į paieškas insu manimi, paklausė:
Daug žmonių, nuoširdžiai ternete šį žodį. Ir ką
„Mama, ar yra skiepų
nuo pykčio ir rėkimo?“
besirūpinančių žmogaus jūs manote - vien inPykčio tema man neterneto dienraštyje
gerove, niekada net
svetima. Galėčiau drąw w w. b er nardinai. lt
nesusimąstė apie nuodėmę ir paieškoje įvedus žodį
siai sakyti – jeigu yra
pyktis duodama beveik
pykčio nusidėjėliai, aš žmonijos Kūrėją Dievą.
esu viena iš didžiausių.
600 nuorodų į įvairius
Kartais tiesiog jaučiuosi pavergta pykčio. Jis straipsnius?! O lietuviškoje Google paieškoje
užvaldo mane tada, kai aplinkybės susiklos- žodžiui pyktis randama 568 000 atitikmenų,
to ne taip, kaip aš viską suplanavau; kai kiti angliškam žodžiui anger –164 000 000
18
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atitikmenų. Gali pasirodyti, kad pasaulis tikrai mažasis Dovydas, kuris tiki, kad Dievas yra.
kenčia. Aš toliau ieškojau pagalbos sau, nes Mažoji grupė sutinka su didžiąja, kad žodžiai
gyventi pykčio vergovėje tikrai neketinau.
žiaurus, nekenčiantis, pilnas apmaudo, besipikBėda ta, kad patarimų knygomis aš nelabai tinantis, piktas, nemalonus, egoistas, destruktypasitikiu. Žinau, kad jos padeda tik trumpą vus ir t. t. apibūdina tamsiąją žmonijos elgesio
laiką. Tačiau kartą namų bibliotekoje radau pusę. Vis dėlto šioje vietoje jų keliai išsiskiria –
vyro iš seminarijos parsivežtą vadovėlį anglų mažieji nesutinka, kad toks elgesys yra socialkalba „The Heart of the Problem“, parašytą iai ir kultūriškai sąlygotas. Juk mažųjų dovydų
dviejų autorių: Dr. Henry Brandt (40-ies metų „vadovėlis” yra Biblija. O Biblijoje toks elgedarbo patirtį turinčio šeimos psichologo) ir sys ir tokios mintys vadinami vienu žodžiu –
Kerry L. Skinner (pastoriaus ir misijos darbuo- nuodėmė.
tojo).
Žmonės, pasitikintys Kristumi, tiki, kad giŠi knyga išgelbėjo mane. Norėčiau ir su mė su nuodėminga širdimi. Piktinančios apjumis pasidalyti pagrindinėmis autorių min- linkybės ir kiti žmonės tik ištraukia į paviršių
timis, nes tai buvo kažkas visiškai naujo man, tai, kas yra širdyje. Kai mūsų Viešpats atėjo ir
šešerius metus „atsimokusiai“ socialinio dar- pranešė Galijoto miniai, kad Jis atėjo gelbėti
bo ir psichologijos.
iš nuodėmių, visi vienu balsu sušuko: „Ant
Amerikiečių autorių teigimu, mūsų vi- kryžiaus Jį!” Taip ir padarė.
suomenė, gydymo ir reabilitacijos įstaigos,
Mažųjų dovydų grupė drįsta vartoti žodį
konsultantai profesionalai, psichologai, psichi- nuodėmė ir tikėti tuo, kad nėra žmogiško „vaisatrai ir kt. remiasi filosofija, kad savo emocijų to” jai gydyti. Mes tikime, kad iš nuodėmės
negali suvaldyti tas žmogus, kurio pagrindi- mus gali išvaduoti tik tikrasis Gelbėtojas. Ir
niai poreikiai nėra
jeigu pyktis ir neapykanta yra
patenkinti. Tam, kad
Pyktis yra natūrali mano nuodėmė, tai labai gera nausuprastų tokio elgejiena! Su nuodėme galime
žmogiškumo
išraiška,
sio priežastis, konsusidoroti, nes Gelbėtojas jau
sultantai gilinasi į
tačiau tai mano senojo mirė už mūsų nuodėmės.
žmogaus praeitį, tam „aš” palikimas, mano senoji
Mano nepasitenkinimą lengtikras jo gyvenivai gali sukelti įvairūs žmonės:
mo aplinkybes. Šis prigimtis.
kūdikis, tėvai, sutuoktinis,
procesas gali trukti
vaikai, draugės, bendradarnet kelerius metus. Vėliau ieškoma atsakymų biai, direktorius, visiškai nepažįstamas žmogus,
į klausimą: ką dabar mes galime pakeisti, kad aš pati, valdžios tarnautojai, kaimynai, netgi
žmogus išsilaisvintų iš destruktyvių emocijų ir gimtadienio dalyviai. O kiek dar įvairiausių
elgesio? Dažniausias atsakymas būna toks: situacijų: neteisingi kaltinimai, nemalonios
„Jokie aplinkiniai čia nepadės. Žmogus turi pastabos, nepakvietimas į vakarėlį, vaikų
gelbėtis pats.”
Daug žmonių, nuoširdžiai besirūpinančių žmogaus gerove, niekada net nesusimąstė apie nuodėmę ir žmonijos
Kūrėją Dievą. Mes galime juos visus
palyginti su milžinu, vardu Galijotas.
Jie tvirtai tiki: Dievo nėra; svarbu –
žmogus.
Tačiau prieš tą milžiną stovi
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nepaklusnumas, kritika,
nebaigtas darbas, pamesti
pinigai, pažadinimas iš miego, fizinis skausmas ar netgi blogas
oras.
Jeigu dėl savo nevaldomo pykčio kreipčiausi
į psichologą humanistą, jis turbūt padėtų man
išsiaiškinti, kad mano pyktis, kartėlis, pomėgis
ginčytis ar šiaip bjaurus charakteris pasireiškia
santykyje su kitais žmonėmis. O krikščionis
(tikintis Kristaus dieviškumu) konsultantas
atskleistų tiesą, kad toks mano būdas yra
nuodėmės pasekmė. Nuo mano tikėjimo arba
netikėjimo priklausys, į ką aš kreipsiuosi pagalbos. Humanistas psichologas man padės
susidoroti su mano pykčiu, bet tai bus tik laikinas palengvėjimas. Jeigu aš netikiu, kad tikroji diagnozė yra nuodėmė, aš su ja tvarkausi
pati. O tai yra tas pats, kas išgerti Ibuprofeno
ar Ketanovo nuo dantų skausmo ir niekada
nesikreipti į odontologą.
Biblijoje tikrai randu, kad pyktis yra natūrali
mano žmogiškumo išraiška, tačiau tai mano
senojo „aš” palikimas, mano senoji prigimtis.
O apie pykstančius žmones, tokius kaip aš,
parašyta:
Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio, neapmaudauk, nes tai tik į pikta veda. Ps 37,8
Kas ūmus, tas kvailai pasielgia. Pat 14,17
Nesibičiuliauk su piktu žmogumi ir nebendrauk
su karštakošiu, kad kartais neišmoktum jų elgesio ir neįpultum į spąstus. Pat 22,24-25
O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio,
turės atsakyti teisme. Mt 5,2
Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Ef 4,31
Knygos autoriai nepaliko manęs šioje vie20

