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ji pasižymi daugeliu prigimtinių savybių, kurių neturi žmogus. Gailestingumas yra viena iš dau-
gelio tokių.

Tikintis žmogus studijuoja Šventąjį Raštą, jame aprašytą Jėzaus gyvenimą, atranda Švento-
sios Dvasios apreiškimus asmeniškai sau. Taip krikščionis tarsi susitapatina su Dievo požiūriu, 
tampa gailestingas „pagal Dievą“. Dieviškos malonės ir meilės kupinas žvilgsnis į savo artimą 
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Gailestingumas

Irmantas Pinkoraitis

Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo. O gailestingumas didžiuojasi prieš 
teismą. (Jok 2,13)

Kas yra gailestingumas? Tai gerumo, meilės, užuojautos parodymas tiems žmonėms, 
kurie nieko nėra padarę, kad būtų to verti. Paprastai žmonės padeda vieni kitiems, nes 
jaučiasi skolingi. Tu man padėjai, patempei mašiną, kitąkart aš tau padėsiu. Tu man pa-
dovanojai dovaną per Kalėdas, todėl ir aš dovanoju. Tu išgelbėjai man gyvybę, todėl aš 
taip pat tau išgelbėsiu. Tačiau Biblija ne taip pristato gailestingumą. Dievas ragina mus 
būti gailestingus žmonėms ne dėl to, ką jie yra padarę ar daro, o dėl to, ką Kristus yra 
padaręs savo mirtimi ir prisikėlimu. Tad pažvelkime, kaip Dievas praktikuoja gailestin-
gumą, kaip mes turime praktikuoti gailestingumą ir kas mums iš to.

Išganymas dėl Dievo gailestingumo

Visada turime prisiminti, kad žmogus gali 
būti išganytas tik todėl, kad Dievas pasigailėjo 
žmogaus.

Apaštalas Paulius Laiške Titui (3,5) rašo: 
Primink jiems, kad lenktųsi ir būtų klusnūs 
valdovams bei vyresnybei, kad būtų pasiryžę 
kiekvienam geram darbui, nieko neįžeidinėtų, 
nesikivirčytų, būtų romūs, visiems žmonėms 
rodytų meilumą. Juk ir mes kitados buvome ne-
protingi, neklusnūs, paklydėliai, vergaujantys 
įvairiems įnoriams ir malonumams, stūmėme 
dienas blogybėje ir pavyde, buvome patys 
verti neapykantos ir vieni kitų nekentėme. Bet 
kai pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir 
meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus Šventosios 
Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplo-
vimu ne dėl mūsų atliktų 
teisumo darbų, bet iš savo 
gailestingumo. Jis mums 
dosniai išliejo tos Dvasios per 
mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, 
kad jo malone nuteisinti, 
viltimi taptume amžinojo 
gyvenimo paveldėtojais.

Žmogus kaip visais laikais, taip ir šiandien 
sąmoningai ar nesąmoningai stengiasi būti 
pakankamai geras, tikėdamasis gero atlygio 
amžinybėje. Žinoma, amžinąjį gyvenimą pa-
veldės visi žmonės, nes jie yra amžini, tačiau 
patekti į Jėzaus Kristaus karalystę gali tik tas, 
kurio Dievas pasigailėjo. Dievas išgelbsti ne 
dėl mūsų teisumo darbų, o dėl Kristaus. Kas tie 
teisumo darbai? Kiekvienas darbas, dėl kurio 
žmogus mano, kad bus išteisintas amžinybė-
je, yra žmogaus teisumo darbas. Tai gali būti 
geri darbai, gali būti religiniai darbai – krikštas, 
aukojimas, maldos, bažnyčios lankymas. Daug 
kas galvoja: „Svarbiausia, kad geri darbai nu-
svertų bloguosius, ir tada viskas bus gerai...“ 
Nesuklyskime, tik gailestingasis Dievas gali 
išgelbėti, nes Viešpats kupinas užuojautos ir 
gailestingumo (Jok 5,11).

Dievas yra apstus gailestingumo. Kartais 

mes, pagauti gailesčio, padarome kokį gai-
lestingumo darbą, pavyzdžiui, paaukojame 
elgetai. Tai gerai. Tačiau ar visada tai darome? 
Ne, nes mes nesame kupini gailestingumo, o 
be to, mes neturime tiek pinigų, kad apdalin-
tume visus elgetas. Mes nesame kupini gailes-
tingumo. Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš 
didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, miru-
sius nusikaltimais, prikėlė ir pasodino danguje 
Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais beri-
bį savo malonės lobį parodytų savo gerumu 
mums Kristuje Jėzuje (Ef 2,4-7). Taigi Dievas, 
kuris yra pertekęs gailestingumo, – ir tai at-
skleidžia Jėzaus Kristaus aukoje – palaimina 
mus neapsakoma dovana. Jis atgimdo žmo-
gų, sukuria jį iš naujo, Jis prikelia iš mirusiųjų. 
Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jė-

zaus Kristaus prisikėlimu 
iš numirusių yra atgim-
dęs mus gyvai vilčiai... (1 

Pt 1,3). Jei Kristus nėra 
prisikėlęs – nėra vilties, 
tačiau Kristus yra gyvas 

– todėl yra viltis. Žmonės 
gali viltis amžinuoju gyvenimu, nes to gyveni-
mo vadas yra gyvas.

Dievo gailestingumas yra didis. Dievas pa-
sigaili, ir niekas negali Jam priekaištauti dėl to. 
Jis išvaduoja pavergtuosius, ir niekas negali 
pavergti. Viskas priklauso nuo Dievo. Laiške 
romiečiams (9,15-16) Paulius rašo: Aš pasigailė-
siu to, kurio norėsiu pasigailėti, ir būsiu gailes-
tingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. 
Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta 
ar kuris bėga, bet nuo pasigailinčio Dievo. Tai 
buvo perspėjimas tiems, kurie su pasididžiavi-
mu džiaugėsi tuo, kokie jie yra teisūs. Viskas 
priklauso nuo pasigailinčio Dievo. Tai perspė-
jimas bet kokiai tradicijai, pasitikinčiai savo 
pasiekimais. Tai iššūkis pasipūtėliams, kurie 
apsnūdo ir aptingo. Jėzus Kristus savo moky-
mu ir darbais privertė žydus jaustis nepato-
giai. Jie buvo įsitikinę savo teisumu ir tikėjo, 
kad yra saugūs amžinai. Tačiau Biblija kalba 

Dievo gailestingumas yra 
didis. Dievas pasigaili, ir 
niekas negali Jam 
priekaištauti dėl to. 
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kitaip: Išsilaikykite Dievo meilėje laukdami 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingu-
mo amžinajam gyvenimui. Vienus, kurie abe-
joja, mėginkite įtikinti; kitus gelbėkite, trauk-
dami iš ugnies, vėl kitų pasigailėkite su baime, 
bodėdamiesi net jų kūnų suteršto drabužio 
(Jud 1,20-23).

Tarnavimas tik dėl Dievo gailestingumo

Mes galime tarnauti tik todėl, kad Dievas 
pirmas patarnavo mums. Kaip Paulius tarnavo 
dėl to, kad patyrė iš Dievo gailestingumą, taip 
ir mes tarnaujame. Štai kodėl, iš Dievo gailes-
tingumo turėdami šią tarnystę... (2 Kor 4,1), 
rašo jis. Jei ką nors galime, tai ne dėl savo su-
gebėjimų ir išsilavinimo. Tik dėl Dievo gailes-
tingumo. Tai padeda būti nuo-
lankiems. Kiekviena tikinčiųjų 
grupė kviečiama nepamiršti, 
kad tai Viešpaties namai, ir Jis 
čia tvarkosi kaip Jam patinka. 
Žmonėms tereikia būti klus-
niems. Lengva pamiršti, kas yra 
bažnyčios Viešpats. Mes turėtume būti nuo-
lankūs ir visada pripažinti Dievą, kuris dėl savo 
gailestingumo mus išteisino ir padarė vertus 
paveldėti amžinąjį gyvenimą. Todėl tarnauki-
me ištikimai, nes Dievas yra ištikimas.

Palaiminti gailestingieji

Tik dėl tokio didelio išganymo mes galime 
būti palaiminti. Ir patys galime rodyti gailes-
tingumą žmonėms: Palaiminti gailestingieji, 
jie susilauks gailestingumo (Mt 5,7).

Gailestingumas naudingas mums patiems. 
Jėzus aiškiai moko, kad jeigu norime, kad 
mums būtų atleista, patys turime atleisti: ... ir 
atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlei-
džiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į 
pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Jeigu jūs 
atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų 
dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatlei-
site žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų 

nusižengimų (Mt 6,12-14).
Jėzus mokė taip melstis, kad ta malda pri-

mintų, kokie turime būti. Jeigu norime atlei-
dimo, patys turime būti atlaidūs. Štai kodėl 
Viešpats ragina einant pas Viešpatį su prašymu, 
visų pirma ištirti savo širdį, ar joje nėra neapy-
kantos artimui. Juk jeigu dabar, būdami Dievo 
akivaizdoje, nešiojame širdyje neapykantą vie-
nas kitam, tai turime labai rimtai savęs paklaus-
ti: „Kam mes tarnaujame?“ Tikrai ne Gyvajam 
Dievui.

Gailestingumo mums reikia kasdien. Dievas 
žino, kiek kartų buvome neklusnūs, kiek kar-
tų klydome ir nusidėjome Viešpačiui ir žmo-
nėms. Viešpats žino visas mūsų paslaptis, ir jei 
esame sąžiningi ir nuolankūs, suprasime, kaip 
gera, kad Dievas yra gailestingas ir atlaidus. 

Būkite gailestingi, kaip ir jūsų 
Tėvas gailestingas. Neteiskite ir 
nebūsite teisiami; nesmerkite ir 
nebūsite pasmerkti; atleiskite, 
ir jums bus atleista. Duokite, ir 
jums bus duota; saikas geras, 
prikimštas, sukratytas ir su 

kaupu bus atiduotas jums į užantį. 
Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta (Lk 
6,36).

