2011/4 (56)

Vaikai — mūsų ateitis?
Albertas Latužis

Kokią Lietuvą noriu palikti po savęs?
Rita Karengienė

Kaina 1,99 Lt

Dievas — mūsų istorijos autorius
Allan Peterson

REDAKTORIAUS ŽODIS

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Mieli žurnalo skaitytojai,
lyg pėdos sniege per pūgą mūsų gyvenime dažnai pasimeta, kažkur
išnyksta autentiška Kalėdų šventės prasmė. Jeigu negalime pakeisti
savo aplinkos, jau bent mes patys išlikime kitokie.
Šį žurnalo numerį jo autoriai skiria amžinai vaikų ir tėvų temai. Metų
laikai keičiasi kaip ir žmogaus gyvenimo tarpsniai. Pirmosios gėlės –
pirmieji vystyklai, pirmoji šlapdriba – pražilę smilkiniai... Tariu tai, o
mintyse pridedu, kad jeigu kada nors sustotų vaiko-tėvo-senelio seka,
išnyktų žmonija, tačiau juk mūsų Kūrėjas Viešpats Dievas vis tiek liktų.
Jis egzistuoja savaime, o mes be Jo – niekaip.
Laukiame Jūsų laiškų!

Vyr. redaktorius
Arnoldas Matijošius

2

TURINYS

Vaikai —
mūsų ateitis?

Žurnalą leidžia Misionieriškas labdaros fondas
„Šviesa Rytuose” nuo 1998 m.
Išeina keturis kartus per metus.
Reg. Nr.: 98–044. Tiražas 3000 egz.

Albertas Latužis
4

Fondo valdybos pirmininkas
Zenonas Buivydas
Fondo valdytojas
Remigijus Jucevičius
Vyr. redaktorius
Arnoldas Matijošius

Apie krikščionišką mokyklą

Redaktorė
Vilma Varkulevičienė

Henrikas Žukauskas
8

Redakcinė kolegija:
Robertas Peteraitis,
Steponas Ribokas,
Artūras Rulinskas,
Irmantas Pinkoraitis,
Alfredas Pabarčius,
Henrikas Žukauskas
Kalbos redaktorė
Jūratė Vaitkevičienė
Dizainerė
Jolanta Stanulionytė

Jei mylite juos
Steponas Ribokas
11

Pokalbis su misijos „Kontaktmission“ direktoriumi
Dieteriu Trefzu
Polina Butkienė
16

Fotonuotraukos:
SXC
Shutterstock
Viršelio nuotrauka
Algirdo Veževičiaus nuotrauka
Spaudė
UAB „BALTO print“
Utenos g. 41A, Vilnius
Redakcija
Žurnalas GYVIEJI ŠALTINIAI
Pylimo g. 20-10
LT- 01118 Vilnius
Tel. 8 618 08200
el. paštas: gyviejisaltiniai@gmail.com

Kokią Lietuvą noriu
palikti po savęs?

Žurnalo rėmėjai:
Sigitas Gideika ir Jakob Tielmann

Rita Karengienė
20

Jūs taip pat galite prisidėti prie žurnalo
platinimo ir jo tiražo augimo, pervedę
savo auką į Misionieriško labdaros fondo
„Šviesa Rytuose” sąskaitą
LT957300010129360165
banke AB „Swedbank“
Įmonės kodas 292014790
Straipsnių autoriai ne visada atspindi
redakcijos požiūrį.

Dievas — mūsų istorijos autorius
Allan Peterson
24

Poezija
28

Laisvalaikis
30

Skaitytojų laiškai
32
3

PAMOKSLAS

Vaikai – mūsų ateitis?
Albertas Latužis

Prisipažinsiu, kad nelengva užduotis atsakyti į šį klausimą. Norėtųsi išgirsti trumpą,
aiškų atsakymą – taip arba ne. Ilgai negalvojus norėtųsi atsakyti „taip“, tačiau ar toks
atsakymas teisingas?
Gal pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, apie kieno ir kokią ateitį kalbame: apie asmenišką,
šeimos, tautos ar Bažnyčios? Apie ateitį laikinybėje ar amžinybėje?

Visam gyvenimui mano atmintyje įsirėžė
toks pavyzdys iš vaikystės. Viena senolė,
našlė, per karą netekusi ir namų, ir vienintelio sūnaus, vargingai vertėsi negaudama
jokios pensijos. Bet buvo jautrių širdžių ir
dosnių rankų, kurios lengvino šios vargšės
gyvenimą. Tačiau viena pikta moteris, artimiausia kaimynė, ją skriausdavo ir žemindavo.
Pati dar nesena, per karą netekusi vyro,
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auginanti du sūnus. Kai senolė verkdama jai
priminė, jog ir ji gali sulaukti sunkių senatvės
dienų, ši atrėžė: „Aš turiu vaikus!“ Senolė jau
buvo atgulusi kapų kalnelin, kai į šios moters
gyvenimą atėjo ir ligos, ir senatvė. Buvo galima tikėtis, kad jau užaugę jos sūnūs taps atrama, tačiau taip nebuvo. Ne vienerius metus
jai teko pragyventi be nuolatinės pastogės,
be artimų ir mylinčių žmonių globos. Viltys,

PAMOKSLAS

sudėtos į sūnus, nepasiteisino, nes jų supai- žodžius: Kasdien pasižymėk pagarbia
niotame ir audringame gyvenime motinai VIEŠPATIES baime. Iš tikrųjų tada turėsi ateitį,
tiesiog nebuvo vietos.
ir tavo viltys nenueis niekais (Patarlių 23,17Taigi galime tikėtis, kad vaikai (jei jų turime) 18). O kitoje vietoje pasakyta: Geriau ieškoti
užtikrins mums geresnę ateitį, palengvin- pagalbos pas VIEŠPATĮ, negu pasitikėti
dami senatvės naštą. Galime tikėtis, kad jie žmonėmis (Psalmė 118,8). Lyg ir norėtųsi
pratęs mūsų pradėtus darbus ir mūsų vardas paprieštarauti: „Kodėl taip kategoriškai? Aš
dar kurį laiką bus minimas. Taip gali būti mūsų juk turiu žmonių, kuriais galiu pasitikėti!“
gyvenime, nes ir Biblijoje randame gražius, Taip, reikėtų iš anksto neįtarinėti žmonių ir
viltingus palaiminimo žodžius: Vaikai – lyg jais pasitikėti, bet yra rimtų atvejų, kai galivynmedžio atžalos prie tavo stalo (Psalmė ma ir būtina pasitikėti Dievu ir nieku kitu.
128,3). Deja, ne visada taip būna. Kodėl?
Žinoma, jei Dievą laikome Dievu! Laimingas
O kokia mūsų tautos ateitis? Bažnyčios? žmogus, kuris deda viltis į VIEŠPATĮ, - rašo
Prisiminkime vieną senų laikų istorijos Dovydas (Psalmė 40,5).
fragmentą, užrašytą Senajame TestaNorėtųsi pabrėžti dar vieną dalyką: į
mente. Galybių VIEŠPATS per savo pranašą Dievą sudėtos viltys tikinčio žmogaus
Jeremiją kalba Izraelio tremtiniams Babilone: neužlaiko žemiškoje laikinybėje, bet išveda
Statykitės namus, įsikurkite. Veiskite sodus, į Amžinybės erdves. Matyt, apaštalas Paulius pastebėjo liūdną vaizdą: kai
valgykite jų vaisius.
Į
Dievą
sudėtos
viltys
kas nepajėgia, o gal nesistengia
Veskite
žmonas,
gimdykite
sūnus tikinčio žmogaus
atplėšti savo žvilgsnio nuo
laikinų dalykų. Todėl jis ir
ir dukteris... Jū- neužlaiko žemiškoje
perspėjo: Jei vien dėl šio
sų privalo tenai
laikinybėje,
bet
išveda
gyvenimo dėjome savo
daugėti,
o
ne
mažėti. Rūpinkitės į Amžinybės erdves.
viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių (Pigerove miesto, į
kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, rmas korintiečiams 15,19). Biblija leidžia aiškiai
nes jo gerovė – jūsų gerovė (Jeremijo 29,5-7). suprasti, kad Kristus yra tikrasis kelias į ateitį
Dalykas tas, kad tarp tremtinių buvo atsiradę šio gyvenimo kelionėje ir Amžinybėje.
O kaip su vaikais? Šventajame Rašte nela„pranašų“, kurie, nematydami tautos perspektyvos, savo kalbomis stūmė žmones bai daug apie tai kalbama, bet pasakyta tai,
į neveiklumą ir išnykimą. Tai būtų buvusi kas iš suaugusiųjų reikalauja rimto ir atsakindidelė klaida su liūdnomis pasekmėmis, go požiūrio. Pasakyta aiškiai: Vaikai iš tikrųjų
todėl Dievas negalėjo tylėti. Per savo ištikimą – VIEŠPATIES dovana (Psalmė 127,3). Tai skamtarną Jeremiją Jis perspėjo žmones dėl ba jaudinančiai. Deja, atrodo, kad šiandien
netikrų pranašų skelbiamos žinios: Ką jie daugelis to nežino ar nenori žinoti. Iš to, ką
pranašauja jums mano vardu, tai melas! Aš jų aplinkui matome, ką girdime, galime spręsti,
nesiunčiau! (Jeremijo 29,9). Dievo valia buvo kad žinoti šią tiesą nėra naudinga. Antraip
aiški: tauta turi išlikti ir net padidėti, o atėjus reikėtų radikaliai pakeisti įsigalėjusį požiūrį į
metui sugrįžti į Pažado žemę ir atgaivinti vaikus – mažus, užaugusius ir, žinoma, į dar
kraštą. Šiuo atveju kiekvienas vaikas – tarsi negimusius.
vilties kibirkštėlė į ateitį.
Jei vaikai yra Dievo dovana, o mes esame
Tačiau kas yra mūsų tikroji ateitis plačiąja Jo mylimi ir patys Jį mylime, labai branginprasme? Ateitis visuomet tampriai siejasi sime ir vertinsime taip pat ir Jo nuostabią
su viltimi. Štai Šventajame Rašte randame dovaną – vaikus. Tiek savus, tiek svetimus.
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Mieli skaitytojai,
Jus
kkviečiame
i či
J prenumeruoti
ti žurnalus
ž
l „Gyvieji
G i šaltiniai“,
„Vera i Zizn“, „Tropinka“ Lietuvos pašte arba internetu
www.post.lt 2012 metams.
Leidinių indeksai: Gyvieji šaltiniai 5397, Vera i Zizn 5399,
Tropinka 5398.
Ačiū, kad skaitote mūsų žurnalus!