toje. Džiaugiuosi, kad mano gyvenime įvyko
tikras stebuklas ir aš po truputį vadavausi iš
pykčio vergovės. Man padėjo trys nedideli
žingsneliai:
• Kiekvieną kartą, kai tik kyla noras
supykti ar netgi jau po to, kai išliejau
savo pyktį, stengiuosi prisiminti Dievo pažadą: Jeigu išpažįstame savo
nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad
atleistų mums nuodėmes ir apvalytų nuo
visokių nedorybių (1 Jn 1,9). Pasirenku
tikėti, kad pyktis yra nuodėmė. O pats
trumpiausias kreipimasis į nuodėmių
Atpirkėją gali mane sustabdyti. Juk tai ir
yra didžiausias stebuklas! Aš galiu vienu
kvėptelėjimu melstis ir prašyti savo
Gelbėtojo pagalbos.
• Maldoje prašau, kad Dievas pakeistų
mano pyktį Šventosios Dvasios vaisiais,
t. y. meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, gerumu, malonumu, ištikimybe,
švelnumu ir susivaldymu (Gal 5,22-23).
• Stengiuosi, kad mano pyktis tiek ant
sutuoktinio, tiek ant vaikų niekada
neliktų kitai dienai, t. y. nenueiname
nakties miego nesusitaikę ir neatleidę.
Toks bendras susitarimas turbūt
išgelbėjo ne vieną santuoką.
Šiais metais, po daugelio metų, turėjau
progą atostogauti vien tik su savo seserimi,
be mielo vyro ir nuostabių vaikų. Ištisas šešias
dienas praleidau Lietuvos pajūryje. Paskutinę
dieną jau buvau išsiilgusi visų namiškių. Kai
gulėdama pliaže girdėjau mamas, šaukiančias
ant savo vaikų, vėl iš naujo pasižadėjau nekelti
balso prieš vaikus. Ir vis tiek galvoje praskriejo
nelemta mintis: kažin, kiek laiko man pavyks?
Pasižadėjau, kad kai tik kitąkart norėsiu pakelti
balsą prieš dvimetį ar keturmetį, atsitūpsiu
taip žemai, kad žiūrėčiau tiesiai jam į akis, ir
tyliai tyliai paprašysiu: „Prašau daugiau taip
nedaryti. Ačiū. Tu tiesiog nuostabus.“
Žinau, kad mano Dievas mato mano pastangas. O aš, savo ruožtu, privalau atnešti
pyktį tiesiai Jam: Jis supranta ir myli mane, Jis
trokšta išlaisvinti mane iš šios vergystės.