Mūsų Dievas yra gailestingas, todėl mūsų 
gailestingumas turi remtis Dievo pavyzdžiu. 
Viešpats ragina mus būti gailestingus ne savo 
galva, bet pagal Tėvą. Kuo geriau pažinsime 
Tėvą, tuo gailestingesni būsime. Nepamirš-
kime, kad niekada negalėsime pasigailėti tų, 
kuriuos teisiame. Jei stebėdami pasaulį ir ma-
tydami nusidėjėlių daromas niekšybes  tik 
apkalbinėjame, samprotaujame su kitais tikin-
čiaisiais ar netikinčiaisiais jų pasirinkimus, smer-
kiame ir nieko nedarome, tokiu būdu niekada 
nenorėsime skelbti jiems Pasigailėjimo Žinios 
— Gerosios Naujienos kiekvienam nusidėjėliui. 
O dar blogiau, jeigu teisiame ir smerkiame savo 
tikėjimo namiškius. Tada greitai tapsime kaip 
fariziejai, arba kaip pranašas Jona, kuris troško 
Ninevės gyventojų mirties.

Prisiminkime, kad visą teismą Tėvas pavedė 

Jėzui Kristui, ir Jis ateis antrą kartą kaip Teisėjas. 
Tačiau atėjęs pirmąjį kartą Jis skelbė išganymą 
ir pasigailėjimą Viešpatyje: Teismas negailes-
tingas tam, kuris nevykdė gailestingumo. O 
gailestingumas didžiuojasi prieš teismą (Jok 
2,13). Todėl ir mes sekime Viešpačiu ir netrokš-
kime nusidėjėlio mirties. Būkime gailestingi 
vieni kitiems ir visiems, nes Teisėjas jau stovi už 
durų. Nežinai, kas tavęs laukia rytoj, galbūt rei-
kės stoti prieš Viešpatį. Ką atsakysi Jam, kai Jis 
pareikalaus ataskaitos už tavo gyvenimą? Taigi 
jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, 
apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, 
nuolankumu, romumu ir kantrumu (Kol 3,12).

Drabužiai Biblijoje dažnai vartojami kaip 
simbolis kalbant apie gyvenimą ir elgesį. Be 
drabužių mes esame nuogi. O nuogi mes ne-
norime niekur eiti. Tikinčiojo drabužiai yra gai-
lestingumas, gerumas, nuolankumas, romu-
mas, kantrumas ir kitos dorybės. Ar šiandien 
jais apsirengėme? Jeigu ne, tai esame nuogi. 
Mums turėtų būti gėda, jeigu pamirštame apie 
gailestingumą, gerumą, nuolankumą, romumą 
ir kantrumą ar susivaldymą.

Mums reikalingas nuoširdumas ir nuose-
klumas tikėjime. Tik fariziejai buvo susigal-
voję daug pateisinančių priežasčių pagal 
„Dievo Žodį“, kaip nebūti gailestingiems. Jie 
turėjo savo sampratą apie gailestingumą ir 
ja vadovaudamiesi sugebėdavo ir pasigvieš-
ti našlių turtą, ir apiplėšti tėvus. Niekada ne-
tapkime jų bendrais. Nesidangstykime Dievo 
Žodžiu, rodydami negailestingumą: Vargas 
jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir farizie-
jai! Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir 
kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme: 
teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia 

tai daryti ir ano neapleisti (Mt 23,23-24). 
Galime būti labai uolūs religinių papročių 

vykdytojai, bet pamiršti, kas svarbiausia Dievo 
karalystėje. Svarbiausia yra teisingumas, gai-
lestingumas ir ištikimybė.

Žodis „teisingumas“ Senajame ir Naujajame 
Testamente sutinkamas daugiau kaip 1000 
kartų. Nė vienas kitas žodis nėra paminėtas 
taip dažnai, kaip šis. Teisingumas yra be galo 
svarbus Dievui. Teisingumas nėra tik sparnuo-
ta filosofinė frazė, bet tikėjimas, mąstymas ir 
veiksmai artimo labui. Teisingumas ir gailes-
tingumas eina drauge. Budėkime, kad mūsų 
gyvenime neatsirastų tų mėtų, krapų ir kmynų, 
kurie bus svarbesni už teisingumą, gailestingu-
mą ir ištikimybę. Jeigu esame Kristaus mokiniai, 
įsirašykime sau į širdį šią trejybę ir padarykime 
kasdiene praktika. Paklauskime savęs: „Ar šian-
dien esame ištikimi vienas kitam?“ Ar savo min-
timis, kalbomis ir darbais elgiamės teisingai vie-
nas su kitu? Ar esame gailestingi vienas kitam? 
Ar žmogus rodo gailestingumą savo artimui, 
jeigu jį šmeižia, jam meluoja, kuria pasakas ir 
spendžia pinkles? 

Jėzus sakė fariziejams: Eikite ir pasimokyki-
te, ką reiškia žodžiai: Aš noriu gailestingumo, 
o ne aukos (Mt 9,13). Nes Iš aukštybių kilusi 
išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, 
maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų 
vaisių, nešališka, nuoširdi (Jok 3,17). Mokslas iš 
aukštybių visada geras ir sveikas. Jis nedaro 
žalos artimui, bet rodo Dievo meilę ir gailes-
tingumą praktikoje (žr. Mt 12,1-7). Todėl visiš-
kai pasitikėdami artinkitės prie malonės sos-
to, kad patirtumėte gailestingumą ir rastume 
malonę gauti pagalbą deramu laiku (Hbr 4,16). 
Amen.

PAMOKSLAS PAMOKSLAS

Kuo geriau pažinsime 
Tėvą, tuo gailestin-
gesni būsime.

Jevgenijos Lisauskaitės nuotraukos
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MISIJAMISIJA

Ką šiandien reiškia misija Europoje?

Toni, minėjote, kad svarbus yra inte-
gruotas (visapusiškas) požiūris į misijas. 
Kaip galėtumėte plačiau paaiškinti, ką tai 
reiškia?

Mes žinome, kad baptistai istoriškai visuo-
met buvo žinomi kaip misijos žmonės, o dau-
gelis (ankstesniais amžiais, o kartais – ir dabar) 
yra paaukoję gyvybes dėl Kristaus. Klausimą 
performuluočiau taip: Ką šiandien reiškia misi-
ja Europoje? Visapusiškai misiją įvertinti reikia 
kaip prioritetą evangelizmui, tačiau pabrė-
žiant socialinę tarnystę, t. y. malonės rodymą 
elgesiu, veiksmais. Aš tikiu, mums to reikia, 

nes tam, kad mūsų kvietimas žmonėms artin-
tis prie Kristaus atneštų vaisių, mes privalome 
užsitarnauti teisę kalbėti žmonėms apskritai. 
Kalbėti apie Jėzų Kristų tokį, kokį mes Jį esame 
pažinę. Mane asmeniškai drąsina visų pasaulio 
šalių evangelikų Lozanos (Šveicarija) kongre-
se sukurtas Lozanos judėjimas, kuris pritarė 
socialinei veiklai, bet pabrėžė, kad pirmiausia 
turi būti evangelizuojama. Judėjimo to paties 
pavadinimo deklaracijai vėliau pritarta vadi-
namąja „Keiptauno iniciatyva“. Abiem minė-
tiems dokumentams pritarė absoliuti evange-
liškų bažnyčių dauguma. Neturėtume tikėtis, 
kad žmonės patys plūs pro maldos namų du-

ris, tačiau kaip misionieriai, mes turėtume pa-
tys noriai megzti paprasčiausius žmogiškus 
ryšius, statyti „tiltus“ vienas su kitu tiek darbe, 
tiek su kaimynais. Juk mes gyvename vieti-
nėse kaimynų bendruomenėse, kur galime 
būti pamatyti ir išgirsti. Mes išgyvename tuos 
pačius džiaugsmus ir rūpesčius, tad kalbantis 
apie tai visuomet randame palankų laiką ir pa-
lankias aplinkybes papasakoti, ką dėl mūsų ir 
jų padarė Kristus.

Mūsų vietinių ben-
druomenių aplinka 
pasižymi daugybe 
žmonių, kurie arba 
paprasčiausiai skurs-
ta dėl mažų pajamų, 
arba yra priklausomi, 
vieni nuo labiau žalojančių dalykų (pvz., 
išgėrinėjimai, įvairiausias kvaišinimasis), 
kiti – nuo ne taip pastebimų, bet vis dėlto 
veikiančių (pvz., azartiniai ar kompiute-
riniai žaidimai). Arba tinka abu variantai: 
skursta ir yra priklausomi. Matyt, tai šio 
laikmečio rykštė visuomenėje. Vis dėlto 
kaip mums būti misionieriais tarp tokių 
žmonių?

Aš daug keliauju ir mane labai drąsina, kai 
matau mūsų EBF bažnyčias, atsiveriančias vis 
daugiau reabilitacinių centrų bei įstaigų. Pa-
vyzdžiui, Rusijoje veikia didelė „Gerojo sama-
riečio“ labdaros organizacija. Ji skiria laiką ir 
lėšas žmonėms, norintiems vaduotis iš alkoho-
lizmo ir narkomanijos gniaužtų. Tos tarnystės 
visuomet siūlo pagalbą Kristaus vardu. Nors 
tokių įstaigų darbuotojai tiesiogiai neevan-
gelizuoja, bet jie susitinka ir nemažai kalbasi 
su daugeliu jaunų žmonių, besikreipiančių 
pagalbos. Kalbamasi apie tikėjimą, asmeninį 
santykį su Dievu. Yra įtikėjusių. Tad, manau, čia 
svarbi tarnystė. Kai kuriose šalyse reabilitacijos 
centrus lanko ar juose gyvena tikrai nemažai 
žmonių, daugiausia jaunimo.

Kaip valdžia gali prisidėti (o gal trukdy-
ti) prie tokios bendruomenių veiklos? Kaip 
EBF generalinis sekretorius, Jūs žinote 
valstybių, kur veikia EBF bažnyčios, val-
džios institucijų požiūrį į tokias pastangas.