JA
I
C Žiemos staigmena – visą gruodį bei sausį 2 knygas ( Rick Warren „Gyvenimas dėl tikslo“ ir
K
A Bruce Wilkinson „Gyvenimas, už kurį Dievas atlygina“) galima įsigyti tik už 14 litų.
Prašome kreiptis tel. 8 618 08200 arba atvykti į mūsų raštinę adresu Pylimo g. 20 – 10, Vilnius.
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Kaip ir anksčiau (knygose „Žavingoji“ bei „Laukinis Širdyje“), taip ir šįkart autoriai stebina savo
gebėjimu atidengti žaizdas ir asmenines paslaptis
kitų žmonių labui. Tuomet nėra ko stebėtis, kad
Dievas visa tai taip išradingai panaudoja. Ši knyga
stulbina savo atviru nuogumu ir santuokinės realijos piešinio tikslumu. Tai nėra dar viena knyga apie
tobulą santuoką, dažnai pasitaikantIs 10 žingsnių
ar taisyklių rinkinukas, tačiau realus bei taiklus
mūsų – susituokusiųjų – kovų bei išgyvenimų
aprašymas. O svarbiausia, kad ją skaitant po
truputį grįžta viltis, jog tavo santuoka gali būti
graži ir vertinga.
Knygą verta perskaityti ir neturintiems sutuoktinio, nes patarimai ir įžvalgos labai naudingi santykiuose su aplinkiniais – draugais, giminėmis,
kolegomis.

Oswad Chambers (1874-1917)
– škotų kilmės dvasininkas ir
mokytojas. Jo mokymai apie
gyvenimą bei tikėjimą išliko iki
šių dienų. „Viskas Jo šlovei“ („My
Utmost for Your Highest“) vis dar
yra viena iš perkamiausių dvasinių
apmąstymų knygų. Lietuvoje ji
išleidžiama pirmą kartą.
Oswald Chambers kartais
šokiruoja skaitytoją savo aštriu protu bei gyva išraiška. Labai dažnai
jo humoras ir minties taik-lumas
grąžina skaitytojui sveiką nuovoką.
„Mes esame tik tai, kas esame,
kai mūsų niekas nemato. Visa kita
tėra tik reputacija. Dievui vertinga tėra tik tai, kas esame vienumoje – mūsų širdies mintys, ką
įsivaizduojame mintyse, mūsų
kūno įpročiai.“
Jau ištisus septynis dešimtmečius Oswad Chambers padeda tikintiems atskleisti Dievo
begalybę bei didybę.
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Apie krikščionišką mokyklą
Kalbino Henrikas Žukauskas

Mintis, kad vaikai yra mūsų ateitis, tėvams arba mokytojams (o mokytojais kažkuria
prasme esame visi) dažnai atrodo tik teoriška. Gyvenimas, pilnas įtampos ir rūpesčių „čia
ir dabar“, eina savo eiga, dažnai nepakanka jėgų ir ryžto kažką pakeisti, net jei ta eiga ir
netenkina. Džiaugsmas, kai reiškiasi jauna asmenybė, kuriai viskas prieš akis ir kuri gali
sukurti kažką naujo ir gero, dažnai netenka savo spindesio, viltis susiduria su rutina. Be
to, vaikai auga ir vystosi ne pagal mūsų iš anksto nustatytą scenarijų. Jų gyvenimas gali
įnešti ne tik šviežumo ir energijos, bet ir chaoso. Dažnai suvokiame, kad esame nepajėgūs
atsiliepti į keliamus iššūkius, susigrumti su neigiama įtaka. Todėl suprantame, kokios
svarbios yra mokyklos. Tikimės, kad mokyklose dirba žmonės, kuriems posakis „vaikai
yra mūsų ateitis“ yra ne teorija, o pašaukimas; viliamės, kad mokykla įves mūsų vaikus
į prasmingą gyvenimą. Tačiau ar
mokykla pajėgi susitvarkyti su
tokiais uždaviniais? Kokia turėtų
būti mokykla, kad įvykdytų
tokią misiją? Ar mokykla turėtų
įvesti į pasaulį „tokį, koks jis
yra” - žiaurų, konkurencingą,
ar ji turėtų būti „šiltnamis”, kur
susiformuoja stipri asmenybė,
vėliau galinti kūrybiškai reaguoti
į įvairius išmėginimus. Ar reikalinga krikščioniška mokykla? Ar
svarbus mokyklos dvasinis veidas? Vieniems atrodo, kad pasirinkimo nėra, dar kitiems, kad
jo ir nereikia, kad svarbiausios
vertybės įskiepijamos šeimoje, o
treti ieško alternatyvų arba kuria
jas. Apie vieną iš tokių iniciatyvų
– prie evangelinės bažnyčios
veikiančią krikščionišką mokyklą
- kalbamės su pedagoge ir
krikščioniško švietimo entuziaste
Vaiva Bartaševičiene.
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Koks Jūsų, kaip krikščionės, požiūris į
vaikystę?

Ar tokia
„šiltnamis“?

mokykla

turėtų

būti

Tikriausiai vaikai pasakytų, kad, priešingai,
Į vaikystę žiūriu kaip į bet kurį kitą amžiaus
tarpsnį. Skirtumas tik tas, kad vaikystė turi didelė mokykla yra „šiltnamis“. Mažoje
daug galimybių, bet neturi patirties ir pra- mokykloje esi pastebimas, matyti, kaip
radimo skausmo. Vaikystėje sunku suvokti mokaisi, - negali pasislėpti nepadaręs namų
gyvenimo tėkmę, kad tai trumpa, kad ne- darbų, prasmukti nieko neišmokęs, ir tavo
gali atitaisyti to, ką padarai. Vaikams daug elgesys yra matomas. Jei įvyko konfliktas,
sunkiau nei suaugusiesiems klausyti kitų, nes čia bent bus mėginama jį išspręsti. Didelėje
suaugusieji jau turi karčią patirtį. Vaikystė mokykloje padraugavau su vienu, susipykau,
labiau gundantis, bet sunkesnis laikotarpis – renkuosi kitus draugus, o čia keli vaikai klasėje
jausmas be įsipareigojimų, mažutėlio gyveni- - turiu visus pamilti. Ateina iš kitų mokyklų atmas be baimės, atviromis akimis. Tai nuosta- stumti, nepritapę vaikai, ir kasdien turi mokybus, bet pavojingas etapas, kai gyvenimą tis vienas kitą mylėti. Kasdienybėje nešališką
matai ne per savo įsitikinimų akinius, o priimi Kristaus meilę įgyvendinti labai sunku.
jį tokį, koks jis yra.
Jaunam žmogui reikia Dažniausiai tėvai nelabai žino,
kaip jų vaikai gyvena didelėje
mokykloje, jei ypatingai nesidKaip kilo mintis kur- turėti šalia vyresnį
omi. Mažoje mokykloje kitokie
ti privačią krikščionišką draugą.
santykiai tarp tėvų ir mokytojų.
mokyklą?
Taigi sunkiau ir tėvams, ir mokytojams bendrauti tarpusavyje
Po mokyklos žodis „mokytoja“ man buvo
mėginant kartu daryti įtaką vaikų
kaip keiksmažodis. Vis dėlto, kai studijuodama VU matematikos fakulteto III kurse elgesiui. Na, o mokytojams tenka nelengva
atlikau praktiką mokykloje, supratau, kad pareiga – būti jautriems kiekvienoje situacibūsiu mokytoja, ir kad tai tikra. Baigusi VU joje. Čia kaip šeimoje: mokytojas turi žiūrėti
dirbau mokykloje, ir darbas man patiko - ir kaip mama, ir kaip tėtis.
mačiau tikrą gyvenimą, kad su vaikais reikia
Kaip praktiškai atrodo krikščioniškos
bendrauti. Jaunam žmogui reikia turėti šalia
mokyklos gyvenimas?
vyresnį draugą.
Praėjus septyneriems metams, aš įtikėjau
ir tada naujai įvertinau ankstesnį savo
Viena iš praktinių išraiškų – tai tarpusavio
supratimą, į ugdymą ėmiau žvelgti kitomis santykiai, konfliktų sprendimas, kai mokaisi
akimis. Pradėjau suprasti vienišumo ir ar- mylėti artimą. Sakoma, kad lengva mylėti tą,
timo meilės poreikio, kurie taip aštriai junta- kuris tave myli, o čia renkiesi mylėti ir priimti
mi visuomenėje, priežastis. Mokykloje buvo šalia esantį draugą ar draugę. Stengiamės
keli vaikai, su kuriais reikėjo individualiai krikščioniškais principais grįsti santykius tarp
dirbti. Darbas su neįgaliaisiais vaikais leido visų mokyklos bendruomenės narių: tėvų,
pamatyti ugdymo per bendravimą svarbą. mokytojų ir vaikų.
Kilo idėja kurti krikščionišką mokyklą, kadanBe to, tikintis žmogus ir į dėstomą dalyką
gi tuo metu nebuvo mažų mokyklų su aiškiai žiūri šiek tiek kitaip - stengiasi jame pamatyti
išreikšta krikščioniškąja mintimi ir artimo Dievo šlovę. Tam nereikia dirbtinio Biblijos
meile grįstais santykiais. (Didelėje mokykloje integravimo, parašyti ką nors iš Biblijos penšie dalykai dažniausiai būna atsitiktinumas.)
ktame ar šeštame vadovėlio puslapyje.
9

PAŽINTIS

didele atsakomybe!) perteikti dėstomo dalyko grožį savo pasirinkta metodika.
Mokykla galėtų būti dideli, svetingi,
gyvenimu verdantys namai, į kuriuos
galėtų užsukti mokyklos bendruomenės
žmonės - pabūti kartu, savanoriškai padirbti,
pasikalbėti arba pažaisti futbolą, - kad durys
nebūtų uždarytos.
Taip pat norėčiau, kad mokykla drąsiai
Kokia tokios mokyklos ateitis?
dalyvautų
visuomeniniame
Lietuvos
gyve-nime. Norėtųsi, kad
Norėčiau, kad klaMokykla
galėtų
būti
dideli,
nedidelių mokyklų būtų dausės būtų nedidelės,
giau. Valstybė negali mūsų
kad dirbtų kūrybingi svetingi, gyvenimu verdanfinansiškai išlaikyti, todėl
žmonės, kad galėtų tys namai, į kuriuos galėtų
norėtųsi, kad visuomenė ir
įsilieti daug jaunų
įvairios jos bendruomenės
žmonių.
Norėčiau, užsukti mokyklos
kad santykiai tarp bendruomenės
ma-tytų tokių mokyklų
svarbą ir reikalingumą,
mokinių ir mokytojų žmonės.
skatintų įvairovę, remtų - kad
būtų grįsti draugyste,
tik ne primityvia. Juk tikrą draugą gali ir pa- tokių mokyklų būtų daugiau.
barti, žinai, kad jis tavo pabarimą priims.
Dėkoju už pokalbį.
Norėčiau, kad mokytojai turėtų laisvę (su
Tokioje mokykloje mokaisi ne tik imti,
bet ir duoti. Riba tarp mokytojų ir mokinių
mokyklos bendruomenėje nėra ryškiai
nubrėžta. Mokytojams darbas tampa
tarnystės poligonu, pasiaukojimu. Vaikai, tai
matydami, nori patys prisidėti ir prie maisto
ruošimo, ir prie kitų darbų.
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ISTORIJOS PUSLAPIAI

Jei mylite juos

Richard Baxter apie vaikų auklėjimą

Steponas Ribokas

Richard Baxter buvo vienas iš garsiausių XVII a. puritonų pastorių. Savo tarnavimo metu atvertęs kone visą miestą į krikščionybę, skyręs milijoną rašytinių žodžių
krikščioniškam gyvenimui bei elgesiui ir apie130 labiau specializuotų knygų apie
pastoraciją, krikščionių vienybę, hobius, mediciną, istoriją ir mokslą, R. Baxter yra
dėmesio verta figūra krikščionybės istorijoje. Tačiau kaip jis susijęs su šio numerio tema
– vaikais ir tėvais, su vaikų auklėjimu? Tarp daugybės jo raštų yra skyrių ir šia tema. Šįkart
atkreipsiu dėmesį tik į vieną iš jų - „Tėvų pareigos savo vaikams“.