Pirmąkart išgirdęs šią laidą „Žinių radijo“ bangomis, nustebau ir apsidžiaugiau - ir čia skelbiamas Dievo Žodis. Tuo metu buvau
atitolęs nuo Šventojo Rašto skaitymo, apmąstymo. „Kelionė Biblijos puslapiais“ sukėlė Dievo Žodžio alkį, paskatino mane vėl
skaityti Šventąjį Raštą, apmąstyti jį. Tai iš tiesų palaiminimas tiek tikinčiam, tiek besidominčiam religija žmogui.
Irmantas Jakubonis

GNC transliuojamos radijo laidos – didelis džiaugsmas ir
padrąsinimas. Darbui baigiantis dažnai įjungiu pamokslą, o su
manimi klausosi bendradarbiai. Keletą kartų, kai pamiršau įjungti,
jie manęs paklausė: „Ar šiandien neklausysime pamokslo? “ Dėl to
buvo labai džiugu.
Audronė Bružienė

Vilniuje
97,3 MHz
Kaune
104,9 MHz
Klaipėdoje
102,2 MHz
Šiauliuose
97,0 MHz
Panevėžyje
107,9 MHz
Alytuje
95,3 MHz
Marijampolėje 93,4 MHz
Utenoje
104,4 MHz
Tauragėje
104,8 MHz
Druskininkuose 100,0 MHz
Visagine
103,7 MHz
Biržuose
96,0 MHz
Ukmergėje
100,6 MHz
Mažeikiuose
96,4 MHz
Telšiuose
94,1 MHz
Ignalinoje
95,4 MHz
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Artūro Rulinsko nuotraukos

Dovilė Jakaitytė

Jau pernai buvau pasiryžusi dalį visus
metus lauktų atostogų įprasminti Gruzijoje, patarnaudama vietinei Batumio
miesto bendruomenei. Tuomet į Gruziją
išvykti neišėjo.
Vis dėlto mintis pasitarnauti Gruzijos žmonėms neapleido ir šiais metais.
Bendruomenėje galvojome, kaip galime prisidėti prie tikinčiųjų darbo
Batumio mieste, ir prisiminėme, kai
vienos krikščionių bažnyčios pastorius
minėjo, jog jų vaikai nėra stovyklavę.
Iš savo patirties žinau, kaip nuostabu
būna krikščioniškoje stovykloje – ne tik
22

Dievas geriau nei mes žino,
kur ir kada turime būti...

linksmai leidžiamas laikas, bet ir dar artimiau
pažįstamas Dievas. Tad užsidegę noru pasitarnauti Gruzijoje, šešiese vykome į Batumio
miestą pravesti dienos stovyklą vaikams, padedant gruzinų jaunimui, kad kitais metais jie patys galėtų kažką panašaus surengti savo jėgomis.
Atvažiavusi į Gruziją pamačiau labai vargingą
kraštą: apgriuvę namai, nesutvarkytos gatvės,
sunkiai besiverčiantys gyventojai, neturintys
jokios vilties ateičiai, ir džiaugiausi, kad esu
Dievo atsiųsta šiame krašte liudyti apie Kristuje esančią viltį patiems mažiausiems. Į dienos
stovyklą atvyko 23 pastoriaus buvusių ir esamų
kaimynų bei draugų vaikai. Pati stovyklos eiga
buvo kaip dėlionė. Dar būdami Lietuvoje kiekvienas prisirinkome įvairių priemonių (žaidimų,
filmukų, priemonių įvairiausiems rankdarbiams,
sportui), kurias stovykloje tiesiog dėliojome pagal poreikį. Manau, kad bendras dėlionės vaizdas buvo ne tik tinkamas, bet ir labai gražus užsimezgė artimi santykiai su vaikais, kiekviena
diena buvo nuostabesnė už praeitą.
Pagrindinė stovyklos idėja – kasdienė vaiko
valanda su Biblija. Supratome, kad kasdienis
Biblijos skaitymas daugeliui vaikų buvo pirmasis tiesioginis prisilietimas prie Dievo Žodžio.
Kaskart vaikai grupelėse atsakinėjo į keletą
užduotų klausimų, kurie rodė, kad atsakymus
galima atrasti tiesiogiai Biblijoje. Per savaitę
perskaitėme visą Evangelijos pagal Matą 6
skyrių, kur buvo kalbama apie Dievą kaip Tėvą,
kuris regi slaptoje ir atlygina; apie maldą ir
atleidimą; apie tai, kur Jėzus ragina krauti lobį;
apie pasirinkimą gyventi su Dievu bei ieškojimą
Jo karalystės ir teisumo. Širdis džiaugėsi matant,
kaip aktyviai vaikai diskutuodavo grupelėse,
ieškodavo atsakymų Dievo Žodyje.
Nuostabu, kad per Žodžio skaitymą Dievas
leido geriau pažinti Jį ne tik vaikams, bet ir man
pačiai. Jis - slaptoje regintis Viešpats. Skaitydama
jaučiau paraginimą ištirti savo širdį ir supratau, kad tai ne veltui mano gyvenime nemažai

užslėpto veidmainiškumo (Mt 23,25: Jūs
valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo.). Nenoriu
iš paviršiaus atrodyti žmonėms teisi, o
viduje būti pilna veidmainystės ir nedorumo, tad dėkoju slaptoje reginčiam Dievui, kad atmerkė mano akis ir sugrąžino
į šviesos kelią.
Apibendrindama noriu pasakyti, kad
Dievas geriau nei mes žino, kur ir kada
turime būti, kad būtume pamokyti, atgaivinti ir panaudoti tiems, kuriems to
labiausiai reikia. Tikiu, kad kitais metais
mano kasmetinių atostogų dalį Jis suplanuos geriausiai. Tad šiandien prašau:
„Tėve, teesie Tavo valia kaip danguje, taip
ir žemėje...“
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Neringa Staniunaitytė