Tas požiūris yra labai skirtingas, tai priklau-
so nuo valstybės. Kai kuriose iš jų pasaulietinė 
valdžia labai riboja tokias baptistų pastangas 
bei jų gyvenimą apskritai, pavyzdžiui, Azer-

baidžane, Centrinės Azi-
jos valstybėse. Tokiomis 
aplinkybėmis sunku 
kurti kažkokias misijų  
programas, belieka tik 
asmeninio evangeliza-
vimo kelias (pavyzdžiui, 
Azerbaidžane pastoriai 

buvo suimti, Uzbekistane – są-
jungos vadovybė valstybės 

buvo pašalinta). Tačiau kitose vietose yra labai 
gerų bendradarbiavimo su valstybiniu sekto-
riumi pavyzdžių. Štai Serbijoje veikia baptis-
tų „Gyvenimo duonos“ įstaiga, kuri pradėjo 
veiklą dar Miloševičiaus1 režimo metu. Dabar 
ji išplėtė veiklą į labdaringas įstaigas, skirtas 
teikti trūkstamas paslaugas (pvz., vyresnio-
jo amžiaus gyventojams, skurstantiems vai-
kams). Ją gerbia šalies vyriausybė, taip pat ir 
įvairios, ne tik baptistų, krikščionių bažnyčios. 
Kitas geras pavyzdys yra Libane (Artimieji Ry-
tai). Nors šalyje daugumą sudaro musulmonai, 
bet labai gerą vidurinę mokyklą atidarę bap-
tistai užsitarnavo vietinės bendruomenės pa-
garbą, mokyklą lanko daug kitų religijų šeimų 
vaikų. Mokykla užsiima vadinamu „specialiuo-
ju ugdymu“, skirtu vaikams, turintiems ypatin-
gų poreikių (dėl psichinės ar fizinės negalios, 
arba akivaizdžių elgesio sutrikimų). Taigi, ša-
lies švietimo ministras pripažino, kad baptis-
tai pirmauja specialiojo švietimo srityje,ir už 
tai juos pagyrė. Per Libano televizijos valsty-

1 Buvęs Serbijos prezidentas, kuris dažnai buvo va-
dinamas diktatoriumi, nacionalistinių proserbiškų 
nuotaikų skleidėju.

Kaip misionieriai, mes turėtume 
patys noriai megzti paprasčiau-
sius žmogiškus ryšius, statyti 
„tiltus“ vienas su kitu tiek darbe, 
tiek su kaimynais.

Kalbino Arnoldas Matijošius

Šįkart mūsų žurnalo ru-
brika „Misija“ skaitytojams 
pateikia  interviu su Europos 
baptistų federacijos (EBF), į 
kurią laisva valia yra įstoju-
sios Europos, Centrinės Azi-
jos ir Artimųjų Rytų valstybių 
58 baptistų bendruomenių 
sąjungos, vienijančios apie 
13 tūkstančių bendruomenių 
su 740 tūkst. narių, generali-
niu sekretoriumi anglu Toniu 
Peku (Tony Peck). Tonis yra 
baigęs Oksfordo universiteto 
(D. Britanija) Teologijos fa-
kultetą, daug metų tarnavo 
pastoriumi vietinėse anglų 
baptistų bažnyčiose.
Vyr. redaktorius  su Toniu Peku, Europos baptis-
tų federacijos generaliniu sekretoriumi
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binį kanalą neseniai transliavo laidą apie šią 
mokyklą ir baptistus apskritai; manau, kad tai 
didžiulis liudijimas apie Kristaus darbą konkre-
čioje vietoje konkretiems žmonėms. Žmonės, 
kurie mato tokias laidas, ima domėtis, kas gi 
tie krikščionys, užsimezga asmeninės pažin-
tys. Atsiveria galimybės liudyti asmeniškai.

Tai, ką pasakojate, yra labai įdomu. 
Norėčiau paklausti, kaip formuoti savo 
identitetą mums, kaip laisvųjų bažnyčių 
nariams, tikintiesiems. Gyvename kultū-
roje, kur dažnai girdime 
kaltinimą prozelitizmu, 
kitų tikinčiųjų „vogimu“ 
iš kitų bažnyčių. Šis su-
dėtingas klausimas  įdo-
mus daugeliui žurnalo 
skaitytojų, kurie nori 
aukoti savo gyvenimą, 
laiką ir įsitraukti į misiją, kurie yra atviri 
idėjoms, netgi pasiryžę daugiau ar ma-
žiau, bet radikaliai pakeisti nusistovėju-
sius evangelizavimo šablonus.

Pirmiausia manau, kad mums derėtų aiškiai 
žinoti, kas mes tokie esame. Akivaizdu, kad 
mes priklausome konkrečiai tradicijai krikš-
čionybėje. Ji vadinasi laisvosios bažnyčios 
tradicija. Taip pat toje tradicijoje EBF sąjungos 
yra aiškiai skirtingos kaip baptistų bažnyčios. 
Mūsų kertinis tikėjimas: valstybė atskirta nuo 
bažnyčios; žmonėms turi būti laiduojamos re-
liginės laisvės; tikime, jog krikščionių bažnyčią 
gali sudaryti tik tikintieji. Bažnyčiai vadovauja 
pats Jėzus Kristus, nėra jokios žmogiškosios 
hierarchijos. Taigi, suvokdami savo eklezio-
logiją2, neturime niekaip jos gėdytis. Ji seniai 
atlaikė laiko išmėginimus, o mums nereikėtų 
žmonių atsiprašinėti už tai, kokie mes esame, 
ir netgi turime stengtis dažniau jiems pasa-
koti apie tai, kuo tikime. Dažnai kai kuriose iš 
„mūsų“ 58 valstybių girdime kaltinimus bap-

2 Doktriną apie bažnyčią.

tistams, esą jie yra kažkokia tamsi „sekta“. Deja, 
kai kurie tikintieji kartais tikrai elgiasi lyg būtų 
atsiskyrę nuo visko ir visų, t. y. gyvena  sektan-
tiškai sociologine prasme, o visuomenėje apie 
juos ar jų veiklą mažai kas yra ką nors gero gir-
dėjęs. Tai liūdina. Taigi labai svarbu, kad mūsų 
sąjungos būtų pamatytos būtent kaip vietinių 
žmonių iniciatyvos ir pastangos, nors gauti 
paramą iš šalies yra normalu ir įprasta visoms 
krikščionių konfesijoms arba sąjungoms. 

Evangelizuodami turime tikėti, kad tai, ką 
darome, yra teisinga, ir kartu jausti gailestin-

gumą3 žmonėms, t. y. mes 
nesielgiame agresyviai. 
Kaltinimai prozelitizmu 
dažniausiai pasigirsta sta-
čiatikių dominuojamo-
se šalyse, nes būtent tos 
bažnyčios naudojasi ka-
noninės teritorijos sąvoka 
(visa valstybinė teritorija ir 

ypač kultūra priskiriama būtent na-
cionalinės stačiatikių bažnyčios įtakos sričiai). 
Kai žmonės yra krikštijami ir, jų įsitikinimu, per 
krikštą tampa bažnyčios nariais, jie tampa ir 
tos tautos nariais4. Tokios painiavos tarp krikš-
čionio (konfesinio) ir tautybės atskirų identite-
tų mes, baptistai, niekuomet nepripažinome. 
Taigi, dažnai matome, kai po mūsų evangeliza-
vimo įvyksta stačiatikio krikštą anksčiau priė-
musio, bet niekada jokių pamaldų nelankiusio 
jaunuolio atsivertimas į Kristų.  Asmeniškai pa-
sirinkęs toks žmogus viešai ima save tapatinti 
su baptistų bažnyčia; pasirinkimas tarsi kuria 
įtampą visuomenėje – bet jeigu girdima tik 
viena pusė. Nes mums prozelitizmas turi visai 
kitokią reikšmę: tai būdas, kai už atsivertimą 
siūloma pinigų arba kitokių materialinių pas-
katų. Tai –  nepriimtina. Mes evangelizuojame 
atsižvelgdami į tai, kad turime būti jautrūs bei 
nusižeminę prieš Dievą ir žmones. Neatsipraši-

3 Toni vartoja žodį „humility“, kurį galima versti ir 
kaip „nusižeminimą“.

4 Iš dalies tokie įsitikinimai būdingi ir lietuvio men-
talitetui – vyr. redaktoriaus pastaba.

nėjame už tai, o esame tvirtai įsitikinę, kad kuo 
tikime, tuo ir gyvename. Aš tikrai tikiu, kad mes 
Europoje vadinamu pokrikščionišku laikotar-
piu esame reikalingi, nes vis daugiau žmonių 
ieško atsakymų į egzistencinius klausimus ir 
lankosi kitų krikščionių konfesijų maldos susi-
rinkimuose. Siūlome tapti nariais tik tuomet, 
jeigu jie sąmoningai nori sekti Jėzų Kristų, nes 
esame vien tik tikinčiųjų (vietinė) bažnyčia. Tai 
labai svarbu būtent šiame amžiuje Europoje.

Mums visiems rūpi, ar vyksta koks nors 
oficialaus lygio bendravimas ar dialogas 
tarp laisvųjų bažnyčių kaip institucijos ir 
Romos katalikų kaip institucijos. Žinau, 
kad keletą metų buvote įsitraukęs į tokią 
veiklą, tad kokia padėtis pasaulyje?

Ką tik baigėme 5 metus trukusį vadinamą-
jį dialogą tarp Pasaulio baptistų aljanso (PBA) 
suburtos teologų grupės (joje buvau vienas 
iš narių) ir Vatikano paskirtų katalikų teologų. 
Jame mes kūrėme dokumentą apie tai, kuo 

skiriamės ir kuo esame panašūs. Maždaug po 
metų tikimės šio dokumento viešo paskelbi-
mo. Dialogas suskirstytas temomis: „Raštas ir 
tradicija“, „Dievo motina Marija“, „Sakramentai 
(arba Dievo įsakymai)“, „Bažnyčios priežiūra 
(vyresnieji) ir Popiežiaus institucija“. Minėtas 
dokumentas (pranešimas) mūsų visų teologų 
bendru sutarimu pateiktas PBA ir Vatikanui, 
kurie jį nagrinės ir skelbs nepriklausomai vie-
nas nuo kito. Aišku, užtruks laiko, bet manome, 
kad jis padės, ypač tose šalyse, kur baptistai 
tarp katalikų yra krikščioniška mažuma. Nesie-
kėme nurodyti vienas kitam į klaidas ir jas „iš-
taisyti“, bet sąžiningai apžvelgti ir konstatuoti 
iš sąžiningo tikėjimo Jėzumi Kristumi kylančius 
skirtumus (ypač Marijos klausimu), taip pat pa-
neigti egzistuojančius mūsų aiškiai neteisingus 
įsitikinimus, kuo tiki viena ar kita bažnyčia (nes 
ji tuo tikrai netiki).

Lauksime šio dokumento, būsime jo 
šaukliai, o Jums dėkojame už pokalbį ir lin-
kime palaiminimų tarnystėje. 