Ne visada Baxter lengva suprasti jau vien
todėl, kad tai yra XVII a. retorika, kuri kartais
skamba mums labai keistai. Svarbu pamėginti
suvokti jo asmenybę ir kontekstą, kuriame jis
gyveno, - galbūt tada galėsime lengviau suprasti ir išmintį, ateinančią iš šių pamokymų.
R. Baxter pirmiausia buvo pastorius. Jo

svarbiausias motyvas visiems jo darbams
visada buvo pastoracinis, o tai reiškia, kad
didžiausias jo tikslas - išgelbėti sielas. Tad
netgi tada, kai atrodo, jog jis moralizuoja, jo
tikslas yra nukreipti žmones tuo keliu, kuriuo
eidami jie gali rasti išgelbėjimą.
Antra, jis buvo puritonas. Jau pats žodis
11
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joms ir su pasitenkinimu mokėsi iš jų visų, jis
nuolat lygino geriausią puritoniškumą su, jo
paties žodžiais tariant, „tiesiog krikščionybe“
(frazė, kurią vėliau pasiskolino C. S. Lewis),
bet visi jo rašytiniai darbai atskleidžia jį kaip
klasikinį puritoną“ (A Man for All Ministries, J.
Packer).
Geriausiai skaityti R. Baxter pamokymus
apie auklėjimą puritoniškame kontekste.
Puritonai suprato šeimą kaip mažą bažnyčią.
Šeimos tikslas yra garbinti Dievą, besimokant iš Dievo Žodžio, siekiant gyventi šventai
ir kartu šlovinant. Tai nusako, kas vyksta
šeimoje, kaip šeima planuoja savo laiką, kaip
leidžia pinigus, kokiomis vertybėmis vadovaujasi. Tokia vizija ir toks tikslas puritonų
šeimose buvo labai tvirti dėl to, kad jie buvo
giliai įsišakniję tėvų sąmonėje ir suteikė
kryptį viskam, ką darė šeima.
Toks teologinis supratimas apie šeimą taip
pat formavo ir jų požiūrį į vaikus. Vaikai jiems
pirmiausia buvo Dievo dovana, kuri taip
kai kuriems iš mūsų atrodo gana atgrasus dėl pat reikalavo iš tėvų tam tikrų pareigų. Vainusistovėjusių stereotipų apie puritonus ap- kai nebuvo tėvų nuosavybė. Kaip ir visa kita
skritai. Jie dažnai būdavo pristatomi kaip la- šiame pasaulyje, vaikai priklausė Dievui, o
bai griežti, daug moralizuojantys, besirengi- tėvams jie suteikiami, kad šie juos prižiūrėtų,
antys klaikiai asketiškai, vengiantys bet kokių auklėtų, augintų ir subrandintų kaip nepramogų ir pan. Nėra visai teisinga taip man- priklausomus suaugusius žmones, atsakingyti. Atrodo, kad pats R. Baxter nebuvo laim- us už savo gyvenimą.
Nors vaikai ir buvo priimami kaip didelingas vadindamas save puritonu, nes, kaip ir
mūsų laikais, taip ir jo laikais, į puritonus buvo is Dievo palaiminimas, vis dėlto puritonai
žiūrima su tam tikra panieka. J. Packer, dažnai suvokė, kad vaikai taip pat yra ir didelė našta.
vadindamas jį „paskutiniuoju puritonų Jie ne tik teikia džiaugsmą ir palaimą, bet
taip pat ir didelį skausmą
mohikanu“,
pastebi:
Vaikai
visų
pirmiausiai
buvo
- tiek fizinį, tiek ir dvasinį.
„priežastis, kodėl aš taip
R. Baxter apie tėvų pavadinu jį, tiesiog ta, kad Dievo dovana, kuri
reigas vaikams rašo:
pats Baxter matė save tai pat reikalavo iš
„Suprask ir raudok dėl
tokį.
Prisimindamas,
tėvų
atlikti
tam
tikras
savo vaikų sugedusios
kad 1680 metais du jo
ir apgailėtinos padėties,
oponentai pavadino jį pareigas.
kurią
jie paveldėjo iš tavęs,
užkietėjusiu puritonu,
jis pakomentavo: „Deja, aš nesu toks geras ir ir su padėka priimk Gelbėtojo pasiūlymą sau
laimingas.“ Nors jis buvo, kaip mes pasaky- ir jiems, ir visiškai atsisakydamas, paskirk juos
tume, ekumeniškos orientacijos, jautrus vi- Dievui Kristuje.“
Vaikai, kad ir kokie malonūs jie
soms pagrindinėms krikščioniškoms tradici12
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rašo: „Vos jiems pradėjus sugebėti išmokti,
mokyk juos, kokioje sandoroje jie yra, kokia iš
to nauda, kad jų sielos galėtų džiaugsmingai
pritarti jai, kai jie sugebės pilnai suvokti tai.“
Švietimo tikslas, puritonų suvokimu, vesti
vaikus į Dievo pažinimą išgelbėjimo link.
Todėl jie mokė vaikus skaityti ne tik tam, kad
juos reikia to išmokyti, bet kad vaikai galėtų
skaityti katekizmą jau labai ankstyvame
amžiuje, kad jie pažintų elementarias teologijos tiesas, taip padėdami pamatus jų tolimesniam sprendimui išgelbėjimo klausimu.
Tačiau nereikia manyti, kad doktrinų mokymas buvo vienintelis mokymo aspektas.
Atvirkščiai, Baxter pateiktose direktyvose
toks atviras paliepimas katekizuoti vaikus
yra pateiktas tik vieną kartą. Ir visai ne todėl,
kad tai nėra svarbu,
Prievarta visai yra netinkama vaikų greičiau jau dėl to,
kad visi ir taip jau
auklėjimui, nes, kaip jis pastebi,
suvokė katekivaikai visą likusį gyvenimą priešinsis aiškiai
zacijos svarbą. Daug
tiems dalykams kurie
daugiau
dėmesio
Baxter skiria būdams,
buvo per prievartą
kaip tai padaryti.
įduoti jiems.

atrodytų, yra puolę žmonės, kuriems reikalingas išgelbėjimas. Nuodėmės tikrovės
pripažinimas ir Dievo malonės suvokimas
vedė juos visiškai pasikliauti Dievo malone,
nes „jūs negalite nuoširdžiai atiduoti savęs
Dievui, o turite pašvęsti Jam tai, kas yra jūsų,
ir jūsų jėgoms“. Aišku, kad toks požiūris nepalieka tėvams nieko kito kaip tik melstis.
Tai, žinoma, ir yra viena iš svarbiausių tėvų
pareigų nuo pat tos akimirkos, kai jie sužino
apie pradėtą gyvybę. O pats didžiausias jų
prioritetas – išgelbėti vaikų sielas. Pavartę
senuosius puritonų raštus šia tema, mes galime rasti daugybę paskatinimų, pabarimų,
pastangų sužadinti tėvų sąžinę, kad šie
nepailstų rūpintis savo vaikų sielomis. Pats R.
Baxter nevengė labai griežtų žodžių šia tema:
„Jei mylite juos,
parodykite tai dalykais, nuo kurių
priklauso jų amžinoji
gerovė. Nesakykite,
kad mylite juos, jei
vedate juos į pragarą!
Jei nemylite jų, visgi nebūkite tokie
nemaloningi, kad prakeiktumėte juos! Ką
dar galite padaryti, kad pražudytumėte
juos?.. Negalite padaryti daugiau, nei kad
užauginti juos nežinojime, nerūpestingume,
pasaulietiškume, jausmiškume ir bedieviškume! Šėtonas negali padaryti nieko
daugiau, kad pražudytų juos ar jus, bet tik
gundyti nuodėme ir atitraukti jus nuo dievotumo. Nėra kito kelio į pragarą. Kaip tik dėl to
žmogus pražūva. Tačiau jūs užauginate juos
taip ir sakote „mes nenorėjome jų prakeikti“.
(Motives for a holy and careful education of
children, Richard Baxter)

Tai skamba labai ekstremaliai, tačiau tame
yra daug tiesos – didžiausias tėvų rūpestis yra
vaikų sielos gerovė. Todėl Dievo pažinimas
prasideda jau ankstyvame amžiuje. Baxter