„Gyvųjų šaltinių“ skaitytojams, tekstų autoriams ir
patiems žurnalo leidėjams
antrojo numerio - tema
„Laisvė ir Kristus“ - pasirodymas buvo kitoks.
2011 m. birželį Misionieriškas labdaros fondas „Šviesa Rytuose“ surengė nedidelę žurnalo
pristatymo šventę.
Renginys pasiūlė atvirą draugystę: pamatyti
ir susipažinti su ryžtinga naująja žurnalo redakcijos komanda, tiesiogiai padėkoti žurnalo
leidybos rėmėjams, rūpintis, kad „Gyvųjų
šaltinių“ žodis nesustotų ir pasiektų daugiau
žmonių, drįsti kalbėti ne kanoninėmis, aukštojo stiliaus, bet žemiškomis ir aktualiomis skaitytojams
temomis.
„Pirmiausia skirsime žodį ne aukštosios teologijos mylėtojams, bet vadinamajai „apačių“
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Bažnyčiai, „Genezareto žvejams“ – tokį tikslą
įvardijo vyr. redaktorius Arnoldas Matijošius, aptardamas būsimas leidinio temas: „Šeima ir pasirinktas
vienišumas“, „Nuodėmė ir šventumas“ , „Vaikai mūsų ateitis“ ir kt.
Žurnalo pristatymo renginyje dalyvius
jungė nuoširdi bendrystė: buvo galima
pabendrauti ir su „Gyviesiems šaltiniams“
rašančiais, kuriančiais žmonėmis, ir su naujais
skaitytojais, beieškančiais Žodžio.
Tikėjimo namiškiai liudijo, kaip Dievas veikia
jų gyvenime.
Misionieriško labdaros fondo „Šviesa Rytuo-se“
valdytojas Remigijus Jucevičius pasidalijo įžvalga,
kad išties kiekvienas iš mūsų gali būti mažu
grūdeliu, nuolat išauginančiu KAŽKĄ gyvo,
bet kiekvienam reikia sutikti būti tuo mažyčiu
grūdeliu.
Šventojo Rašto puslapiuose sutinkame
Jėzų, vaikščiojantį po visą Galilėją, mokantį
sinagogose, skelbiantį karalystės Evangeliją ir
gydantį žmones nuo negalių. Kaip Jis tai daro?
Jėzus laisvai moko ir gydo Tiesa.
Dievui nereikia mūsų sekmadieninių nupudruotų
skruostų. Iš tiesų mes esame Jam žymiai naudingesni
savo kasdienybėje, kai ir džiaugiamės, ir nusiviliame, ir
bijome, ir pykstamės, ir taikomės, ir atleidžiame...

Jolantos Stanulionytės nuotraukos

REPORTAŽAS
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Albertas Latužis

„Ašjau
pakeliui!“
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2011 m. sausio 23-iosios popietę žemę
dengė stori minkšto sniego patalai. Nemažas
būrys žmonių iš įvairių vietų keliavo į Joniškį.
Susitikimo vieta – Gedulo namai. Čia į atsisveikinimo valandą visus sukvietė senas
joniškietis Petras Martinaitis.
Gyvenimo keliu velionis keliavo net 87
metus. Kelionė buvo ilga, o kelias ne visada
lygus, patogus ir ne visada tiesus. Šių eilučių
autoriui jis yra palikęs užrašytus savo prisiminimus ir išgyvenimus, kurie šiam straipsniui suteiks tam tikrų spalvų.
Petrui buvo tik penkeri metukai, kai Dievas po ilgos ligos pasišaukė jo mylimą tėvelį.
Užmerkdamas akis jis patikėjo Viešpaties
globai savo abu mažamečius vaikus. Maitintojo netektis neturtingai šeimai buvo skaudus smūgis. Bet Petriukui atmintin įsirėžė dar
ir motinos ašaros, kai juos abu išstūmė vietos
dvasininkas sakydamas, kad „mano kapinėse
bambizams vietos nebus!“. Mat Petro tėvas
priklausė Joniškio baptistų bendruomenei.
Taigi prisiėjo palaidoti jį ne šalia artimųjų, o
liuteronų kapinėse.
Viena pasiturinti šeima iš baptistų bendruomenės pradėjo rūpintis Petriuku ir
kiek galėdama padėjo visai šeimai. Petras
prisiminimuose rašė: Šioje šeimoje prabėgo
mano vaikystė. Kai pradėjau lankyti mokyklą,
o vėliau gimnaziją, daugiau savaitgalių praleisdavau ne pas mamą, bet čia. Žinoma,
čia jis ne tik leido laiką, bet ir išmoko daug
naudingų dalykų. O kadangi šiuose namuose
buvo bendruomenės pamaldų vieta, atsirado ir kitų galimybių. Prie bendruomenės veikė
sekmadieninė mokyklėlė, ją lankė 10-15 vaikų.
Joje klausydavomės pasakojimų Šv. Rašto temomis, mokėmės atmintinai „auksinių“ eilučių,
- prisimena P. Martinaitis. - Buvau laimingas.
Nors, atvirai kalbant, neteko eiti su terba duoneliauti, bet vaikystėje alkanų dienų buvo
daugiau nei sočių. Skaudžiausia buvo tai, kad