Mes evangelizuojame atsi-
žvelgdami į tai, kad turime 
būti jautrūs bei nusižeminę 
prieš Dievą ir žmones.
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Gailestingumas 
darbovietėje

Kalbino Henrikas Žukauskas

PAŽINTIS

Gailestingumas susijęs su kentėjimu. Kenčia visa kūrinija, bet pažvelkime į žmogų. 
Ypatingi, katastrofiški kančios atvejai užgožia kasdienius, paplitusius, kuriuose didelį 
vaidmenį vaidina kiti žmonės. Ar žmonės kenčia darbe ar be darbo? Dirbdami žmonės 
turėtų realizuoti savo gebėjimus ir dovanas, kurti ir perkurti supantį pasaulį, atrasti vie-
tą visuomenėje, bendradarbiavimo džiaugsmą, suprasti, kad yra reikalingi. Dirbdami 
žmonės eina į nežinomą ateitį, realizuoja savo dvasinį pašaukimą, kuria gerovę sau ir 

artimiesiems. Vis dėlto darbe (ar be jo) kasdien kenčia daugybė moterų ir vyrų. Jų ge-
bėjimai dažnai nerealizuojami, retas ar reta juos geba išsiugdyti. Darbe dažnai pasigen-
dama kūrybos, reikalingumas ir bendradarbiavimas pavirsta konkurencija, o ką kalbėti 
apie pašaukimą, jei negali išgyventi? Žinoma, mes vis gauname pavarvinti seilę, kai pa-
teikiamos naujos „elito” savirealizacijos. Argi tokia realybė ne pats skandalingiausias 
kentėjimas, nes jame keistu būdu susiję visi žmonės? Ar Kūrėjui tai rūpi? Ar mūsų Vieš-
pats Jėzus turi ką pasakyti neteisybę darbe patiriančiam žmogui? Ar krikščioniškas ti-
kėjimas ragina pasyviai kentėti, ar veikti pagal Dievo karalystės vaizdinius? Gyvendami 
XXI amžiuje suprantame, kad mūsų gyvenimui daro įtaką ekonomika, socialinė padėtis. 
Mes esame pynės dalis: vieni labiau privilegijuoti, kiti sukamės skurdo rate, reti ištrūks-
ta. Kaip šitoje pynėje galėtų pasireikšti gailestingumas? Yra teisėtų būdų ginti skriau-
džiamuosius darbe, pavyzdžiui, - profesinės sąjungos, bet ar Lietuvos krikščionys mato 
jas kaip įrankį tarnauti savo artimui? Ar krikščioniškas gailestingumas neturėtų įkvėpti 
kovos už teisingumą?

Raimondas Tamošauskas - Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Klaipėdos regiono 
koordinatorius, trijų Klaipėdos profsąjungų - Švyturio alaus daryklos, Philip Morris Klaipė-
da, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro - pirmininkas. 

„Pirma krikščionis, o visa kita atėjo vėliau, išsprendus dilemą, ar turi krikščionis prie-
šintis egzistuojančiam blogiui. Pasirinkimas buvo paprastas - stovėti šalia kaip „tikram” 
krikščioniui ar užimti aktyvią poziciją ir daryti tai, ką turėtų daryti kiekvienas tikintis žmo-
gus, žinantis, kad šalia yra Tas, kuris palaiko, įkvepia. Pirmasis moto buvo toks: Tas, kuris 
manyje, yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje.“ Raimondas

Tai kokia buvo dilema?

Su savo skriauda gali susitaikyti, bet ar gali 
susitaikyti, kai skriaudžia tavo kaimyną? Dile-
ma buvo tokia: ar būti tuo, kuris stovi priekyje. 

Koks, tavo supratimu, šiandien darbo 
vaidmuo žmogaus gy-
venime? 

Kiek žmogus Lietuvoje 
bedirbtų, retas džiaugiasi 
savo darbo vaisiais, gali iš-
laikyti šeimą, turėti turinin-
gą laisvalaikį. Tad žmogus 
yra priverstas priimti darbą kaip neišvengiamą 
būtinybę. Taip sutvarkyti santykiai. Gyvenimas 
kainuoja, už viską reikia mokėti, didžiausią laiką 
praleidi dirbdamas, siekdamas patenkinti gyve-
nimo išlaidas, o gyventi laiko nebelieka, dėl to 
kyla alkoholizmas, noras atitrūkti.

Ar ne liūdnokas vaizdas?

Norint taisyti, reikia įvardyti blogybę. Ta-
rybiniais metais už nedarbą buvo numatyta 
baudžiamoji atsakomybė, bet darbo užteko 
išgyvenimui. Anuomet žmogus be darbo 
buvo nusikaltėlis. Ir šiais laikais žmogus jaučia-

si kaltas, kad neturi darbo, nors 
aplinkybės dažnai nepriklauso 
nuo žmogaus.

Tai kaip pakeisti padėtį?

Reikėtų pastebėti, iš kur kyla 
sunkumai, - turtas kaupiamas ir 

koncentruojamas vienose rankose. 
Tai meilė pinigams, nes beveik visada turtas 
kaupiamas kitų sąskaita. O juk reikėtų sąžinin-
gai elgtis su samdiniais, dar daugiau - žiūrėti į 
juos kaip į bendradarbius. Tada viskuo, kas už-
dirbta, turėtų būti dalijamasi, nes tai yra ben-

Reikėtų sąžiningai elgtis 
su samdiniais, dar dau-
giau - žiūrėti į juos kaip į 
bendradarbius.
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dro darbo vaisius. Žmogus - ne prekė, darbas 
irgi. Žmogus nėra sukurtas vergiškam darbui. 
Žmogaus prigimtis yra kūrybinga, visų, net 
valytojų ar šiukšlių rinkėjų. Beje, jų svarba iš-
kart pasijustų, jei jie neišeitų į darbą. 

Papasakokite, kaip įsitraukėte į profsą-
jungų judėjimą?

Dirbau alaus darykloje. Ją nusipirko užsie-
niečiai kapitalistai iš demokratiškos šalies, į 
kurią norime lygiuotis. Tuo metu mūsų atly-
ginimai buvo dukart didesni nei kitose įmo-
nėse ir, didėjant pelningumui, buvo didinami. 
Savininkai ėmė kalbėti, kad per gerai gyve-
name, reikia atimti, suvienodinti atlyginimus 
pagal kitas įmones. Iškilo dilema - pasiduoti 
ar pasipriešinti, o pasipriešinimo būdas vienas 
- organizuotis, įkurti profesinę sąjungą. Tris 
dienas svarsčiau, kaip reikėtų pasielgti. Susior-
ganizavome greitai - per tris dienas, o per sa-
vaitę įkūrėme profesinę sąjungą. Po kurio lai-
ko žmonės pasiūlė būti vadovu. Neatsisakiau.

Ką daro profsąjunga?

Profsąjunga saugo ir gina savo narę arba 
narį, žiūri jo interesų, kad su juo būtų sąžinin-
gai elgiamasi, kad jis (ji) gautų tiek, kiek vertas 
darbas. Žinoma, profsąjungos turėtų būti ra-
dikalesnės: ne labiau linkusios daužyti langus, 
o ryžtingiau ginti savo narių interesus. 

Koks tikėjimo vaidmuo Jūsų veikloje?

Tai yra mano stulpas, kuriuo remiuosi, nes 
yra situacijų, kurios atrodo beviltiškos, o tu 
jose esi nulis. Turiu liudijimų, kad pasimeldus, 
atrodo, nepakeičiama situacija išsispręsdavo. 
Tai padrąsina, kad esu palaikomas, kad esu tei-
singame kelyje.

Ką apie profsąjungas galėtumėte pasa-
kyti tikėjimo namiškiams? 

Prisiminkime pasakojimą apie gailestingąjį 
samarietį. Aš pats atsuksiu kitą skruostą, kai man 

PAŽINTIS PAŽINTIS

užgaus vieną, bet paklauskime savęs, ką daryti, 
kai tavo artimą skriaudžia? Nemanau, kad krikš-
čionybė yra pasyvus tikėjimas. Laiške Jokūbui 
parašyta, kad jei gali padaryti gera, bet nedarai, 
nusidedi. Sakyti, kad tai neturi nieko bendro su 
mūsų gyvenimu, negali, nes tada reikėtų išeiti į 
dykumą ir ten būti krikščioniu. Mums įkalta į gal-
vą, kad kas Dievo, Dievui, kas ciesoriaus, cieso-
riui. Bet juk Jėzus neatskyrė tikėjimo ir gyvenimo 
pasaulyje, o kaip tik sujungė tas dvi sferas, mokė-
jo reikalaujamus mokesčius. Dvasinis gyvenimas 
ir veikla gerai suderinami. Žinoma, kartais taip 
gyventi yra sunkiau, bet jeigu susitelksime ir da-
rysime įtaką aplinkai, visiems bus lengviau.

Ar profsąjungos Lietuvoje nėra bedie-
viško komunizmo paveldas?

Profsąjungos nekaba ore, gali būti visaip, tai 

priklauso nuo žmonių, kurie jose dalyvauja. Pa-
saulyje veikia krikščioniškos profsąjungos, per 
kurių renginius pasisako kunigai, pastoriai. Na, o 
šiandien Lietuvoje profsąjungos yra viena iš de-
mokratiškesnių organizacijų. Sovietų laikais tikrų 
profsąjungų nebuvo, jos buvo kaip valdžios atri-
butas. Paprastai nepriklausomos profsąjungos 
būna autoritarinių režimų priešas ir uždraudžia-
mos. Tai labiausiai organizuota jėga, galinti pasi-
priešinti neteisybei šalyje. 

Ko palinkėtumėte skaitytojams?

Žmonės klausia: „Ką daryti, kai aplinkui visi 
pasyvūs?“ Atsakau: „Nežiūrėk į kaimyną, žiū-
rėk į save, kur tu pats esi, ką tu darai, nes jei 
tu nepakeisi pasaulio, kaimynas nepakeis.“ Ne-
gali žmogus niekaip pasiteisinti, kad jis neturi 
sugebėjimų, negali, nemoka. 

MARK GUNGOR

Tai puiki dovana suTuokTiniams!
pasiŪLYkiTE savo dRauGams iR aRTimiEsiEms!

data: 2012 m. balandžio 20-21 d. 
Vieta: Viešbutis „ŠARŪNAS“ Raitininkų g. 4, Vilnius

data: 2012 m. gegužės 4-5 d. 
Vieta: kaimo turizmo sodyba „Kernavės bajorynė“ 

Registracija telefonu: 8 615 97601
Plačiau apie seminarą: www.gnc.lt
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Tarptautinis 
„Išganymo armijos“ judėjimas

Susanne Kettler-Riutkenen
„Išganymo armijos” karininkė (dvasininkė)

„Išganymo armijos” Lietuvoje vadovė

Tikriausiai visi sutinkame, kad krikščionio gyvenimas  ir gailestingumas yra neats-
kiriami dalykai. Juk visas Šventasis Raštas moko mus apie apstų Dievo gailestingumą 
(pvz., Ef 2,4), ir mes, „Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai”, turime apsivilkti „nuo-
širdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu“ (Kol 3,12). O kas 
yra gailestingumas? Mes norime, kad žmonės ir Dievas būtų gailestingi mums, ir daž-
nai mums būna sunku rodyti gailestingumą kitiems. Iš kitos pusės, mes jaučiame vidinį 
spaudimą būti gailestingiems, atleisti, duoti, dalytis arba dar kitais būdais rodyti, kad 
esame tikintys žmonės. 

adsoftheworld.com nuotrauka
„Išganymo armijos” reklaminė kampanija P. Afrikoje „Tiks bet kokie seni drabužiai”

Tarptautinis „Išganymo armijos“ judėjimas 
yra visuotinės krikščionių bažnyčios evangeli-
kų dalis. Jos žinia paremta Biblija. Jos tarnystė 
pagrįsta Dievo meile. Jos misija – skelbti Jė-
zaus Kristaus Evangeliją ir Jo vardu padėti vi-
siems vargstantiems žmonėms.