Pirmiausia reikia
atkreipti dėmesį, kad skyriuje „Tėvų pareigos savo vaikams“ jis skiria labai daug
dėmesio pačių tėvų gyvenimui, charakteriui, pavyzdžiui. „Vadovauk jiems ne kaip
tarnams, bet kaip vaikams, leisdamas jiems
suprasti, kad juos nuoširdžiai myli ir kad visi
tavo įsakymai, draudimai ir pataisymai yra jų
pačių labui, o ne todėl, kad tu taip nori. <...>
Ir tavo meilė turi būti viena iš svarbiausių
priemonių, padedančių jiems pamilti visus
gerus dalykus, kuriuos įsakai jiems. <...>
tėvai, kurie parodo daug meilės vaikams,
gali saugiai parodyti griežtumą, kai jie nusikalsta. <...> Visada, kalbėdamas apie Dievą ir
Jėzų Kristų, ir šventuosius Raštus ar ateinantį
gyvenimą, ar bet kokią šventą pareigą, kalbėk
rimtai ir nuolankiai, lyg kad kalbėtumei apie
pačius didžiausius ir labiausiai bauginančius
13
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bei švenčiausius dalykus. <...> Visi tėvų nuodėmę, parodyk jiems aiškius tekstus
įgūdžiai šventam vaikų auklėjimui yra tam, Rašte, kuriuose kalbama apie tai, <...> kad
kad jie padėtų jiems suprasti šventumą kaip jie galėtų tavo įsakyme suprasti priežastį ir
mieliausią ir labiausiai siektiną gyvenimą; tai dievišką autoritetą; kol jų paklusimas netaps
reikia parodyti jiems žodžiais ir praktika ne racionalus ir dieviškas, jis tebus formalus ir
tik kaip būtiniausią, bet taip pat kaip labiau- veidmainiškas.“
Tai tikriausiai jau truputį supurto
siai naudingą, garbingą ir žavingą gyvenimo
nusistovėjusius stereotipus apie puritonus ir
būdą.“
Reikia atkreipti dėmesį, kad R. Baxter puritonišką auklėjimą, bet tai dar nėra viskas.
kalba direktyvomis bei nurodymais ir tai Mes turime atkreipti dėmesį, kad puritonų
jau tarsi pakužda tam tikrą formalumą vaikų pasaulėžiūroje pasaulietiniai dalykai ir reauklėjime, kurio tikrai nestinga: „Auklėkite liginiai dalykai nebuvo atskirti, kiekvienas
juos visiškai paklusti jums ir palaužkite jų užsiėmimas, kiekviena profesija yra vienodai
valią (tačiau tikslas yra ne sulaužyti juos, šventa, o žmogaus kūniški dalykai yra nė kiek
ne svarbesni už sielos
bet nukreipti tinkadalykus. „Tai nėra vien
mu keliu)“; „Neleiskite Arba tu kentėsi – laikinai, bet
tik rūpinimasis kūno
jiems būti nei perneatperkančiu
būdu
arba
jie
kentės
sveikata, bet taip pat
lyg drąsiems su jumis,
ir sielos sveikata,
nei pernelyg bijan- tragiškai – niokodami ir
nes nesuvaldyti
tiems jūsų“. Kita ver- destruktyviai švaistydami
troškimai ir valia
tus, Baxter skatina at- savo gyvenimą.
galiausiai išugdo
kreipti dėmesį į vaikų
besaikiškumą“,
gebėjimus ir asmenybę:
„Tačiau mokydami juos atlikti religines pa- rašė autorius.
Anot R. Baxter, sportas yra naudingas sveireigas, jūs turite didinti jas palaipsniui ir neturite užkrauti iškart daugiau, nei jie gali pa- katai ir nuotaikai, proto aiškumui. Tai turi būti
kelti; ar tai būtų per daug didelės ir dvasinės toks sportas, kuris ne tik truputį išjudina juos,
jiems doktrinos mokymas, ar pareigos, kurių bet kuris priverčia jų kūnus gerai padirbėti.
kokybė ar kiekybė yra per didelė našta jiems. Nuolankumas, paprastumas, žodžių vartoji<...> Todėl visi vaikai neturi būti matomi vien- mas taip pat nepraslenka pro R. Baxter akis.
odai; kaip ir skirtingiems skrandžiams neturi Ypatingas dėmesys yra skiriamas laiko ir savo
talentų panaudojimui, kad šie turtai nebūtų
būti per jėgą kišamas vienodas maistas.“
Prievarta yra visai netinkama vaikų iššvaistyti, o protingai vestų prie teisingo
auklėjimui, nes, kaip jis pastebi, vaikai visą profesijos pasirinkimo, atsižvelgiant į vaikų
likusį gyvenimą priešinsis tiems dalykams, sugebėjimus.
kurie buvo per prievartą įduoti jiems. Jis suVaikų auklėjimas buvo matomas labai
pranta, kad žmogus yra racionalus, todėl ir
vaikai turi būti ugdomi racionaliai: „Jie turi kompleksiškai, o tėvų vaidmuo visuose asbūti auklėjami kaip racionalūs kūriniai.“ Juos pektuose absoliučiai pagrindinis. Visi aspekne tik reikia išmokyti pagrindinių tikėjimo tai turėjo teologinę perspektyvą, kuri davė
tiesų ar elgesio taisyklių, to nepakanka. pagrindą auklėjimui. Iš tėvų tai reikalavo laVaikus reikia išmokyti supratimo, kodėl jie bai didelio pasiaukojimo vaikams. Žinoma,
turi taip ar anaip elgtis, kodėl taip yra ge- tėvystės kaina nepasikeitė ir šiandien. Timas
rai, o anaip blogai. „Kai paliepi jiems vyk- Kelleris, jau šių laikų pastorius, labai taikliai
dyti bet kokią pareigą ar uždraudi bet kokią tai atskleidžia:
14
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„Vaikai yra priklausomybės būsenoje. Jie
turi taip daug poreikių, jie net negali patys
stovėti. Jie netaps automatiškai nepriklausomi. Vienintelis būdas, kaip vaikai išaugs
iš priklausomybės į savarankiškus suaugusiuosius, yra tau iš esmės atsisakyti savo
nepriklausomybės kokiems dvidešimčiai
metų. Pavyzdžiui, kai jie yra maži, tu turi skaityti ir skaityti – antraip, jų intelektas neaugs.
Daugelis jų knygų tau bus nuobodžios. Tu
turi įsiklausyti į savo vaikus, ir vis klausytis jiems kalbant apie dalykus, kurie visai
netrykšta sąmoju.
O kur dar rengimas, maudymas, maitinimas ir mokymas atlikti visa tai savarankiškai.
Dar daugiau, vaikams reikia bent penkių
padrąsinimų kiekvienai kritikai, kurią jie
išgirsta iš tavęs. Jei nepaaukosi nemažai
savo laisvės ir gerą gabalą savo laiko, vaikai
neužaugs sveiki ir aprūpinti, kad galėtų vystytis. Deja, yra labai daug tėvų, kurie tiesiog
to nedaro. Jie netrikdo savo gyvenimo tiek,
kiek reikia, jie neatiduoda savęs savo vai-

kams. Jie nenori pasiaukoti. Jų vaikai užauga
fiziškai, bet lieka vaikais emociškai – visada
su poreikiais, pažeidžiami ir priklausomi.
Pagalvokime apie tai: tu gali aukotis arba
jie turės aukotis. Tu arba jie. Arba tu kentėsi
– laikinai, bet atperkančiu būdu, arba jie
kentės tragiškai – niokodami ir destruktyviai
švaistydami savo gyvenimą. Bent iš dalies tai
priklauso nuo tavęs.
Tai ne tik atrodo labai didelė auka, bet yra
labai didelė auka. Tačiau mes turime prisiminti, kad, nors mes neturėjome tobulų tėvų,
mes turime tobulą Tėvą danguje. Mūsų vaikai taip pat neturės tobulų tėvų. Geriausia, ką
tėvai gali duoti savo vaikams, tai padėti jiems
pažinti tobulą Tėvą. Tik tada tėvai, žinodami
ir suprasdami savo netobulumą ir klaidas,
galės atsiprašyti savo vaikų už tas skriaudas ir skausmus, kuriuos jie sukėlė jiems,
būdami netobuli. Tik tada galės tikėtis, kad
vaikai jiems atleis ir nepraleis visą savo likusį
gyvenimą kiekviename žingsnyje nešiodami
skausmą ir pyktį savo tėvams.
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Pokalbis su misijos „Kontaktmission“
direktoriumi Dieteriu Trefzu
Kalbino Polina Butkienė

Kas yra misijos? Kokią reikšmę jos turi krikščionio gyvenime? Kaip jos vyksta? Kas gali
tapti misionieriumi?
Ar Jums kyla panašūs klausimai? Siūlome Jūsų dėmesiui pokalbį su misijos „Kontaktmission“ direktoriumi Dieteriu Trefzu. Šių metų vasarį jis lankėsi Lietuvoje, pravedė
keletą seminarų.
Kita kultūra – tai kita šalis? Ar gali tai
būti ir kitas kaimas?
Aš turiu omeny kitą šalį, tačiau ir pačioje
Vokietijoje yra vietovių su kitokia kultūra,
pavyzdžiui, turkų kultūra, kita kažkokia

Miglės Kavaliukaitės nuotrauka

Kas yra misionierius?
Tai žmogus, kuris atvažiuoja iš vienos
kultūros į kitą, ten atveda žmones pas Kristų
ir nukreipia juos į bažnyčią.
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užsieniečių kultūra. Taigi ir ten galima būti
misionieriumi. Tačiau, žinoma, misija yra ir
skelbti Jėzų savo aplinkoje.
Tai reiškia, kad kiekvienas krikščionis
yra misionierius?
Taip. Galima taip pasakyti.
Kada Jūs pats pradėjote mąstyti apie
misijas? Ar jau nuo vaikystės?
Aš pats niekada negalvojau tapti misionieriumi. Maniau, turiu gauti pašaukimą tam.
Besimokydamas Biblijos mokykloje suvokiau,
kad privalau važiuoti į misijas. Kita vertus,
mano žmona jau nuo pat vaikystės norėjo
dalyvauti misijose. Tai tik patvirtino, kad turiu
visomis jėgomis įsitraukti į misijas.
Širdimi aš esu misionierius. Suprantu,
kaip svarbu, kad žmonės važiuotų iš vienos
kultūros į kitą kultūrą ir tokiu būdu skelbtų
Evangeliją.

Tyrinėjant toliau, Europa yra sunkiausias kontinentas misijoms, nes čia įsivyravo nominali krikščionybė. Žmonės sako, kad jie yra
krikščionys, bet visai nepažįsta Jėzaus. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Azijoje, yra lengviau
pristatyti Evangeliją. Kitas iššūkis Europoje
yra sekuliarizmas. Todėl galima sakyti, kad
padėtis Europoje yra gana sudėtinga.
Ar „Kontaktmission“ turi tam tikrų
metodų, kuriuos naudoja misijose?
Taip, žiūrint į istoriją, žmones visada labiausiai traukė renginiai. Taip pat dirbama labiau asmeniškai, per savus kontaktus. Vyksta
susitikimai, Biblija aiškinama labai paprastais
žodžiais, tačiau visą laiką kliaujamasi asmeniniais ryšiais. O Azijoje yra šiek tiek kitaip. Ten
žmonės ateina ko nors paklausyti. Į renginius
susirenka daug žmonių.

Ko trūksta misijai šiandien?
Aš manau, kad labiausiai trūksta
Prieš pradėdamas dirbti misijos organi- žmonių, kurie būtų pasiruošę vykti į misizacijos vadovu, kaip Jūs ruošėtės misi- jas. Antra, trūksta kūrybingų žmonių, kurie
galėtų kūrybiškai skelbti
joms?
Evangeliją; kurie sugalvotų,
Aš dalyvavau trumpalaikėse Misija yra ir skelbti
ką daryti, kad žmonės
misijose. Tačiau buvo svarbu, Jėzų savo
būtų paliesti; kurie būtų
kad eičiau ten, kur Dievas nori
aplinkoje.
pasiruošę skelbti Evangeliją
mane siųsti. Biblijos mokyklonaujais būdais. Pavyzdžiui,
je studijavau misiologiją, bet
klounai Pietų Amerikoje;
pagrindinis pasiruošimas vyko
muzika, teatras - tai tokie
misijos laukuose – tai pati geklasikiniai būdai.
riausia mokykla.
Kur dirba „Kontaktmission“?
Mes dirbame 28 šalyse. Pagrindinės misijų
vietos yra Europoje, tačiau turime keletą
misijos taškų Azijoje, Mongolijoje, Pietų
Amerikoje.

O kas yra misijos organizacija?
Klasikinis apibrėžimas būtų toks: tai yra
organas, kuris misionierių siuntimą daro
įmanomą. Viena iš funkcijų yra užtikrinti
teisinę pusę.

Su kokiais iššūkiais susiduria misija Europoje? Ar čia dirbti sunkiau, negu kitur?
Vertinant skaičius, pavyzdžiui, kur
mažiausiai yra tikinčiųjų, Europa yra kontinentas, kuris turi
mažiausiai misionierių.

Panašiai kaip darbdavys?
Nevisai. Mes save labiau įsivaizduojame
kaip tuos, kurie motyvuoja žmones misijai
ir kurie išsiunčia, duoda galimybę važiuoti. Ir
dar vienas dalykas - mes stengiamės rūpintis
17
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žmonėmis, kurie jau yra misijos lauke: kaip
misionieriui ten sekasi, ar jam gerai, ką galime
padaryti geriau. Taip pat įvertiname darbą.
Kaip motyvuojate žmones misijoms?
Įvairiai. Pavyzdžiui, organizuojame trumpalaikes misijas, prisistatome bendruomenėse,
pristatome misijas nieko negražindami: ne
tik teigiamas puses, bet ir realybę, gyvenimą,
kurio nenorime nutylėti. Tačiau drąsiname,
kad, nepaisant visų sunkumų, verta tapti misionieriumi.

išsilavinimas turi būti ir teologinis – mes turime gerai pažinti Bibliją.
Sakėte, kad misionierius yra tas, kuris
eina į kitą kultūrą. Ar misijos organizacija
nedirba su žmonėmis, kurie nori skelbti
Evangeliją savo mieste?
Priklauso nuo įvairių dalykų. Paprastai
yra taip, kad misionierius yra siunčiamas.
Šis modelis funkcionavo visada. Pavyzdžiui,
Vokietijoje yra daug bendruomenių, o Pietų
Amerikoje jų yra mažiau, ten bedievystė
didesnė. Savame krašte visada yra žmonių,
kurie netiki Kristumi, tačiau ar jiems pasiekti
reikia misijų, jau kita tema. Bet kuriuo atveju
kiekvienas krikščionis turi būti misionierius.