iš tavęs galėjo tyčiotis kas tik norėjo, nes esi
vargšas, užlopyta tavo kelnių sėdynė, keliai ir
alkūnės, ir vadinti tave driskiu bambiziuku...
Sulaukęs 16 metų Petras apsisprendė prisijungti prie įtikėjusių ir besiruošiančių krikštui.
1939 m. vasarą įvykusi krikšto šventė ilgam
liko Petro atminty. Atrodė, kad tamsiausios
dienos – tai jau praeitis. Tačiau sovietinė okupacija, o vėliau karas ir pokario metai į Petro
gyvenimą įnešė daug sumaišties. Karo metu
kilo realus pavojus būti išvežtam darbams į
Vokietiją. Po karo – darbas, skubotos vedybos,
atsakingos pareigos. O tada jis buvo įviliotas
į komunistų partijos gretas, vėliau tapo net
Joniškio Vykdomojo komiteto pirmininku...
Prisimindamas praeitį Martinaitis rašė: Turiu
nuoširdžiai ir su visa atsakomybe prisipažinti, Petras Martinaitis (1923-2011) dalijasi savo
jog šiandien nesuprantu, kaip aš, gimęs ir augęs gyvenimo prisiminimais Joniškio tikinčiųjų
tikinčių tėvų šeimoje, net priėmęs krikštą, bu- bendruomenėje
vau taip toli nuklydęs nuo Dievo. Gal stoka
atsakomybės ir ryžto iš mano pusės, ar dėl silp- planų. Jis prailgina mano amžių suteikdamas
no tikėjimo? Gal nebuvau reikiamai paruoštas ir galimybę nuoširdžiai atgailai už padarytus
per anksti pastūmėtas žengti? Gal karo baisybės nusižengimus ir leidžia nors maža dalelyte prisidėti
ar noras greičiau pamiršti alkaną vaikystę, kai prie Jo Gerosios Naujienos skelbimo.
pradėjau kopti karjeros
Iš tikrųjų taip ir buvo.
Viešpats padėjo
laiptais?.. Perkratęs savo
Beveik trys dešimtmečiai,
gyvenimą supratau, kiek
paskutinieji Martinaičio
paskutinį tašką mano
Dievas yra man gero pabuvo užpildyti
biografijoje. Jis ištraukė gyvenime,
daręs, globojęs, išvedęs iš
nuoširdžiu tarnavimu
mane iš savo priešų partijos Viešpačiui. Prisidėti pasunkių situacijų ir ne kartą
ištraukęs iš mirties nagų, eilių ir priėmė į savo tikinčiųjų būrį.
gal galimybes prie Evano aš, lyg antras Judas, išgelijos platinimo jam
daviau Jį stodamas į Jo priešų gretas.
buvo didžiausias džiaugsmas per visus tuos
Praėjus daugeliui metų, Petras buvo para- metus.
gintas susitaikyti su Dievu. Į tai jis jausmingai
Atsisveikinant su Petru Martinaičiu skamatsakė: „Aš jau pakeliui!“ Tuomet, „pakeliui“, bėjo nuoširdžios giesmės Dievo garbei, eilutės
ir susipažinome su Petru. Pakeliui į atgailą, į iš Dievo Žodžio ir liudijimai apie viltį Kristuje.
atleidimo ir susitaikymo su Dievu malonę... Tai mums, gyviesiems! O už amžinybėn išėjusį
Apie tai jis rašė: Viešpats padėjo paskutinį tašką Petrą kilo padėkos malda, kad jis nepasimano biografijoje. Jis ištraukė mane iš savo liko „pakeliui“, bet per atgailą patyrė visišką
priešų partijos eilių ir priėmė į savo tikinčiųjų ramybę su Dievu. „Palaiminti mirusieji, kurie
būrį. Bet Viešpats dėl manęs dar turi savo miršta Viešpatyje“ (Apr 14,13).
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Kviečiame Jus dalyvauti rašinio konkurse tema „Vaikai – mūsų ateitis“.
Geriausių tekstų autorius apdovanosime puikiais prizais – knygomis.
Rašinius siųskite adresu:
Žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ redakcijai
Pylimo g. 20-10
LT-01118 Vilnius
arba
elektroniniu paštu: gyviejisaltiniai@gmail.com