Šiuo metu tarnaujame Dievui ir žmonėms 
124 šalyse. Nuo 1892 iki 1944 m. Išganymo 
armija jau tarnavo Memelyje. Atvykstant So-
vietų kareiviams, veikla buvo nutraukta, ir 
dauguma bendruomenės narių pabėgo į va-
karus. Jau 1993 m. dvi savanorės ėmėsi atkurti 
organizaciją dabartiniame Klaipėdos mieste. 
Lietuvoje religinė bendruomenė buvo įregis-
truota 1998 m., o nuo 2001 m. organizacijos 
vadovybė paskyrė mane Lietuvos Išganymo 
armijos dvasininke ir vadove.

„Išganymo armija“ atsirado 1865 m. Anglijo-
je, kai Metodistų bažnyčios pastorius Viljamas 

Butas (William Booth) paliko savo bendruo-
menę, kad turėtų daugiau laisvės tarnauti 
žmonėms, kurie niekada neateitavo į bažny-
čią. Jo širdies troškimas buvo daryti viską, kad 
kuo daugiau žmonių būtų išgelbėti. „Ieškokite 
sielų, ieškokite pačių blogiausiųjų“ - toks buvo 
Viljamo Buto devizas. Todėl jis pamokslavo 
gatvėse, vargdienių kvartaluose, smuklėse ir 
panašiose vietose, skelbdamas alkoholikams, 
prostitutėms bei kitiems paniekintiems ir 
skurdžiai gyvenantiems žmonėms, kad Dievas 
myli juos ir nori pakeisti jų gyvenimą. Daug 
žmonių įtikėjo ir kvietė savo likimo brolius ir 
seses taip pat pažinti Viešpatį. Deja, apsirengę 
skudurais ir nežinodami, kaip elgtis bažnyčio-
je, jie ten nebuvo laukiami. „Išganymo armija“ 
tapo jų bažnyčia. Šiais laikais visų socialinių 
sluoksnių žmonės susirenka į „Išganymo ar-
mijos“ renginius. Bet mūsų pašaukimas skelbti 
Evangeliją visiems ir ypač tiems, kurie nelanko 
bažnyčios, išliko.

Po narių priėmimo ceremonijos
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Nuo pirmųjų „Išganymo armijos“ dienų 
Dievo Žodžio skelbimas ir socialinė tarnystė 
yra neatskiriami principai. Viljamas Butas su-
prato, kad „alkanam skrandžiui negalima pa-
mokslauti“. Kaip gali žmogus priimti žinią apie 
Dievo meilę, jeigu neturi duonos kąsnelio?

„Išganymo armijos“ įkūrėjas pradėjo kovo-
ti už teisingumą, žurnalistų 
pagalba skleidė informa-
ciją apie žmogaus teisių 
pažeidimus Anglijoje prieš 
150 metų ir reikalavo, kad 
žmogui būtų suteiktos nors 
„arklio teisės“ – tokios pat 
teisės į maistą, pastogę ir 
darbą, kurias turėjo kiekvienas Londono kui-
nas. Išganymo armija visame pasaulyje teikia 
socialinę bei dvasinę pagalbą. Mūsų misija yra 
rūpintis sielos išganymu, mokyti tikinčiuosius 
ir tarnauti kenčiantiems žmonėms.

Visose vietose, kur dirba „Išganymo armija“, 

ji stengiasi reaguoti ypač į aplinkinių žmonių 
poreikius. Visada skelbiame Dievo Žodį. Ta-
čiau, kad jis pasiektų žmones, turime pažinti 
juos, jų gyvenimo aplinkybes ir iššūkius, su-
prasti, kokio palaikymo jiems reikia. Kai ku-
riose vietose „Išganymo armija“ turi valgyklas, 
mokyklas, ligonines, nes būtent tokios sociali-
nės pagalbos reikia gyventojams.

Man didžiausias pavyz-
dys, kaip reikia bendrauti su 
žmonėmis ir dirbti jų labui, 
yra pats Jėzus. Iš Jo noriu iš-
mokti gailestingumo. Mato 
evangelijoje (9,35–37 ir t. 
t.) skaitome, kad Jėzus ėjo 

per miestus ir kaimus, gydė žmo-
nes, skelbė Dievo karalystę. „Ma-

tydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie 
buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens“ 
(Mt 9,26). Aš tiesiog galiu įsivaizduoti Jėzaus 
žvilgsnį – jis pilnas meilės. Tuo žvilgsniu Jis 

matė viską: žmogaus gyvenimo laimę ir skaus-
mą, troškimus ir nusivylimus, nuodėmę ir viltį.

Jėzus matė, kad jiems reikia daugiau, negu 
jie patys supranta. Į mus dažnai kreipiasi žmo-
nės dėl maisto paketų arba rūbų labdaros, bet 
mes matome ir žinome, kad jiems reikia daug 
daugiau. Kai turėdami galimybių duodame 
maisto paketus, mes trokštame ir meldžiamės, 
kad jų gavėjai suprastų, jog Dievas rūpinasi 
jais, o mes esame tik Jo tarnai. Kitos kelnės gali 
būti reikalingos einant pas gydytoją arba pas 
darbdavį, bet vien nuo kitų kelnių gyvenimas 
nepasikeis. Visada labai džiaugiamės, kai žmo-
gus priima kvietimą ateiti į pamaldas, moterų 
susitikimą arba siunčia savo vaikus į jiems skir-
tą užimtumo programėlę. 

Jėzus gailėjosi žmonių ne dėl to, kad jiems 
pritrūko maisto arba kad užklupo liga. Jis gai-
lėjosi, „nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys 
be piemens“. Piemuo žino avių poreikius ir iš-

mintingai prižiūri jas. Jis suteikia joms sąlygas 
saugiai gyventi. Jis nuveda avis į ganyklas, bet 
jos pačios turi eiti. Kartais reikia net prievarta 
uždaryti avį, kad dėl savo įpročio sekti kitoms 
avims iš paskos ji nežūtų. 

Jėzus iki šiol kviečia darbininkus į savo tar-
nystę. Mes esame pašaukti su meile žiūrėti į 
mums patikėtus žmones. Tikroji meilė leidžia 
mums būti gailestingiems kaip nori Jėzus. 
Meilė mato tikrus poreikius, palaiko, padrąsina 
ir sako tiesą. Tikro gailestingumo esmė nėra 
ta, kad mes duodame viską, ko žmogus prašo, 
o ta, kad mes turime suprasti, ko iš tikrųjų jam 
reikia, ir ką jis sako tarp eilučių. Neteisingai su-
prastas gailestingumas gali vesti žmogų į pri-
klausomybę arba net atimti iš jo sugebėjimus 
savarankiškai gyventi. Vykdyti gailestingumą 
reiškia kasdien paklausti Jėzaus, ką Jis darytų. 
Mums reikia išminties ir meilės. Kreipkimės į 
Jėzų, kuris yra visos išminties ir meilės Šaltinis, 
kad būtume gailestingi tarnai!

Jaunimo išvyka su dviračiais vasarą

Didžiausias pavyzdys, kaip 
reikia bendrauti su žmo-
nėmis ir dirbti jų labui, yra 
pats Jėzus.



Makoto, esate krikščionis menininkas. 
Kokią vietą Jūsų kūrybiniame procese už-
ima krikščioniškas tikėjimas? Ar tai reiš-
kia, kad menas, kurį kuriate, yra išskirtinai 
krikščioniškas, ir ar išvis menas gali būti iš-
skirtinai krikščioniškas?

Mes žinome iš Biblijos, kad 
Dvasia aktyviai veikia KIE-
KVIENAME kūrybos procese, 
ir visai nesvarbu, ar kūrėjas 
yra krikščionis ar ne. Žinoma, 
menas gali būti išskirtinai 
krikščioniškas, bet atskirti, 
kas yra kas, labai sunku ir dažniausiai atskyri-
mas yra apribotas tam tikra vizualine kalba (ku-
riai, beje, gali būti priskirta kitokia prasmė nei 
ta, apie kurią menininkas galvojo).

Kokia meno vieta visuomenėje? Ką gali 
pasiūlyti krikščionys?

Menas įgalina, įkvepia ir išaukština mūsų 
giliausią žmogiškumą, sukurdamas kontekstą, 

kuriame žmogus ir Evangelija klesti. Šia pra-
sme menas nėra tik paprasčiausia dekoracija 
ar papildoma išraiška. Tačiau šiuo atveju aš kal-
bu apie meną labai plačia prasme – kaip mūsų 
gebėjimą matyti tamsoje ir įlieti kūrybiškumą 
į mūsų prigimtį. Tai gali būti atlikta bet kokiais 

mūsų turimais jusliniais įran-
kiais. Menas taip pat nėra ap-
ribotas vien tik mūsų supra-
timu apie tai, kas yra menas, 

kitais žodžiais tariant, vien 
tik tuo, kaip visuomenė su-
pranta, kas yra „menas”. 

Kokie Jūsų mėgstamiausi menininkai ir 
kodėl?

Tai Archileas Gorkys, Tohakuas Hasegawas, 
Williamas Blake‘as, George‘as Rouaultas, T.S. 
Eliotas, Emily Dickinson, Markas Rothko. Tačiau 
yra ir daugiau jų, kurie įkvėpė ir išmokė mane 
tikėjimo ir vilties kalbos, nepaisant to, kad to-
kias nuostatas buvo praradę daugelis iš jų 
aplinkos žmonių.
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Mes žinome iš Biblijos, 
kad Dvasia aktyviai vei-
kia KIEKVIENAME 
kūrybos procese...