Ar galėtumėte įvardyti kokius nors sunkumus ir gerus dalykus?
Sunkiausia yra išmokti kalbą. Misionierius atvažiuoja į kitą kultūrą, todėl pirmus
Ar žinote apie GFA (Gospel for Asia)? Jie
2-3 metus jis turi daug kovoti, kol įsitvirtins,
dirba su vietiniais misioniesupras ją. Kitas sunkumas
Kiekvienas
krikščionis
riais. Ar tai yra tik sąvokos
- tarpžmogiški santykiai. Visklausimas?
kas yra kitaip kitoje kultūroje, turi būti misionierius.
Mes dirbame tiek su viežmonės mąsto kitaip.
tiniais, tiek ir su užsieniečiais
Gera yra, kai misionierius
misionieriais. Aš matau,
integruojasi į kultūrą, kai gali
kad abi grupės reikalinbendrauti, tuomet daugiau
gos. Nemanau, kad misižmonių jo klausosi, su juo
eina – tai gražiausi momentai, ir pagaliau, kai jos darbas gali būti atliktas vien vietinių.
žmonės apsisprendžia sekti Kristumi, kai yra Pavyzdžiui, Ukrainos atvejis: jeigu nebūtų
buvę užsieniečių, šiandien ten nebūtų tiek
kuriamos bendruomenės.
vietinių misionierių, kiek jų yra dabar. BibKokia gi yra misionieriaus funkcija? Kur- lija, kalbėdama apie misijas, kalba apie ėjimą
į kitą kultūrą. Turi būti balansas. Vertinant
ti bažnyčias?
Plačiąja prasme, jis turi statyti Dievo finansiškai, vietinių misionierių išlaikymas
Karalystę, laimėti žmones Kristui. Tai jis daro Azijoje, Afrikoje yra daug pigesnis. Tačiau
per skirtingas užduotis: darbas su jauni- finansai nėra esminis klausimas. Yra svarmu, su vaikais, socialinis darbas, darbas bu, kad skirtingi misionieriai dirbtų kartu,
bendruomenėje. Tačiau visada siekiama tiks- papildydami vieni kitus.
lo - kad žmonės įtikėtų Jėzų.
Ar yra normalu, kad misionierius turi
papildomą darbą?
Ar misionieriui būtinas išsilavinimas?
Tai gali būti normalu, ir yra normalu.
Taip, jis turi turėti išsilavinimą. Tam prieš
dvejus metus įkūrėme misijos mokyklą, kur Šiandien yra daug „palapinių audėjų“
ugdome misionierius. Viena studijų dalis api- (apaštalas Paulius dažnai pats užsidirbdavo
ma tarpkultūrines studijas, kurios paruošia savo misijų darbui siūdamas palapines –
žmones suprasti kitas kultūras. Tačiau red. pastaba), kurie dirba pagal profesiją
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ir tokiu būdu užsidirba pinigų. Čia yra
minusų ir pliusų. Geriau, kai misionierius turi
pakankamą finansavimą ir gali visą laiką skirti
misijai. Vis dėlto kai kuriose šalyse žmonės
būtinai turi dirbti profesinį darbą. Tad abu
atvejai yra galimi.
Gal dirbti „normalų“ darbą yra geras
būdas žmonėms pasiekti šalyse, kuriose
normaliai misionieriai negali gyventi?
Taip, bet ir Europoje yra tokių, kurie dirba ir
būtent per darbo santykius pasiekia žmones.

kalba kitaip. Jie nei vokiečiai, nei lietuviai kažkur per vidurį. Jau yra įtampa. Dvi kalbos,
dvi kultūros yra didelis iššūkis.
Iš kur žmonės gauna pinigų misijoms?
Iš draugų. Vėlgi, esmė nėra pinigai, nors jie
labai reikalingi misijai. Svarbiau yra žmonės,
trokštantys palaikyti misionierių. Draugai ir
bendruomenė - tai labai svarbu.
Kokių nusivylimų tenka patirti Jūsų
darbe?
Kaip vadovui, man visada liūdna, kai
žmonės yra misijos lauke, išmoksta kalbą ir
nemato jokių vaisių. Arba neprisitaiko prie
kultūros ir turi grįžti. Arba suserga. Man
visada sunku suprasti, kodėl taip vyksta.
Pavyzdžiui, žmonės palūžta. Arba dirba 10
metų ir nemato vaisių. Didžiausias nusivylimas, kai tokie žmonės turi grįžti namo.

Jeigu kažkas vis abejoja, ar jam važiuoti
į misijas ar ne, kokius žingsnius jis turėtų
žengti apsisprendimo link?
Aš nemanau, kad kiekvienas krikščionis
turi arba gali būti tarpkultūrinis misionierius. Tai susiję su pašaukimu. Ir kitas dalykas:
ar išvis aš galiu eiti į kitą kultūrą? Todėl gerai yra išbandyti trumpalaiO gal vaisius pamatysime tik po
kes misijas, nuvažiuoti 6-8
Draugai ir
20-ies arba 30-ies metų? Ir tada susavaitėms, pažiūrėti, kaip sekprasime, kad tas misio-nierius buvo
sis, ar sugebėsiu ten gyventi. bendruomenė Priklauso ir nuo šalies. Kai tai labai svarbu. sėkmingas?
Na, taip, sėkmė yra laiko ir
buvau Mongolijoje, patyriau,
sugebėjimų bei strategijos klausikad yra labai sunku dirbti tokį
mas. Mes laikomės tokio principo:
darbą. O Europoje visai kikad pats misionierius turėtų apgaltaip. Afrikoje vėl kitaip. Reikia
voti, ką galima būtų daryti, norint atpasitikrinti, ar galėčiau gyventi kitoje
vesti žmones pas Dievą. Bendruomenė
kultūroje.
gali padėti. Taip pat reikia atsižvelgti į kitų
O kaip atrodo šeimos gyvenimas misi- misionierių patirtį.
jos lauke? Su kokiais iššūkiais susiduria
Ar žmogus gali eiti į misijas pats ar tik
šeima?
Kalbant apie normalią Europos šalį, manau, per organizaciją?
Aš manau, kad gali eiti ir pats, tačiau toks
gyvenimas yra panašus į tokį, iš kur ateinu.
Vaikai eina į normalias mokyklas; kaip misio- misionierius turi problemų - jis nėra niekam
nierius greičiausiai turėsiu pareigų vakarais, atskaitingas, neturi palaikymo, jis greitai
žmona turbūt labiau įsitrauks į renginius mo- palūžta. Šiuo metu turime daug paraiškų iš
terims. Sunkiau yra ten, kur šalia nėra vaikų žmonių, kurie taip dirbo, o dabar nori tapti
darželių ir mokyklų, jei turi vaikų, - reikia toli misijos dalimi.
važiuoti. Sudėtingas yra vaikų tapatybės
Ačiū už pokalbį. Linkime Jums matyti
klausimas. Tarkim, vokiečio vaikai gyvena Lietuvoje, kas jie tokie bus vėliau? Mąsto kitaip, daug vaisių savo darbe.
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Kokią Lietuvą noriu palikti po savęs?
Rita Karengienė
„Vaikų krikščioniško ugdymo draugijos“ pirmininkė