Renata Prakapavičienė

„Aš esu Viešpats, jūsų Dievas; būkite šventi, nes Aš
esu šventas.“ (Kun 11, 44)
Tokius mus ragina būti ir nori matyti
Dievas. Kiekvienas krikščionis diena iš dienos
eina į vis didesnį šventėjimą, jei tik neužsisuka
dvasinėje rutinoje ir taip nepameta ryšio su
šventumo šaltiniu – savo Dievu.
Prieš 2000 metų Jėzus gimė tvarte, bet
ten ilgai neužsibuvo. Jo tėvai, paraginti Dievo, išnešė jį. Panašiai yra ir mūsų gyvenime.
Jėzus gimsta mūsų širdyse, kuri prilygsta
tvartui. Ten gausu visko: savęs garbinimo,
pasaulietinių nuostatų, išderintų vertybių sistemos. Tačiau kaip Jėzų išnešė Jo tėvai, taip ir
žmogui, atgimusiam iš aukšto, Dievas duoda
dvasinius tėvus – žmones, kurie padėtų jam
žengti pirmuosius žingsnius šventumo keliu.
Šventasis Raštas sako, kad kas yra Kristuje, tas naujas kūrinys. Būti krikščioniu - tai
reiškia panašėti į Kristų. Palikti visa, kas sena,
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ir siekti šventumo. Žodis „šventas” – atskirtas Dievui. Kitais žodžiais tariant, išskirtas
iš pasaulio ir nebepriklausantis sau, o Dievui. Žmogus, miręs sau, miręs nuodėmei.
Tačiau ne visada išnaudojame tą malonę
gyventi šventai. Tada bažnyčioje pasigirsta
pasiteisinimai: mes silpni; sunku kovoti su
kūniškumu; aš juk ne pastorius, ne lyderis jie tai šventi, išmano Šventąjį Raštą ir t. t. Tai
pasaulietinis mąstymas. Pastorių lyginame
su viršininku, lyderius su vadybininkais ar
meistrais, o darbininkus su bažnyčios nariais.
Kol taip mąstysime, tol pasauliui nebūsime
nei šviesa, nei druska. Šventas žmogus
drąsiai kalba apie šventumą ir apie Tą, kuris
jį teikia. Tuo labiau jis niekada nepasitenkins
vien savo šventumu, bet trokš ir kitus išvesti
iš nuodėmės kalėjimo.

Daiva Olkstinaitė

Šventieji, arba „akiniuotieji“
Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu
pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar
pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu
pažintas. (1 Kor 13,11-12)

Mes kaip drugeliai instinktyviai veržiamės į
šviesą, nors nežinome, kas ji. Tikėjimas neveda
prie žinojimo, tikėjimas veda prie Dievo. Kažkas
yra pasakęs, kad tikėjimas – tai tikėjimas. Visi,
kurie lekia į šviesą, rizikuoja sudegti. Tačiau tik
toks gyvenimas yra prasmingas ir gražus —
šventas.
Šventumas – tai savotiški „akiniai“. Tai simbolis, kuris reiškia Dievo ieškojimą per matymą
to, ko anksčiau neįžiūrėjome. Tai dovana, kurios galime siekti, prašyti. Matymas – tai ne paprastas fiziologinis reiškinys, bet pajautimas,
supratimas visa savo esybe. Prancūzų rašytojas
Antuanas de Sent-Egziuperi (Antoine de SaintExupery) pasakė: „Matyti galima tik širdimi. Tai,
kas svarbiausia, nematoma akimis.“
Kodėl mums reikia akinių? Jie gydo nuo
trumparegystės arba toliaregystės. Akiniai
neatskiria žmonių nuo aplinkinio pasaulio, o
padeda aiškiau jį pamatyti ir geriau pažinti.
Jie neiškraipo tikrojo žmogaus veido, tik
suteikia jam paslapties.
Aklieji, net ir užsidėję akinius,
nieko nemato. Jiems reikia stebuklo, operacijos, kad
praregėtų. Tai tie, kurie atmeta Dievą,
Bažnyčią. Tie,
kurie nenešioja
akinių, nors jų
regėjimas yra
nusilpęs, pra-

randa galimybę į viską žvelgti kitomis, sveikomis akimis.
Kiekvienas gali laisvai pasirinkti: nešioti jam
akinius ar ne. Yra tokių žmonių, kurie, nors ir
silpno regėjimo, vis tiek atsisako akinių. Yra ir
tokių, kurie visą gyvenimą nešioja akinius, ir
tokių, kurie nešioja akinius, bet jų regėjimas nesitaiso, o prastėja (pastarieji vadinami „oficialiais tikinčiaisiais“). Vieni jau gimsta su polinkiu
į akių ligas, kitiems jų prireikia kažkuriame
gyvenimo etape, dažniausiai senatvėje.
Žinoma, akiniai niekada neatstos savų akių.
Šventumas yra vidinis, gautas iš Dievo; jis jau
yra mumyse, tik reikia jį nuolat palaikyti. Tam
mums reikalingi „okulistai“ – kiti žmonės, kurie
tikrina ir taiso mūsų regėjimą.
Mes esame šviesos vaikai, kurie atpažįsta
vienas kitą iš spindinčių akių, iš tos vidinės
šviesos, kuri yra Didžiosios Šviesos šešėlis.
„Kai žmonės neša savyje šviesą, jos spinduliai
prasiveržia laukan. Todėl mes ir atpažįstame
vienas kitą tamsoje, negrabinėdami veidų,
nelįsdami į širdis“ (Albertas Šveitzeris).