Menas kaip gebėjimas 
matyti tamsoje
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Makoto Fudžimura yra menininkas, 
rašytojas, kalbėtojas, plačiai pasaulyje 
pripažintas tiek religinės, tiek ir pasau-
lietinės žiniasklaidos kaip svariai pri-
sidedantis prie kultūros kūrimo. Pre-
zidento (JAV) paskirtas į Nacionalinio 
meno tarybą (2003-2009), Fudžimura 
daug prisidėjo prie meno populiarini-
mo tarptautiniu mastu, konsultuoda-
mas politikus ir darydamas įtaką vy-
riausybės meno politikai. Fudžimuros 
darbai yra eksponuojami įvairiose pa-
saulio vietose, tokiose kaip: Dillon ga-
lerija (Niujorkas), Sen galerija (Tokijas), 
Šiuolaikinis Tokijo muziejus, Tokijo na-
cionalinio universiteto vizualinių menų 
muziejus. Jis skaitė paskaitas įvairiose 
konferencijose ir universitetuose, tarp 
kurių yra Aspeno institutas, Jeilio ir 
Prinstono universitetai. Fudžimuros 
antroji knyga „Lūžis: tikėjimo, meno ir 
kultūros kelionė” yra skirtingos patir-
ties autorių tekstų rinkinys apie kultū-
rą, meną ir žmoniją. 1992 metais Fu-
džimura įkūrė Tarptautinį menininkų 
judėjimą. Lelijos, Evangelijos pagal Matą iliustracijaPradžioje, Evangelijos pagal Joną iliustracija
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Žinomas menininkas ir rašytojas Mako-
to Fudžimura nesikuklina kalbėdamas apie 
savo paskutinio projekto svarbą. „Patinka tai 
man ar ne, bet mane atsimins kaip tik dėl to”, 
- tvirtina Fudžimura. „Neperdedant galima 
teigti, kad tai dešimtmečio užsakymas, jei ne 
daugiau”, – sako Valerie Dillon, kurios vado-
vaujama Dillon galerija yra pagrindinė Fudži-
muros darbų eksponavimo vieta.  

Užsakymas, apie ku-
rį kalbame, yra puošnus 
rankraštis, išleistas 2011 
metų sausį Crossway lei-
dyklos 400-ųjų Karaliaus 
Jokūbo Biblijos metinių 
proga. Šis leidinys odiniu 
viršeliu sudarytas iš ketu-
rių evangelijų, kurios iliustruotos Fudžimuros 
darbais. Penki nauji darbai, sukurti menininko 
studijoje Manhetene (Niujorko rajonas), yra pa-
grindinės leidinio iliustracijos.

Tai pirmasis toks ran-
kraštis, kuriame tradi-
cines reprezentacines 
iliustracijas pakeitė abs-

traktus šiuolaikinis menas. Tokia beprecedentė 
modernaus, dažnai sekuliaraus meno formos 
ir senovinio rankraščio „santuoka“ labiausiai 
domina Fudžimurą, kurio tikslas – atvaizduoti 
tikrovę, apie kurią kalba Biblija, norint susieti 
tikėjimą su menu mūsų šiuolaikiniame pliuralis-
tiniame ir daugiakultūriniame pasaulyje.
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Apie nešulinius asiliukus ir
gailestingojo Dievo pažadus

Akvilė Širvaitytė

Ką rastume eilinio studento kuprinėje (nepaisant to, kad kuprinės nebėra labai ma-
dingos)? Žinoma, knygų, konspektų, vieną kitą obuolį, termosiuką su mėtų arbata, vie-
ną kitą piešinį iš nuobodžios paskaitos, koheletiškus klausimus paraštėse, tokius kaip 
„kam visa tai?“. Tikėtina, jog po savaitgalio knygas bus pakeitę indeliuose kompaktiškai 
suguldyti mamos kepsneliai, kotletukai, uogienės ir visas kitas gėris. Ar tai neprimena 
asiliukų, tempiančių krovinius ir nešulius? 

Būtų paprasta, jei čia ir baigtųsi studentiškų naštų 
sąrašas. Vis dėlto pečiai sulinkę dėl kur kas rimtesnių 
dalykų: Kiek gausiu iš koliokviumo? Ką dėstytoja pa-
sakys apie mano namų darbą? Ar gausiu stipendiją? 
Gal nebeskirs socialinės paramos? O gal nuo šio se-
mestro teks papildomai dirbti? Kokią kursinio temą 
pasirinkti? Kaip rasti laiko poilsiui? Kaip mokytis, jei 
esu visiškai išsiblaškęs, pavargęs? Mane paliko ar nu-
vylė mergina / vaikinas, ir viskas, rodos, griūva. Gal 
pasiimti akademines atostogas? Nelaukiu vasaros, 
nes ji ir vėl bus „parduota“... Ir taip toliau.

Krikščionys studentai taip pat kelia panašius klau-
simus, tačiau šalia jų atsiranda ir kiek kitokie: kaip 
išlikti sąžiningam, nekonkuruoti ir nepavydėti? Kaip 
išmintingai paskirstyti laiką? Kaip būti tinkamu Kris-
taus liudytoju? Kaip išsaugoti teisingus prioritetus? 
Kaip suderinti krikščionišką gyvenimą – maldą, Dievo 
pažinimą, tarnystę ir studijas, kiek įmanoma didesnį 
tobulėjimą profesinėje srityje, nepaneigiant nei vie-
no, nei kito? Kaip mokytis, rašyti koliokviumus, laikyti A
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Apie „Keturias evangelijas“ 
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mylėčiau; arba nesąžiningi, neteisingi mano 
atžvilgiu. Kaskart, kai galvoju ar sakau „mano“, 
„man“, „aš pats galiu“,  Jis primena: Aš – tas, ku-
ris nešiojau, aš – tas, kuris nešios, aš – tas, kuris 
jus neš ir išgelbės (Iz 46,4). 

Tad giliai suprantu, kad nešdama savąsias 
naštas su Dievu, o gal, tiksliau sakant, moky-
damasi jomis dalytis, kartu turiu mokytis lai-
minti mokslų bičiulius tais pačiais palaimini-
mais, kurių linkiu ir Dievo prašau suteikti sau. 
Matau, jog Jis laimina ir toli nuo Jo esančius 
– jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems 
ir geriesiems, siunčia lietų ant 
teisiųjų ir neteisiųjų (Mt 5,45). 
Kažko negaudama, kažkur vis 
susmukdama, suklysdama tu-
riu dar vieną galimybę savo 
viltis sudėti į Viešpatį, nes tik 
taip atrasiu laisvę, ramybę, gi-
liau suvoksiu nuo aplinkybių 
bei pasiekimų nepriklausantį savo vertingu-
mą Dievo akyse. Suprasiu, jog mano vertės 
pagrindas yra Tame, kuris mane sukūrė, atpir-
ko, suteikė gyvenimo kryptį ir tapatybę Kristu-
je bei tikslingai palaiko visą manąją būtį, kad 
ir kur bebūčiau – namuose, universitete, kino 
teatre, mieste ar kaime.

Kita vertus, jei trokštame būti Kristaus mo-
kiniais, Jis ne tik paima mūsų naštas, bet ir 
kviečia prisiimti Jo jungą, Jo „naštą“ ir mokytis 
romumo, nuolankumo: Imkite ant savo pečių 
mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš ro-
mus ir nuolankios širdies (Mt 11,29). Skamba 
kaip akibrokštas, nesusipratimas. Paima mano 
naštą, o atiduoda savąją. Tad vis tiek turime 
nešti?.. Bet gal kitaip ir neįmanoma? Gal pa-
lengvinti savąją ir reiškia ne ką kita kaip prisi-
imti Jėzaus naštą? Taip, turime nešti – iš meilės 
Tam, kuris ant kryžiaus prisiėmė didžiausiąją iš 
visų naštų – nuodėmę. Didelis iššūkis yra taip 
gyventi ir nešti naštas kaip Jėzus, bet didis yra 
Jo pažadas –  jūs rasite savo sieloms atgaivą 
(Mt 11,29)! Dar daugiau – Jis netgi sako: Mano 
jungas švelnus, mano našta LENGVA (Mt 
11,30). Anot vieno krikščionio, kažkas išties ne-

gerai, jeigu Jo našta mums sunki.
Žinau, kad gebėjimo atiduoti ir priimti mo-

kausi kasdien iš naujo. Kartais ir visai sėkmin-
gai; bet kur kas dažniau – ašarų pilnomis sau-
jomis ir sukąstais dantimis, galynėdamasi su 
puikybe. Tuomet tariu –  ne, rėkiu: „Dieve, imk 
šitą naštą, TU ją nešk!“ Savų naštų, sunkumų 
pavedimas Dievui ir Jėzaus naštos prisiėmi-
mas kaitaliojasi tarpusavyje – čia nešu pati, čia 
vėl atiduodu Dievui. Nebus dienos, kada kartą 
ir visiems laikams atiduosiu ir niekada nebetu-
rėsiu šito kartoti. Net jei ir buvo diena, kai savo 

gyvenimą pavedžiau Jam, savo 
naštas patikėti Dievui mokausi 

kasdien. Ir tai vis naujai 
iškyla naujose situacijose 
– arba pėdinu pavieniui, 

arba stengiuosi šauktis Jo 
pagalbos.

Na, o pabaigai norisi pasi-
dalyti labai praktiniu patarimu iš studentiško 
gyvenimo. Įtemptai ruošiantis egzaminams, 
mokantis yra gera tiesiog garsiai skaityti psal-
mes – dėkojant, atiduodant naštas Dievui 
kartu su Jo žmonėmis, keliant širdį aukštyn. 
Taip iš tiesų tvirtėja suvokimas, kad Dievas 
yra ČIA, su manimi: palinkęs virš knygų, kons-
pektų, dienos darbų. Iš savo malonės ir gailes-
tingumo jau palaiminęs ateitį: koliokviumus, 
egzaminus, rašto darbus, vidines dykumas ir 
suklupimus, atsitiesimus ir atgailos virpėjimus... 
ir davęs dar vieną pažadą: Garantuoju, kad aš 
tikrai žinau savo užmojį jums, – tai VIEŠPATIES 
žodis, – užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu 
jums suteikti sklidiną vilties ateitį (Jer 29,11).

Žinau, kad gebėjimo 
atiduoti ir priimti 
mokausi kasdien iš 
naujo.
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egzaminus drauge su Dievu – išliekant Jo Ar-
tume, nuolatos Jo Akivaizdoje? Kaip atiduoti 
savo vienišumą ir gilų meilės poreikį į Viešpa-
ties rankas? Kaip būti pasaulyje, bet ne iš pa-
saulio? Galiausiai – kaip visa pakelti? Klausimų 
ir poreikių sąrašas irgi ne ką trumpesnis. 