Tokį
klausimą
vis
dažniau keliu pati sau, nes
kasmet artėju prie savo
gyvenimo vidurio, kada
dar turiu laiko įvertinti,
kaip gyvenau, ką padariau ir ką dar spėčiau atlikti.
Man labai rūpi, koks bus
mano dvasinis palikimas
ateinančioms kartoms, nes
jis yra labai susijęs su mano
pačios gyvenimu. Kaip sakoma liaudyje, „obuolys
nuo obels netoli rieda“.
Kokia aš esu ir dar būsiu čia,
žemėje, tokie greičiausiai
bus ir mano vaikai,
vaikaičiai, ir, plačiąja prasme, tokia bus ir Lietuva.
Kartu pasvarstykime, kaip
savo gyvenimu galime padaryti įtaką ateinančioms
kartoms.
Visų pirma Dievas mus atpirko „nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo...
brangiuoju krauju Kristaus“ (1 Pt 1,18-19). Kai
žvelgiu į savo kaimynus, man jų gyvenimo
būdas atrodo beviltiškas, nes gyvenama vien
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dėl to, kas praeina: maisto ir apdaro, turtų ir
pripažinimo. Vien tik dėl to paties gyvenčiau
ir aš, jei Dievas nebūtų manęs atpirkęs. Dabar jau nebeturiu pasirinkimo - gyventi ar
negyventi dėl tikslo. Biblijoje Dievas yra
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išsakęs savo valią atpirktiesiems. Būtinai ten turėti šaltą, kietą širdį dėl karalystės reikalų
suraskime visus Dievo troškimus dėl mūsų savo vaikų atžvilgiu?.. Tai mūsų reikalas
ir paisykime jų. Nedrįskime sumenkinti savo auklėti savo vaikus dievobaimingai. Nors mes
gyvenimo tikslo, nes esame atpirkti nuo negalime suteikti jiems malonės, mes galime
betikslio gyvenimo ne pigiai, o paties Dievo melsti Dievą, kuris ją teikia; ir atsakydamas į
daugelį mūsų prašymų, Jis neatstums mūsų,
Sūnaus krauju.
Iš mūsų, kaip atpirktųjų, Dievas „nori maty- o su malonumu išklausys mūsų atodūsius.”
ti dievobaimingą sėklą“
Pirmiausia žvelkime į
vaikus Dievo, o ne mūsų
(Mal 2,15; King James Ateinančioms kartoms galime
visuomenės
akimis.
version). Dievo standarpadaryti
labai
reikšmingą
įtaką
tik
Vaikų turime laukti su
tas mums aukštas,
turėdami
teisingą
požiūrį
į
vaikus
džiaugsmu, nes jie bet Jis pats labiausiai
dieviško
palankumo
ir rūpinasi, kad mūsų ir tikslingai veikdami.
ženklas, Viešpaties paįsčių vaisius būtų dielikimas,
džiaugsmo
vobaimingas. Iš mūsų Jis laukia pasiryžimo
ir veiksmo, o ne abejingumo ir nuleistų
šaltinis
(Ps
127,3-5).
Vaikai yra laikomi Viešpaties
rankų. Kai žengiame pirmuosius žingsnius, Jis
įvairiais būdais nukreipia, kokį žingsnį žengti palaiminimu (Įst 7,13). Vaikus galime pašvęsti
toliau, kad užaugintume dievobaimingus Viešpačiui, pavyzdžiui, kaip Samuelį, dar
vaikus. Juk lengviau vairuoti jau plaukiantį, o prieš jiems gimstant (1 Sam 1,11.27-28). Biblija laiko žmogų, nepaisant jo amžiaus, kaip
ne stovintį uoste laivą, argi ne?
Kai izraelitai ruošėsi įžengti į pažadėtąją užimantį padėtį tarp savo protėvių ir savo
žemę, Viešpats Dievas paskelbė jiems gyven- palikuonių. Vaikai garantuoja, kad Dievo
imo būdo nurodymus penktoje Biblijos pažadai tęsis ir toliau (Pr 17,7; Apd 2,39; Ps
knygoje. Kai tampame Dievo vaikais, mes 103,17-18). Jie yra ilgos grandinės dalelės. Be
tarsi įžengiame į kitą žemę ir mums taip pat vaikų ir praeitis, ir ateitis tampa bereikšmė ir,
galioja Dievo nurodymai. Pastebėkite, kaip mano giliu įsitikinimu, nesvarbu, kokiu keliu
dažnai Dievas kartoja, ką Jo tauta turi dary- jie atėjo į mūsų šeimą: ar juos pagimdėme
ti vaikų atžvilgiu. Pasinaudokite proga su patys, ar įsivaikinome, ar globojame.
Ar taip žvelgiame į vaikus ir jų gyvenimą?
savo sutuoktiniu pasigilinti į šias eilutes: Įst
4,9-10; 6,3-7; 11,18-21; 31,12-13. Visa ateitis ir Ar gerai suvokiame, kad vaikystėje yra dedapriklausys nuo to, kokį pamatą Dievo tauta mi viso likusio gyvenimo pagrindai? 80% vipadės ateinančiai kartai. Nors vaikai sudaro sos gyvenimiškos informacijos vaikai įgija dar
tik vieną trečdalį pasaulio gyventojų, bet jie iki 4 metų. Vaikystė yra ne tik pasiruošimas
- visa mūsų ateitis. Nors investuojame į vieną pilnametystei. Vaikystė – tai svarbi, unikali
trečdalį, bet galutinis rezultatas yra žymiai ir verta pagarbos viso žmogaus gyvenimo
dalis ir patirtis. Toks vertinimas aiškiai pastedidesnis.
Ateinančioms kartoms galime padaryti bimas Viešpaties Jėzaus požiūryje į vaikus,
labai reikšmingą įtaką tik turėdami teisingą kai juos vedė pas Jį, o Jo mokiniai draudė. Tą
požiūrį į vaikus ir tikslingai veikdami. Tik nuo patį liudija ir faktas, jog Viešpats Jėzus gimė
to priklausys, ar būsime suklupimo akmuo, ar šiame pasaulyje kaip kūdikis. Jis gyveno,
brastos akmuo ateinančioms kartoms. Kartą augo ir vystėsi per visus vaikystės etapus (Lk
Čarlzas Sperdženas rašė: „Kaip žmogus gali 2,7.40.52).
Su derama meile ir vadovavimu vaiką galibūti krikščionis ir nemylėti savo palikuonių?
Kaip žmogus gali tikėti Jėzumi Kristumi ir ma užauginti taip, kad jis neštų džiaugsmą
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tėvams, būtų palaima Lietuvai ir gyventų var- supažindina savo vaikus su Evangelija“ („The
dan Dievo. O kad tai pasiektume, mes, tėvai, Estate of Marriage“, 1522). Mūsų, kaip tėvų,
turime prisiimti didelę atsakomybę. Kaip užduotis - mokyti savo vaikus pilnos Evanapaštalas Paulius rašė: Juk ne vaikai privalo gelijos ir Dievo nuostatų, kaip tai darė Paulius
krauti turtą gimdytojams, bet gimdytojai efeziečiams (Apd 20,20.21.27). Ypač jūs, tėvai,
vaikams. Jūsų sielų labui su džiaugsmu viską būkite dvasininkai pirmiausia savo namuose.
atiduosiu ir save patį pridėsiu (2 Kor 12,14-15). Jūsų namai – tai maža bažnyčia, maža semiAr sąmoningai atiduosime su džiaugsmu vai- narija, kurioje kartu su žmona tarnaujate
kams viską, ką galime, ir
kaip pamokantis pranašas, kaip
atliksime savo, kaip tėvo, Svarbiau kalbėtis su Dievu vadovaujantis karalius ir kaip
užtariantis kunigas. Jei šios pamotinos, vaidmenį? Mes apie vaikus, nei kalbėti
reigos bus apleistos,
gyvenome
ilgiau už
vaikams apie Dievą.
gerai žinome iš Izraelio
vaikus ir išmokome kai
Šv.
Augustinas
istorijos, kas nutinka
kurių Dievo ir gyveniapleidus Dievo nurodymo kelių, todėl esame
mus. Verčiau būkite uoskolingi vaikams. Dievo akivaizdoje mes
esame įpareigoti patenkinti visus savo vaikų lus ir tarsi pranašas mokykite vaikus Dievo
tiesų taip, kad paliestumėte jų protą, sąžinę,
poreikius.
Šiandien man labiausiai rūpi jų dvasinis širdį ir valią. Tai reiškia mokyti vaikus Biblijos
poreikis. Kaip rašė M. Liuteris: „Tikrų tikriau- pasakojimų bei doktrinų ir pritaikyti jas kassiai tėvas ir motina yra apaštalai, vyskupai dieniame vaikų gyvenime, kad jie tinkamai
ir kunigai saviems vaikams, nes būtent jie vystytųsi dvasiškai, intelektualiai, socialiai,
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emociškai ir fiziškai. Užimkite savo vietą karštai ir uoliai melskimės, kad išmintingasis
šeimoje ir kaip vadovaujantis karalius, kuris Dievas padėtų mums kasdien ugdyti vaikus
su meile veda pirmyn savo šeimą, rūpinasi taip, kad jie neštų džiaugsmą mums, būtų
ja, gina ir saugo ją nuo visų pavojų iš išorės.
palaima Lietuvai ir gyventų vardan Dievo.
Pagaliau kiekvieMūsų vaikuose slypi pats
nas karštai melskitės Mūsų vaikuose slypi pats
didžiausias potencialas nauuž savo vaikus kaip didžiausias potencialas
jos Lietuvos, kokią aš
užtariantis
kuninorėčiau
palikti
po
naujos
Lietuvos,
kokią
gas. Šv. Augustinas
savęs: dorybingesnės ir
yra pasakęs: „Svar- aš norėčiau palikti po
teisingesnės, be melo ir
biau kalbėtis su Di- savęs...
korupcijos, be patyčių ir
evu apie vaikus, nei
savižudybių, be savivalės ir
kalbėti vaikams apie Dievą.“ Ar žinote, ko savo smurto, labiau klestinčios ir laimingesnės.
vaikui meldė iš Die vo Č. Sperdženo motina? Mane padrąsina tai, ką Č. Sperdženas kartą
Jis prisimena, kaip sėdėjo jai ant kelių ir jautė prisipažino E. P. Hamondui, knygos „Vaikų
jos šiltas ašaras, kai ji meldėsi: „Viešpatie, Tu atsivertimas“ autoriui: „Esu įsitikinęs, jog
žinai, kad jei neišklausysi šių mano maldų dėl mūsų geriausi atsivertę žmonės yra tarp
Čarlzo atsivertimo, tai teismo dieną tie patys vaikų. Mano nuomone, tarp jų yra žymiai
prašymai liudys prieš jį.” Tokia malda nenuėjo daugiau nuoširdžiau atsivertusių nei kitoje
veltui. Vėliau jis rašė: „Ta mintis, kad mano socialinėje klasėje, žymiai pastovesnių ir
motinos maldos liudys prieš mane teismo žymiai tvirtesnių per visą savo gyvenimą.“
dieną, sukėlė siaubą mano širdyje.” Mums Tepadeda mums Dievas savo patirtimi liunereikia sukelti siaubo savo vaikams, bet dyti, kad tai tiesa!
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Dievas – mūsų istorijos autorius
Allan Peterson

Yra toks angliškas posakis: „Gyvenimas yra tai, kas atsitinka, kai tu užsiimi kitais dalykais.“ Mes kuriame planus, o Dievas juos peržiūri. Kadangi Jis yra Dievas, mėgstantis
puikias istorijas, Jo pataisymai yra geresni, nei bet koks siužetas, kurį galėtume parašyti
mes patys. Tai visiškai išsipildė mūsų šeimos gyvenime.
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1993 metais aš įgijau teologijos magistro
laipsnį Providence seminarijoje Manitoboje
ir gavau pasiūlymą dėstyti Biblijos dalyką
Lietuvos krikščioniškoje kolegijoje (LCC),
kuri pradėjo savo veiklą prieš dvejus metus.
Buvusi Tarybų Sąjunga man atrodė kaip
milžiniška paslaptis, labai patraukli po 50
metų trukusio Šaltojo karo. Po kelių telefono
skambučių ir susitikimų mes su žmona Džude
jau sėdėjome lėktuve, kuris skraidino mus
į šalį, apie kurią beveik nieko nežinojome,
į miestą (Klaipėdą), apie kurį dar prieš keturis mėnesius nieko nebuvome girdėję. Net
neįsivaizdavome, jog pamilsime šią šalį ir
išvyksime iš jos su gyvu suvenyru.

Vėliau kiti dėstytojai, atvykę metais
anksčiau, pakvietė mus į svečius pavakarieniauti ir susitikti su keliais jų draugais lietuviais. Vakaras praėjo puikiai. Grįždama
namo Džudė pasakė, jog tų žmonių ir reikia
paklausti apie vietą, kur iki gimdymo galėtų
apsistoti ta mergaitė.