Jolantos Stanulionytės iliustracija

Brangūs skaitytojai, dėkojame Jums už laiškus!
Konkurso „Šventumas bažnyčioje ir už jos ribų“
nugalėtojoms — Daivai Olkstinaitei ir Renatai
Prakapavičienei — dovanojame po Max Lucado knygą
Malonė šiai akimirkai.
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Sesei

Vilma Varkulevičienė

Loretos Uzdraitės iliustracijos

Žinok, esi šiame pasauly,
Kad speigą ištirpdytų šiluma.
Draugystė gimtų ten, kur buvo vienuma,
Ir kažkieno tamsoj pradėtų šviesti saulė.
Atlaužk kaip duonos kąsnį širdį,
Išalkusiems dalink – kai jos pritrūks, padaugins Viešpats.
Tik šalia Jo būk.
Labiau už viską Jį norėk pažinti!

Apie sodą
Svajojai, kad sode žydėtų medžiai,
O žemėje tekėtų pienas ir medus.
Bet jei esi širdy keleivis –
Prieisi dykvietes, o ne vešlius laukus.
Ištroškus žemė gerti prašo,
Apgriuvusi sodyba užkaltais langais.
Į seną sodą jau užžėlęs takas,
Ir savo lizdo neprisimena gandrai.
Nenusimink pasakęs, jog suklydai,
Nes troškai sodo, o čia – dykuma.
Ieškoki Viešpaties, ir atsivers šaltiniai,
Nepasitrauk, jei pasitrauktų dauguma.
Pavargsi – Jis jėgų šaltinis.
Bus liūdna – Jis tave paguos.
Būk ištikimas ir matysi, kaip dykynėj
Puikiausias sodas sužaliuos.

Malda
Ateiki, Viešpatie, ten, kur labiausiai skauda,
Kur sunkios durys uždarytos.
Ateik, kaip senas geras draugas –
Tylėdami sėdėsim iki ryto.
Ateik, aš laukiu, nors nenoriu įsileisti,
Padengsiu stalą, bet nebus gražu.
Ateik ir perženk mano durų slenkstį,
Pabūkim dviese – aš ir Tu.
Ateiki apkabint ir iki galo išklausyti
Sunkios, neužbaigtos maldos.
Tu jau žinai, ką vėl bandysiu pasakyti,
Prašau, nesmerk – tiktai mylėk ir guosk.
Tada atverk duris ir išsivesk į tolius,
Kur tiek daug laisvės ir šviesos.
Ir vėl su Tavimi toliau keliauti noriu –
Ramybė Tavo ves mane ir guos.
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Sekmadieninės mokyklos mokytoja paklausė bažnyčią lankančių vaikų: „Kodėl
bažnyčioje būtina laikytis tylos?” Viena guvi
mergaitė atsakė: „Nes ten visi miega.”
Vienas vyras numirė ir prie Dangaus vartų
sutiko šventą Petrą. Petras jam tarė:
- Štai kokia čia sistema. Kad pakliūtumei į
Dangų, turi surinkti 100 taškų. Dabar papasakok man apie visus savo nuveiktus gerus darbus. Už kiekvieną iš jų gausi kažkiek taškų. Jei
iš viso bus 100 ar daugiau taškų – galėsi įeiti.
- Gerai, - atsakė vyras. - 52 metus gražiai
gyvenau santuokoje su viena moterimi. Niekada nesižvalgiau į kitas. Buvau jai dėmesingas,
branginau ją ir mylėjau.
- Puiku, - atsakė Petras. - Tai verta 2 taškų.
- Hmm, - sutriko vyras. - Bus sunkiau, nei
maniau iš pradžių. Na, aš dar reguliariai lankiau bažnyčią, savanoriavau ir ištikimai aukojau dešimtinę.
- Nuostabu! - apsidžiaugė šv. Petras. - Už tai
gauni dar 1 tašką.
- Vieną tašką! - šūktelėjo vyras. - Na gerai,
gerai. Aš dar 25 metus tarnavau kalėjimuose.
Kas mėnesį lankiau kalėjimus ir su kaliniais
dalijausi žinia apie Jėzų.
- Oho! - sušuko šv. Petras. - Už tai dar 2
taškai!
- Tik 2 taškai? - nustebo vyras. - Jei tik po
tiek gausiu, tai į Dangų niekada nepateksiu,
nebent iš Dievo malonės.
- Bingo! - šūktelėjo šv. Petras. - 100 taškų! Įeik.
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(Autorius Robertas Peteraitis. Kryžiažodyje naudojamas K. Burbulio lietuviškas Biblijos vertimas, www.charity.lt/biblija)
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Prieš pat bažnyčios susirinkimą tėvas savo
mažai mergaitei davė dvi monetas – 1 Lt ir
5 Lt. „Marija, - sako jai tėvas, - į aukų lėkštelę
įdėk vieną iš šių monetų – pati pasirink kurią.”
Taip sakydamas tėvas norėjo ugdyti dukrelės
nesavanaudiškumą.
Po susirinkimo tėvas paklausė Marijos,
kurią monetą ji paaukojusi. Ji paaiškino: „Prieš
pat rinkliavą tarnautojas paaiškino, jog ‘Dievas myli linksmą davėją’. Aš žinojau, kad vieną
litą galiu atiduoti daug džiugiau, nei penkis,
todėl jį ir atidaviau.”