Taigi visa tai – fiziniai, materialiniai, dvasi-
niai-emociniai poreikiai mums kartais menas 
kaip išties didžiulė našta. Nebūtinai ta, kurią 
norėtųsi nusimesti; gal tiesiog nešulys, kurį 
būtų gera truputėlį palengvinti juo pasidali-
jant. Tad aišku viena: studentiškos naštos sve-
ria, o buvimas krikščioniu savaime neužtikrina 
jų lengvumo. Akyla 
akis galėjo pastebėti, 
jog Dievu pasitikinčio 
studento gyvenime 
tie vidiniai klausimai 
dažniausiai prasideda 
klausimu „kaip?“, t. y. 
siekiama išsiaiškinti 
Dievui patinkantį san-
tykį su tuo, kuo gyve-
nama. Ir tai yra natū-
rali, prieš Dievą teisingo ir Jo Žodžio šviesoje 
tinkamo santykio paieška. Juk būdami sąmo-
ningi krikščionys, mes daugiau ar mažiau su-
vokiame, ko Dievas tikisi ir laukia iš mūsų, tad 
ir klausiame, kaip tai pasiekti, įgyvendinti. Kai 
naštų, darbų tiek daug, kai diena veja dieną ir 
nuolat trūksta laiko, pamatai, kad tavo jėgos – 

menkos ar paprasčiausiai ribotos; lyg naujai 
suvoki, kad para vis dėlto turi tik 24 valandas, 
o tau norisi ne tik valgyti, mokytis ir miegoti. 
Tad kartu su psalmininku norisi klausti: iš kur 
ateis man pagalba? Iš kur paguoda sulinku-
siems pečiams? 

Paguoda ateina atminus Dievo pažadus, 
paliktus Biblijoje. Ps 68,20 rašoma: Kasdien Jis 
neša mūsų naštas. Šios minties gyva iliustraci-
ja man tapo eilinė kelionė namo po paskaitų. 
Sausakimšame autobuse, žinoma, teko stovė-
ti. Netikėtai randu vieną saugų tarpelį prie lan-
go. Laiminga atsiremiu, stengdamasi kuo la-

biau saugoti gana 
nemažą grupės 
draugės padova-
notą kambarinę 
gėlę – it Mažojo 
princo rožę. Ir, 
mano nuostabai, 
šalia sėdinti mo-
teris ją maloniai 
paima,   patupdo 
sau ant kelių ir 

laiko tol, kol privažiuoja savo stotelę. Tuomet 
atiduoda, užleidžia man savąją vietą, ir mes 
atsisveikiname. Savo mintyse laiminu ją su-
vokusi, kad būtent Dievas diena iš dienos taip 
ištikimai ir kantriai laiko, o kai reikia – ir neša 
visas mūsų naštas.

Ką tai reiškia XXI a. krikščioniui studentui? 
Tai, kad pats Dievas eina prieky manęs pakel-
damas, panešdamas, mane sustiprindamas. 
Suteikdamas ramybės, kai pramiegu egzami-
ną; kantrybės, kai tris valandas laukiu dėsty-
tojo norėdama „pasikelti“ pažymį, bet taip ir 
nesulaukiu; nuoširdaus džiaugsmo kartu su 
tais, kurie gauna geresnius įvertinimus. Aprū-
pindamas finansais – kartais tokiu neįtikėtinu 
būdu, po ilgų vidinių kovų tarp pasitikėjimo 
Juo ir slapto skundo, manant, kad esu apleis-
ta ir užmiršta. Ir apskritai – Jis įdeda palaidū-
niškos meilės, pakantos kitiems, kurie šiaip 
man galbūt visiškai nepatrauklūs, per daug 
savotiški, netgi, sakyčiau, per daug keisti, jog 

Akyla akis galėjo pastebėti, jog Dievu 
pasitikinčio studento gyvenime tie vi-
diniai klausimai dažniausiai prasideda 
klausimu „kaip?“, t. y. siekiama išsiaiš-
kinti Dievui patinkantį santykį 
su tuo, kuo gyvenama.
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Priklausomybės ligų reabilitacinė bendruo-
menė „Vilties švyturys“ įsikūrė 2003 m. vasa-
rį. Žiemos viduryje stebuklingu būdu pavyko 
įsigyti apleistą 600 kv. m dviejų aukštų pasta-
tą. Pradžioje galėjome eksploatuoti tik vieną 
didesnę patalpą, kurioje kartu su darbuotoju 
apsigyveno vienas, po to antras gydytis pasi-
ryžę vyrai. Kurį laiką nebuvo nei vandens, nei 
elektros, nei šildymo. Tačiau buvo svarbiausia 
– begalinis vyrų noras gydytis ir didelis troš-
kimas jiems padėti. Džiugu, kad praėję visus 
sunkumus ir patyrę Dievo 
malonę pirmieji reabilitantai 
iki šiol gyvena blaiviai. 

„Vilties švyturys“ ir toliau 
siunčia gelbėjimo signalus 
daugeliui skęstančiųjų pri-
klausomybių liūne, nors ne 
visiems iškart pavyksta išsi-
gelbėti. Per devynerius me-
tus apie 600 žmonių pabandė ištrūkti iš nar-
komanijos ar alkoholizmo gniaužtų ir pradėti 
viską iš naujo švariame gyvenimo lape. Visi jie 
išgirdo Evangeliją, o įtikėjusieji po reabilitaci-
jos galėjo prisijungti prie vietinių bažnyčių. 

Šiandien reabilitacijos pastatas yra prasi-
plėtęs – pristatėme trečią aukštą, įsirengėme 
pirtį, dirbtuves, sporto salę. Vienu metu gali 
gydytis iki 40 vyrų ir moterų. Ilgalaikei reabi-
litacijai (trukmė - vieneri metai) atvyksta as-
menys, turintys priklausomybę nuo alkoholio, 
narkotikų ar psichotropinių medžiagų. Čia 
jiems stengiasi padėti patyrę specialistai: soci-
aliniai darbuotojai, psichologai, konsultantai, 
lektoriai, dvasininkai. Reabilitacijos gydymo 
metodai apima įvairias sritis: vyksta individua-

lus konsultavimas, neforma-
lios paskaitos, mokymasis, 
savarankiškas darbas su sa-
vimi, bendruomenės susirin-
kimai, fizinis darbas, darbas 
su visa šeima ir, be abejo, 
Biblijos studijos, tikinčiųjų 
susirinkimai. Bendruomenės 

gyventojai, dažniausiai be iš-
silavinimo ir darbo patirties, apmokomi staty-
bos, remonto, žemės ūkio darbų, taip pat dar-
bo kompiuteriu, verslumo pradmenų, ateities 
karjeros planavimo įgūdžių, anglų kalbos. La-
biausiai norintiems sveikti ir keisti savo gyve-

nimo būdą vyrams 
ir moterims yra su-
darytos galimybės 
mokytis Kėdainių 
suaugusiųjų mo-
kymo centre, taip 
pat įsigyti šaltkal-
vio-remontininko, 
suvirintojo elektra, 
siuvėjo-operato-
riaus specialybių. 
Šalia reabilitaci-
jos centro įkurtos 
metalo apdirbimo 
dirbtuvės, kuriose 
reabilitacijos cen-
tro pacientai mo-
komi įvairių me-
talo apdirbimo 
darbų.

Tačiau Dievas žiūri ki-
taip – Jis visada turi išeitį 
ir gali padėti kiekvie-
nam, kuris krei-
piasi į Jį pagalbos.

Vilties sklidinas 
blyksnis iš Kalnaberžės

Inga Lučunienė

Neseniai palydėjome senuosius metus. Apmąstėme pasiektas pergales, o galbūt ir 
patirtus praradimus, taip užversdami dar vieną brangaus gyvenimo puslapį. Su naujais 
metais siejame naujas viltis, kuriame naujus planus, tikimės didesnės sėkmės nei pa-
tyrėme iki šiol. Nuveiktus darbus per prabėgusius metus apžvelgia ir Kėdainių rajone 
Kalnaberžėje esanti priklausomybės ligų reabilitacinė bendruomenė „Vilties švyturys“, 
kuri vasario mėnesį skaičiuos jau dešimtus savo gyvavimo metus. Ne paslaptis, kad į pri-
klausomus nuo alkoholio ar narkotikų žmones visuomenės požiūris dažnai būna gana 
skeptiškas ar net smerkiantis. Ir ne be pagrindo. Nes taurelės nevengiantis ar anksti pa-
mėgęs narkotikų „kaifą“ žmogus neišvengiamai patiria daug nemalonumų: praranda 
darbą, šeimą, įlenda į skolas, nutraukia mokslus, įsivelia į nusikaltimus, galiausiai degra-
duoja kaip asmenybė. Toks asmuo nepajėgia pats spręsti savo problemų ir sėkmingai 
funkcionuoti normalioje visuomenėje. Deja, su šiais žmonėmis visi susiduriame beveik 
kasdien: kad ir kaip būtų skaudu, bet tai yra mūsų artimieji, giminaičiai, bendradarbiai 
ar tiesiog pažįstami. Dažnai matydami šalia savęs tokį žmogų, kad ir kaip norėtume, ne-
žinome, kaip jam padėti. Tačiau Dievas žiūri kitaip – Jis visada turi išeitį ir gali padėti kie-
kvienam, kuris kreipiasi į Jį pagalbos. Kuo labiau žmogus yra palaužtas ar pasiekęs savo 
gyvenime „dugną“, tuo labiau jis ieškos pagalbos ir ją priims. Su artimųjų, specialistų 
ir Dievo pagalba į priklausomybių pinkles patekę žmonės vėl gali tapti laisvi ir jaustis 
pilnaverčiais visuomenėje.

LIUDIJIMAS

Nuotrauka iš asmeninio archyvo



28  29

O štai pačių gydymosi programą baigu-
siųjų mintys.

Nuo to laiko, kai atvykau į bendruomenę, pra-
bėgo ne vieneri metai, padarę tikrą perversmą 
mano mąstyme ir gyvenime. Kai atvykau čia, 
svėriau 40 kg. Pradžioje savęs klausdavau: „Ką 
čia veikiu ir kam esu reikalingas – juk nepajėgiu 
net vaikščioti! Kiekviena mano gyvenimo diena 
– tik skausmas“. Tačiau netrukus šios mintys išsi-
sklaidė. Daugiau nebenoriu kentėti pats ir neno-
riu, kad kiti kentėtų, išgyvendami tokį pragarą, 
kokį išgyvenau aš. 