Aš nusijuokiau: „Mes beveik nepažįstame
tų žmonių. Ar tai nebus per daug įžūlu iš
mūsų pusės prašyti jų tokios didelės paslaugos?“ Džudė buvo įsitikinusi, kad jie
padės, ir pakvietė juos kitą vakarą pas mus
į svečius puodeliui kavos. Kai mes galiausiai
pasakėme jiems susitikimo su jais tikslą, moteris pradėjo verkti. Mes buvome absoliučiai
Džudė vakarais mokydavo anglų kalbos. nustebinti, kai viešnia pasakė: „Prie Kauno
turime draugus, kuriems
Į pamokas daugiausiai
ką tik gimė kūdikis. Kai
susirinkdavo
mokiniai Kadangi Jis yra Dievas,
iš vietinių mokyklų,
mėgstantis puikias istorijas, Jo moteris buvo ligoninėje,
ji matė regėjimą, kad
norintys pagerinti savo
anglų kalbos žinias. Jos pataisymai yra geresni, nei bet turės padėti kitai moteriai, kuri negalės auginti
pamokos buvo sudary- koks siužetas, kurį galėtume
savo kūdikio.“
tos iš trijų dalių: skaitymo, parašyti mes patys.
klausymo ir dienoraščio,
Kitos kelios dienos
kuris buvo jai grąžinamas
mums buvo neramios,
po kiekvienos pamokos, rašymo. Jau kokias
nes laukėme naujienų. Kai
tris savaites mes gyvenome Lietuvoje, kai
viena penkiolikmetė mergaitė parašė savo pagaliau žinia atėjo, ji buvo tokia, kaip ir
dienoraštyje, jog laukiasi ir nežino, ką daryti. išpranašauta: „Taip!“ Dabar turėjome viską
suderinti ir nuvežti mergaitę ir jos mamą pas
Mes taip pat nežinojome!
tuos žmones, kurių mes patys niekada nebuNorėjome padėti, bet jautėme, kad negal- vome matę. Čia Dievas turėjo paruošęs dar
ime nieko daryti slapta nuo jos motinos, todėl vieną posūkį šioje aprūpinimo istorijoje. Kaip
patarėme jai viską pasakyti mamai. Ji bijojo, jau minėjau, mes net nežinojome, ar šiuo
kad mama reikalaus padaryti abortą. Taip ir pereinamuoju laikotarpiu užsieniečiai išvis
įvyko - po kelių dienų ji grįžo pas mus su šiuo gali legaliai įsivaikinti. Kol vyko visi šie įvykiai,
nuosprendžiu. Mes su Džude negalėjome vakarais aš vesdavau Biblijos studijas, atviras
turėti savo vaikų, todėl pasiūlėme įvaikinti visiems žmonėms. Jiems papasakojau savo
jos kūdikį. Keletą kartų buvome susitikę istoriją ir paprašiau jų melstis už mus. Tuomet
su mergaite bei jos mama, ir ji sutiko, kad viena tyli moteris pasakė: „Aš esu teisininkė ir
mes įsivaikintume jos kūdikį su sąlyga, kad galėčiau jums pagelbėti šiuo klausimu.“ Jei
rasime vietą mergaitei gyventi, kur niekas tik pasakyčiau, kad vėl buvau nustebintas,
nesužinotų apie tai. Mes vėl meldėmės, ir tai tikrai tinkamai neatspindėtų visų mano
minčių tuo metu. Ši teisininkė buvo mums
Dievas pratęsė šią istoriją.
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padėjėja, vadovė ir draugė. Ji buvo Dievo
palaiminimas ir aprūpinimas tuo metu, kai
mes visiškai negalėjome sau padėti. Pasirodo, ji gyveno toje pačioje gatvėje, kaip ir mes.
Ji taip pat lydėjo mus kelionėje į Kauną.

abortą - šviesoje. Taip pat šis vardas labai
gražiai skamba anglakalbių ausiai. Džudė
pasiliko keletą dienų su Ana. Ji patyrė daug
nuotykių ir bemiegių naktų, mokydamasi
rūpintis naujagime, o aš grįžau į Klaipėdą.

Kaune mes susipažinome su šilta, nuostabia ir meniška šeima, su kuria ateinančius
keletą mėnesių turėjo gyventi besilaukianti
mergaitė. Net mūsų teisininkė buvo nustebinta jų dosnumo ir tokio priėmimo, kokį jie
parodė Dievo jiems atsiųstiems svetimiems
žmonėms.

Šeštadienį aš sugrįžau pasiimti Džudės,
Anos ir gimdyvės. Seselė pasakė: „Turime
tradiciją, kad kūdikį neša tėtis“, ir padavė Aną
man.

Tarp LCC darbuotojų buvo ir moteris, kuri
anksčiau dirbo slaugytoja. Ji mums parodė,
kaip tinkamai reikia rūpintis Ana. Lankėme
Kol laukėme gimstant „mūsų kūdikio“, gydytojus ir toliau skynėmės kelią teisinėse
buvome užsiėmę. Be pamokų, dar reikėjo procedūrose. Taip pat teko ieškoti vietų, kur
sutvarkyti daug teisinių smulkmenų. nupirkti kūdikiui reikalingų daiktų. Pamenu,
Mūsų draugė teisininkė pasirodydavo prie kaip vieną šlapią ir audringą dieną ėjau
mūsų durų su tos dienos planu. Kartais gatve, ieškodamas kur nusipirkti sauskelnių,
važiuodavome į Vilnių susitikti su teisėju. ir pradėjau juoktis: štai aš ieškau sauskelnių
Kitąkart vykdavome susitikti su gydytojais, mieste, apie kurį dar prieš metus nebuvau
net girdėjęs; kur visi kalba
psichologais ar policitokia kalba, kurios beveik nejos inspektoriais. Įvyko Dingtelėjo, kad šios issuprantu; dukrai, kurios niekadaug juokingų istorijų torijos autorius turi gerą
da nelaukiau. Dingtelėjo, kad
ir
patyrėme
keletą
humoro
jausmą.
šios istorijos autorius turi
nusivylimų. Stebėjomės
gerą humoro jausmą.
ir buvome dėkingi matydami, kaip noriai žmonės
Besibaigiant
mokslo
mums padėdavo.
metams artėjo ir teismo
data. Tą didžiąją dieną mes
Vieną pirmadienį po mano pamokos prie
klasės durų priėjo Džudė. Aš iškart supratau, pasirodėme nervingi prieš griežtai atrodantį
kas vyksta. Ji pasakė: „Mūsų kūdikis jau pa- teismo pareigūną Aukščiausiajame teisme.
keliui! Ką tik man paskambino.“ Patyrėme Kai teisėjas paklausė, ar mes suprantame, jog
šis sprendimas bus galutinis, manyje sukilo
ilgiausią laukimą savo gyvenime.
panika. Tada pirmąkart suvokiau, jog teismo
1994 m. vasario 22 d. mes pirmąkart sprendimas gali būti ir ne mūsų naudai. Bupamatėme savo naujagimę mergaitę. Ji buvo vome girdėję nuomonių, jog nereikia leisti
mažytė ir stipriai suvystyta – matėsi tik jos užsieniečiams įsivaikinti Lietuvos kūdikių.
mažas rausvas veidukas. Mes iškart ją pami- O Ana mums visada buvo „mūsų mergaitė“.
lome! Jau buvome daug kartų diskutavę dėl Meldžiausi, kad Dievas laiduotų už mus ir kad
jos vardo - nusprendėme ją pavadinti Anasta- viskas pavyktų. Kai buvo priimtas sprendimas
sija. Tai graikiškos kilmės žodis, kuris reiškia mūsų naudai, pajutome didžiulį džiaugsmą ir
„prisikėlimas“. Tai atrodė labai prasmingas dėkingumą. Pagaliau Ana oficialiai ir teisiškai
vardas ankstesnio sprendimo - pasidaryti tapo mūsų dukra, lygiai taip, kaip ji buvo
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telefonas – ta pati draugė klausė, ar mes
mūsų jausmuose visus tuos mėnesius.
Praėjo 16 metų nuo tada, kai mes nenorėtume vėl įsivaikinti. Mat socialinė
išvykome iš Lietuvos. 2011-ųjų rugsėjį darbuotoja iš Toronto jai papasakojo apie
nusprendėme, kad aš ir Ana sugrįšime, ir 15-metę merginą, kuri buvo nėščia, ir jos
nepalaikė šeima. Socialinė
ji galės susitikti su savo biologine motina ir jos šeima. Tai tik prologo pabaiga, darbuotoja ieškojo vietos jai
apsistoti po to, kai ji pasidarMes taip pat norėjome, kad
nes
Dievas
dar
kuria
šią
ys abortą. Mūsų draugė sujinai pamatytų šalį, kurioje
tiko priimti mergaitę, tačiau
gimė, ir žmones, kurie padėjo nuostabią istoriją.
jai nereikės darytis aborto
mums įvaikinimo procese.
– svarbu, kad turėtų vietą
Taigi aplankėme ir šeimą
gyventi.
Kaune, pas kurią gyvenome
9 mėnesius, ir taip pat mūsų vertėjus, netgi
Vėliau mes susitikome su ta
teisėją, nagrinėjusią mūsų bylą. Visi džiugiai
mus priėmė. Pati Ana pasakė, „kad tai tik mergina, ir ji leido mums įsivaikinti jos kūdikį.
prologo pabaiga“, nes Dievas dar kuria šią Šaltą sausio dieną gimė Čarisa (Charisa). Jos
vardas taip pat yra graikų kilmės, reiškia
nuostabią istoriją.
„malonė“. Dievas parodė malonę ir davė
Kartą po mano pusseserės vestuvių mums dar vieną vaiką. Mūsų globotinė buvo
nusprendėme parodyti Anai ežero, prie ku- legaliai įvaikinta. Taigi po trejų metų mes
rio užaugo mano žmona, apylinkes. Vienoje turėjome antrą dukrą. Ironiška, jog žmonės,
automobilių stovėjimo aikštelėje sutikome nežinantys, kur yra Lietuva, mano, kad tamseną Džiudės pažįstamą, kuriai papasako- sios odos, rudų akių gražuolė Čarisa yra iš
jome savo istoriją. Po kelių dienų suskambo Lietuvos.
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Gimusiam Jėzui
Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai
Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely.
Tarytum aušra tamsumoj suspindėjai,
Žvaigžde Rytuose rodei ieškantiems kelią.

Elena Kaminskienė
Prie Kūdikio lopšio išminčiai parklupo,
Nusilenkė piemenys, ganę bandas.
Pats Viešpats paskelbė arkangelo lūpom:
„Štai gimė jums Kristus! Jis - Gelbėtojas!
Į žemę giesmėm angelų palydėtas
Trapus kūdikėlis, bet Dievo Sūnus!
Valdovas, kuriam nesuradome vietos,
Po Kryžiaus šešėliu mums davęs Namus.
Dangaus numylėtasis, Viešpatie didis,
Nuolankiai užgimęs mažu vaikeliu,
Pasveikintas būk! Tegul džiūgauja širdys,
Pagirdytos Tavo šaltinių gilių.

Pasiaukojimas

Aušra Venienė
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Kai mano rankos dovanoja gėrį,
Sunkumą lietūs nuskalauja nuo širdies.
Nors ašaros akyse kaip rubinai žėri,
Jau sielos liūdesys nebepalies Jis nukeliaus tolyn kaip vienišas praeivis,
Nes niekas pasilikti neįkalbinės.
Bangose blaškosi mažytis meilės laivas,
Bet jį išlaiko inkaras vilties.
Kai mano rankos gėrį dovanoja,
Sunkumą lietūs nuskalauja nuo širdies.
Tikėjimui ir meilei viską paaukoju,
Jei nemylėsiu – nebeliks manęs.

POEZIJA

Prasmingas
Jau klevo lapai baigia paskutinį šokį
Ir, krisdami nuo medžių, sukasi ore.
Norėčiau, kad pavyktų man išmokti
Taip pat gražiai ištirpti savame laike.
Kai būsiu pakviesta į lemiamą kelionę,
Kur eidama nebegalėsiu nieko pasiimti,
Norėčiau tik, kad man užtektų laiko
Tuos, kuriuos myliu, apkabinti.
Tikrai nėra svarbu, ar aš turtinga,
Ką čia esu turėjusi, ar ko dar neturiu, Galėsiu tarti: gyvenau prasmingai,
Jei smiltele išliksiu širdyse žmonių.