44
55

66

Horizontaliai:
1. Vaisius, kurį gauna Dievo tarnai (Rom 6,22). 3. Nes
parašyta: „Būkite ______,
nes Aš esu šventas“ (1 Pt 1,16).
5. Prieš jo sukūrimą Dievas
išsirinko tikinčiuosius, kad jie
būtų šventi (Ef 1,4). 6. Turime
atnaujinti jį „apsirengdami
nauju žmogumi“ (Ef 4,23).

Amerikietis inžinierius, atvykęs dirbti į
vieną iš Ramiojo vandenyno salelių, užkalbino
vietinį žmogų, sėdintį šalia verdančio katilo
ir skaitantį Bibliją. „Mes Amerikoje jau seniai
atsisakėme tos knygos. Tik nedaugelis ja betiki”, - pasakė jam amerikietis. Vietinis į tai
atsakė: „Gerai, kad Biblija šią vietą pasiekė
anksčiau, nei jūs. Nes jei būtų atvirkščiai, tai
tame dideliame puode dabar virtumėte jūs.”

Praeito numerio kryžiažodžio atsakymai

Vertikaliai:
2. Kas yra šventas (Apr 15,4)?
4. Dalykas, kuriam turime atsiduoti kaip vergai, kad taptume šventais (Rom 6,19).

Vandos Grigorovič iliustracija

Parengė Robertas Peteraitis

Kryžiažodis apie šventumą

„Jeigu parduočiau savo namą bei mašiną ir
visus gautus pinigus paaukočiau bažnyčiai, ar aš
patekčiau į Dangų?” - paklausiau sekmadieninės
mokyklos vaikų. „NE!” – atsakė visi vaikai. „O jeigu
kasdien valyčiau bažnyčios pastatą, pjaučiau
prie jo žolę ir palaikyčiau puikią tvarką, ar aš
patekčiau į Dangų?” - „NE!” - „Na, tuomet kaip aš
galiu patekti į Dangų?” Penkiametis berniukas
sušuko: „Jūs turite būti miręs!”
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Dokumentinių
filmų ciklas

Biblijos kraštas

Tai tarsi kelionė į senovės Artimuosius Rytus, Egiptą bei Romos imperiją. Filmai supažindina
su geografine, istorine, religine
ir politine aplinka, kurioje gimė
Biblijos tekstas. Šis dokumentinių
filmų ciklas, Biblijos specialistų
sukurtas remiantis autentiškais
archeologiniais, istoriniais informacijos šaltiniais, bus įdomus kiekvienam, besidominčiam ne tik religija. Įspūdingos geriausių muziejų
ekspozicijos bei archeologinių kasinėjimų vietovės atskleidžia įdomias
senųjų civilizacijų buities, papročių,
amatų, žemdirbystės, prekybos bei
karybos detales.

Tai kasdienių skaitinių knyga. Ją sudaro
trumpos ištraukos iš įvairių Max Lucado
knygų.

Max Lucado

Malonė šiai akimirkai

Įkvepiančios mintys kiekvienai metų dienai

Telefonai pasiteirauti:
(8 5) 213 1975,
(8 5) 265 2656.
Išleido Lietuvos Biblijos
draugija, 2011.
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Knygą galite įsigyti mūsų
biure Vilniuje adresu:
Misionieriškas labdaros fondas
„Šviesa Rytuose“
Pylimo g. 20-10
LT-01118 Vilnius
Telefonas pasiteirauti:
8 618 08200
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Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite
šventi visu savo elgesiu. 1 Pt 1,15
Kai tenka grumtis dėl išbalinto šventumo drabužio iš Kristaus rankų, ir
galiausiai pavyksta nugalėti žmogui, rodos, nenugalimas pagundas,
kai išdrįsti asmeniškai atgailauti
tikinčiųjų bendrijoje, tuomet akies
krašteliu pradedi regėti toli už horizonto dangiškosios Jeruzalės sienas.
Autorius nežinomas

Šventumas – tai ne prabanga
kai kuriems išrinktiesiems, bet
užduotis kiekvienam.
Motina Teresė

Svarbiausia dorovės sąlyga
– troškimas tapti dorovingu.
Seneka
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