Jėzui

Vilija Šečkuvienė

Klausi: „Ką matau?“ Raudonus rožių žiedus.
Tu juos sukrovei, išpuošei, išdalinai,
Tačiau tai — kraujas!
Tai Tavo žaizdos delnuose ir ant kojų pėdų,
Tavo erškėčių vainikas ant galvos!
Durtuvo žaizda pašonėje, prie pat širdies.
Beribis skausmas!..
Pažvelki į mane ir aš pasveiksiu.
Balta lelija pražysiu,
Tavo kvapą skleisiu,
Palaima ir ramybe tapsiu.
Klausi: „Ką matau?“ Baltų lelijų lauką....
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Kryžiažodis
„Vaikai – mūsų ateitis”
Sudarė Robertas Peteraitis

(Kryžiažodyje naudojamas K. Burbulio lietuviškas Biblijos
vertimas, www.charity.lt/biblija)

Horizontaliai:
1. Nes Aš žinau, kad jis … savo vaikams ir savo namams po savęs laikytis Viešpaties kelio
ir daryti, kas yra teisinga ir teisu, kad Viešpats galėtų ištesėti Abraomui, ką Jis kalbėjo apie
jį. (Pradžios 18 sk.) 4. … vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.
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(Pradžios 22 sk.) 7. Bėk nuo jaunystės … ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais,
kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties. (2 Timotiejui 2 sk.) 10. Ateikite, vaikai, ir klausykite
manęs: pamokysiu jus Viešpaties … . (34 Psalmė) 11. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės.
Tiktai pats būk tikintiesiems … žodžiu, elgesiu, meile, dvasia, tikėjimu, skaistumu. (1 Timotiejui 4 sk.) 12. Prisimink savo Kūrėją … , nelauk, kol ateis piktos dienos ir metai, apie kuriuos
sakysi: ‘Man jie nepatinka.’ (Mokytojo 12 sk.) 13. Tu nuo vaikystės … šventuosius Raštus,
galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. (2 Timotiejui 3 sk.)
Vertikaliai:
2. Jaunuoli, džiaukis savo jaunyste! Tegul
tavo širdis džiugina tave ir eik, kur tavo širdis
traukia ir kur akys mato, bet žinok, kad už
viską turėsi … prieš Dievą. (Mokytojo 11
sk.) 3. Jau vaiką galima … iš jo poelgių, ar
jo darbai bus tyri ir teisingi. (Patarlių 20 sk.)
5. Jūs, vaikai, … Viešpatyje savo tėvų, nes tai
teisinga. (Efeziečiams 6 sk.) 6. Nesirūpink,
atitolink pikta nuo savo kūno, nes vaikystė ir
jaunystė yra … . (Mokytojo 11 sk.) 7. Vaikų
vaikai yra senelių vainikas, o vaikų … - jų
tėvai. (Patarlių 17 sk.) 8. Štai Viešpaties …
yra vaikai, įsčių vaisius - Jo atlyginimas. (127
Psalmė) 9. Viešpatie Dieve, Tu esi mano viltis,
mano pasitikėjimas nuo pat … . (71 Psalmė)

Praėjusio numerio kryžiažodžio atsakymai

Shutterstock
Shutte
terstock iliustracija
te
iliustracijija
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Praeitame žurnalo numeryje dalijomės savo įžvalgomis šventumo tema. Ji sukėlė
nemažą skaitytojų susidomėjimą. Neseniai gavome skaitytojo Tomo pamąstymą apie
gvildentą šventumo temą.

Šventumas Bažnyčioje ir už jos ribų
Tomas Piesarskas

Kalbėdami apie šventumą, mes visų pirma
turime pažvelgti į save. Jeigu laikome save
krikščionimis, tai privalome stengtis panašėti
į Kristų. Kristus mums paliko priesaką: Taigi
būkite tokie tobuli, kaip jūsų Dangiškasis
Tėvas yra tobulas (Mt 5,48). Šiuolaikinėje
visuomenėje mums gali būti nelengva
įgyvendinti šį priesaką. Mes tikrai nesame tokie
tobuli, kokius norėtų mus matyti dangiškasis
Tėvas. Tačiau mes turėtume siekti tobulumo:
būti sąžiningi, mokėti bendrauti, gerbti vienas
kitą ir skelbti Evangeliją žmonėms.
Šventumas Bažnyčioje
Šventumas Bažnyčioje yra visų pirma jos
lankymas. Pirmas dalykas, ką pamatysite
Bažnyčioje, yra broliai ir seserys Kristuje, o
pirmasis žingsnis - susipažinti su jais ir ieškoti
bendravimo temų.
Antras svarbus dalykas yra tas, kad kiekviena krikščioniška Bažnyčia studijuoja Dievo Žodį. Norėdamas siekti šventumo, tu gali
prisidėti prie brolių ir seserų, kurie tai jau daro.
Trečia, pamaldų lankymas reiškia, kad
žmogus girdi pastoriaus ar kito pamokslininko
(-ės) perteikiamą Dievo Žodį visiems suprantama kalba. Juk nepamirškime, kad didžiausias
tikinčiojo autoritetas yra ne kitas tikintysis, o
paties Dievo Apreiškimas per Jo Žodį.
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Ketvirtas svarbus dalykas – tai malda. Per
ją žmonės gali išsakyti visus savo poreikius
Dievui. Bet nevalia užmiršti, kad malda negali būti absoliutas mūsų gyvenime. Reikia
surasti pusiausvyrą tarp asmeninės maldos ir
Dievo Žodžio. Nebūtų teisinga sureikšminti
savo maldą, nekreipiant dėmesio į Dievo Žodį.
Vis dėlto sureikšmindami vien Dievo Žodį be
maldos, mes nesugebėtume atiduoti savo
poreikių Dievui. Nagrinėdami Dievo Žodį, mes
surandame teisingus kelius, kuriais mūsų maldos gali pasiekti Dievą, - Jis mus išklauso.
Penkta, tarnavimas arba tarnystė Dievui
atrandama krikščionio kaip iššūkis ir palaiminimas. Kiekvienas žmogus savyje turi kokią
nors Dievo jam suteiktą dovaną. Vienas gali
būti pašauktas tarnauti pastoriumi ar diakonu,
kitas – choro vadovu, finansininku, bibliotekininku ir pan. Visi jie – tarnautojai. Nėra labai
svarbių ir mažiau svarbių tarnysčių.
Šventumas už Bažnyčios ribų
Nereikia užmiršti, kad, išėję iš bažnyčios
pastato, mes turime išlikti šventi. Pasaulis
atidžiai stebi krikščionis ir ypač greitai reaguoja, jeigu mūsų žodžiai skiriasi nuo darbų. Negalime leisti, kad pasaulis laikytų mus veidmainiais ir dėl mūsų nešventumo atmestų
tikėjimą Kristumi.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Pamąstymas iš Pradžios knygos 22,1-14
Gilija Žukauskienė
Klasikinis tekstas – toks žinomas ir toks
nepatogus šiandien mūsų ausiai. Kad ir kaip
stengtumės būti lojalūs Biblijai ir Dievui, šis
tekstas veda į sumišimą, ir jokie žinomi šios
Rašto ištraukos aiškinimai neatsako į vis
prasismelkiančius klausimus: „Kodėl Dievui reikėjo taip žiauriai bandyti Abraomą?“,
„Jeigu tai noras ištirti Abraomo ištikimybę ar
jo sielos tikslus, tikėjimo objektą, kodėl tame
turėjo dalyvauti nekaltas vaikas, o ir mes,
kaip savotiški žiūrovai?“, „Ar tikrai tikėjimas
– tai visiškas paklusnumas Dievo balsui, nesiskaitymas su kitais ir neabejojimas žiaurios
aukos būtinybe?“
Net jeigu tai – Kristaus aukos pirmavaizdis,
ar tai tinkamas paveikslas? Jis greičiau piešia
žiaurų Dievą, manipuliuojantį žmogaus kalte
ir valia bei besipuikuojantį savo pranašumu
(čia duodu – čia atimu), nei mylinčio ir
šalinančio visas kliūtis Dievo, siekiančio patikimo bendravimo su žmogumi.
Gal tokių santykių vedamas Abraomas ir keliavo tris dienas, darė visus tuos
pasibaisėtinus veiksmus, kol galiausiai buvo
sustabdytas: Nekelk rankos prieš berniuką,
nieko jam nedaryk! Dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakei atiduoti man savo
vienturtį sūnų (eil. 12).
Baisus Dievo baimės išmatavimas. Tačiau
gal baisus mums, šiuolaikiniams žmonėms,
kuriems jokie teologiniai ar filosofiniai
išaiškinimai nepateisina tokio išbandymo

būtinybės ar Abraomo teisumo. (Mąstau,
kokia būtų šiuolaikinė teisaus žmogaus istorija - turbūt nepaklusimas didžiajam autoritetui vardan gyvybės išsaugojimo. Juk tikime
ne objektu, bet žinia.)
Vis dėlto pakeiskime žvilgsnio į tikėjimo
tėvo žygdarbį kryptį – žvelkime ne į istorijos
detales, o į erdvę, kurioje matomi tik mums
sunkiai suprantamų dalykų kontūrai. Kas ta
„erdvė”?
Tai – kelionė, tyla, suspaudimas, dalyvavimas nesuvokiamame, gąsdinančiame,
žeidžiančiame, vidų draskančiame žaidime,
tikrame dėl savo taisyklių ir įtraukimo, nerealiame dėl savo netikslingumo (dėl ko?
koks viso to tikslas?).
Šitoks žvilgsnis į tekstą padeda suprasti,
kad visi mes esame Abraomai, tikėjimo tėvai,
o mūsų tikėjimas - Izaokas, ištvėręs (ir vis iš
naujo ištveriantis) nesupratimo, beprasmybės
supančiojimus, beveik nužudytas (ir nuolat
žudomas) mūsų pačių rankos ir išgelbėtas
(vis iš naujo) nuostabaus Dievo įsikišimo ir Jo
teikiamos vilties mūsų tikėjimo gyvumui ir
mūsų pačių gyvybei per tikėjimą.
„Viešpats parūpins” – taip vadinasi ta mainų
vieta, kurioje mes, tikėjimo tėvai, gryniname
savo tikėjimą. Tegu aukuro, sukrautų malkų,
ugnies, sielvarto ir 10–oje eilutėje aprašytų
veiksmų vaizdai išlieka. Juk dažnai kaip tik
dėl jų mes įžengiame į „Viešpats parūpins”
tikrovę.
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KONKURSAS

Nuotraukų konkursas tema
„Vaikai – mūsų ateitis“

1

2

4
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KONKURSAS
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Kristinos Marijos Aganson nuotraukos (1, 3, 4, 6), Emilijos Kavaliauskaitės nuotrauka (2), Linos Bareikienės
nuotrauka (5), Sauliaus ir Vilijos Šečkų nuotraukos (7-8)

BDėkojame visiems nuotraukų konkurso „Vaikai – mūsų ateitis“ dalyviams.
Redakcija sveikina konkurso nugalėtoją Liną Bareikienę ir
dovanoja knygą „Malonė šiai akimirkai”.

NAUJAS KONKURSAS

Kviečiame dalyvauti naujame konkurse tema „Gailestingumas”.
Nuotraukas siųskite elektroniniu paštu: gyviejisaltiniai@gmail.com
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Senelių vainikas – vaikaičiai, o vaikų
pasididžiavimas – jų tėvai.
Patarlių 17,6

Vaikai niekada atidžiai
nesiklausė suaugusiųjų,
tačiau visada puikiai
mokėjo juos mėgdžioti.
James Baldwin

Vaikai – tai gyvi laiškai, siunčiami
į ateitį, kurios mes nematysime.
Neil Postman

Vaikai iš tikrųjų – Viešpaties
dovana, o įsčių vaisius –
palaiminimas.
Psalmių 127, 3