Andrejus

Kažkada dėl narkotikų vartojimo gulėdamas 

ligoninėje net negalėjau pagalvoti, kad važiuo-
siu į reabilitacijos centrą „Vilties švyturys“, jį baig-
siu, būsiu blaivus jau 4 metus, netgi dirbsiu tame 
pačiame centre! Kad galėsiu tikėti Dievu ir Jam 
dėkoti už atstatytą šeimą. Džiaugiuosi, kad galiu 
padėti kitiems vaikinams išbristi iš narkotikų liū-
no. Dabar galiu jiems drąsiai liudyti, kad išsigel-
bėjimas be Jo neįmanomas, o džiaugsmai gali 
būti didesni už narkotikus ar alkoholį.

Artur 

Vasario mėnesį „Vilties švyturio“ bendruo-
menė šventė devintąjį savo gimtadienį. Lin-
kime ir toliau būti ryškiu švyturiu, spinduliuo-
jančiu viltį gyvenimo audrose pasiklydusiems 
laivams. www.viltiessvyturys.lt.

Raimonda Balčiūnienė

Nedrįsčiau sakyti, kad gailestingumu ne-
sižavima arba kad jis demonstruojamas tik 
reklamos tikslais, siekiant populiarumo, pri-
pažinimo ar garbės. Iš tiesų gėrimasi gailes-
tingumu. Pasaulio visuomenė žavisi gailestin-
gaisiais, ir dažnas tos visuomenės narys savo 
širdies gilumoje norėtų būti panašesnis į juos. 
Deja, realybė yra tokia, kad, progai pasitaikius, 
tikrai ne kiekvienas pasinaudoja galimybe tą 
gailestingumą parodyti.

Tuo metu, kai Kristus gyveno žemėje, anti-
kinė Roma kalbėjo tik apie keturias pagrindi-
nes dorybes: išmintį, teisingumą, nuosaikumą 
ir drąsą – bet ne apie gailestingumą. Graikai 
laikėsi panašaus požiūrio, manydami, kad gai-
lestingumas parodo veikiau silpnumą, o ne 
tvirtumą. Aristotelis rašė, kad  gailestingumas 
– tai varginantis jausmas.

Fariziejai, kurie laikė save teisumo nešėjais 

ir dėl to buvo gana griežti ir greiti nuteisti bei 
pasmerkti kitus visuomenės narius, taip pat 
toli gražu nebuvo geriausi gailestingumo pa-
vyzdžiai. Todėl  Jėzus sakė apie juos Mt 23,23: 
Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fa-
riziejai! Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, kra-
pų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia Įsta-
tyme: teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. 
Reikia tai daryti ir ano neapleisti! Dar daugiau, 
Kalno pamoksle (Mt 5,7) skaitome: Palaiminti 
gailestingieji; jie susilauks gailestingumo. 

Klystume manydami, kad jeigu Jėzus sako, 
jog gailestingieji susilauks gailestingumo, tai 
kažkaip patvirtina išgelbėjimą darbais. Iš tiesų 
niekur Biblijoje nerasime pakankamo pagrin-
dimo tokioms mūsų išvadoms. Visur, kur tik 
Šventajame Rašte paliečiama gailestingumo 
tema, Jėzus kalba apie išskirtinę Jo žmonėms 
būdingą dvasinę savybę.

Tikriausiai nesuklysiu teigdama, jog gailestingumas toli gražu nėra nei dominuojanti, 
nei labai populiari savybė šių dienų visuomenėje. Priešingai, mūsų regėjimas, klausa ir 
jausmai per televiziją, radiją bei socialinę žiniasklaidą yra nuolat penimi gausiais neapy-
kantos, smurto, neteisybės, fanatiškumo, suktybių, visokio plauko iškrypimų bei prie-
vartos vaizdiniais. Gailestingumo apraiškos tokios retos, kad straipsniai apie bet kokią 
„Gerumo akciją“ arba vadinamąjį „Lėšų rinkimo vajų“ kokiam nors labdaringam tikslui 
(kas, beje, labai populiaru išeivijos lietuvių bendruomenėse; autorė nuo 2004 m. gyve-
na ir dirba JAV – red. past.) kaipmat atsiduria pirmuosiuose laikraščių puslapiuose. Arba 
gausiai pagražintos geradarių nuotraukomis žinutės apie tokius ir panašius renginius 
tuojau pasklinda po visagalės socialinės žiniasklaidos erdvę. 

Onutė M.
 Ieškojau ir radau

Eidama per gyvenimo duobes,
Tamsias uolas,
Braidžiojau miškų tankynėse...
Ieškojau saulės spindulių,
Lašo vilties ir žiburio šviesos.
Nesuvokdama atvykau čia ir neapsirikau,
Radau,
Ko troško mano širdis.
Mano vidus prisipildė džiaugsmo,
Meilės ir begalinės malonės.

GYVENIMAS

Būkime gailestingumo nešėjai
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kumas prasiverš veiksmais, žodžiais ar tiesiog 
artimojo reikmių ignoravimu. Tačiau blogiau-
sia yra tai, kad visi tokie ir panašūs dalykai 
gali turėti labai skaudžių, kartais net žiaurių, 
ardančių ir griaunančių bažnyčią bei žudančių 
žmogaus sielą pasekmių. 

Gailestingumas, kurį skelbia Jėzus, negali 
būti išsiugdomas vien žmogaus pastangomis. 
Jėzus sako (Mt 6,14): Jeigu jūs atleisite žmo-
nėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis 
Tėvas atleis jums. Bet juk 
Viešpats mums atleidžia 
ne todėl, kad mes nusi-
pelnome Jo gailestingu-
mo, galėdami pasigirti 
gausiais savo gailestingu-
mo darbais arba tvirtin-
dami, kad atleidome artimui arba kaimynui už 
visas jo mums padarytas kiaulystes. Čia nede-
rėtų pamiršti, kad  ir mes patys negalime tikė-
tis Dievo gailestingumo ir atleidimo be nuošir-
džios atgailos už savo nuodėmes: akivaizdžias 
ir matomas visiems bei giliai ir ilgai slėptas to-
limiausiose sielos kertelėse. Todėl, kol dar jau-
čiame neapykantą ar susierzinimą mus supan-
čiam žmogiškumui, neturėtume tvirtinti, kad 
jau tikrai giliai suvokiame savo nuodėmingu-
mą, dėl to nuoširdžiai atgailavome ir dabar jau 
galime vaikščioti pakelta galva tiek artimųjų, 
tiek dangiškojo Tėvo akivaizdoje.

Tikri Kristaus sekėjai per daug gerai supran-
ta savo nuodėmingumą, kad smerktų kitus 
žmones. Niekas kitas taip nepaskatina mūsų 
atleisti kitiems, kaip suvokimas, kad Dievas yra 
atleidęs mums mūsų nuodėmes. Tikrasis Die-
vo vaikų gailestingumas pasireiškia tik patyrus 
ir išgyvenus Dievo atleidimą. Niekas taip įtiki-
namai neįrodo, kad mums yra atleista, kaip 
mūsų nuoširdus pasirengimas ir troškimas at-
leisti kitiems.

Gilus Dievo gailestingumo suvokimas yra 
pagrindinis motyvas mūsų gailestingumui 
reikštis. Rizikuoju būti nepopuliari ar sukriti-
kuota, tačiau, mano manymu, šiandien tikrai 
yra nemažai žmonių (deja, net ir bažnyčioje), 

kurie keliauja per gyvenimą vedini nuostatos 
„man priklauso“ arba „aš nusipelniau“. Tokie 
žmonės stokoja dėkingumo. Jie yra įsitikinę, 
kad nusipelno vyriausybių ar privačių pilie-
čių labdaros. Tokios nuostatos esmė yra ne-
dėkingumas, nes kol žmogus niekam nejau-
čia dėkingumo, tol jo mintys sukasi tik apie 
jį patį. Gailestingas žmogus yra jautrus kitų 
reikmėms ir, net  pats neturėdamas, jis imasi 
veiksmų, kad padėtų labiau už jį stokojan-

čiam. Nedėkingas asmuo 
atsiriboja nuo kitų skaus-
mo, nes yra per daug susi-
rūpinęs savo paties vargais 
ir nepritekliais.

Dievas neatsiriboja nuo 
pasaulio bėdų. Apie tai skai-

t o m e Jn 3,16: Dievas taip pamilo 
pasau- lį, jog atidavė savo viengimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jėzuje Kristuje 
Dievas raidiškai įlindo į „žmogaus kailį“. Apie 
tai apaštalas Paulius (Hbr 2,16-18) rašo: Juk iš 
tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo pali-
kuonys. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus 
į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Die-
vui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti 
už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundy-
mus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi.

Pats Dievas yra mums gailestingumo pa-
vyzdys. Todėl visi, kas esame Jį iš tiesų pažinę, 
negalime - tiesiog neturime teisės - užsislėpę 
mėgautis Viešpaties malonės dovanomis. Kar-
tais gali atrodyti, kad mūsų jėgos per menkos 
Viešpaties gailestingumo darbams, - juk žmo-
nijos reikmės tokios neaprėpiamos. Tačiau 
Šventasis Raštas nuo pat pradžios iki pabaigos 
per įvairiausius pavyzdžius motyvuoja mus 
būti nepailstančiais Viešpaties gailestingumo 
atspindžiais ir jo nešėjais šiame nuodėmės iš-
vargintame pasaulyje.

Ištrauka iš prezentacijos CPE (Clinical Pastoral 
Education) programos studentams St. Vincent 
ligoninėje Indianapolyje, IN.

...galbūt niekas taip įtikina-
mai neįrodo, kad mums yra 
atleista, kaip mūsų sutiki-
mas atleisti kitiems.

GYVENIMAS

Iš tiesų tikrasis gailestingumas – labai iš-
kilus dvasios bruožas. Jis yra būtina švento, 
dieviško charakterio savybė, kuri pasireiškia 
kaip mūsų šiltų ir glaudžių santykių su Dievu 
išdava. Tai ypatinga savybė, suteikiama mums 
per mumyse gyvenančią Jo Dvasią, kai mes 
klusniai atsiduodame Viešpačiui ir kasdien be 
paliovos ieškome Jo veido bei Jo valios savo 
gyvenimui.

Mūsų krikščioniško gyvenimo kontekste 
gailestingumas turėtų išlikti nuolatiniu sieki-
niu. Juk Jėzus aiškiai sako, kad gailestingieji 
bus palaiminti. Tačiau šiame teiginyje slypi kur 
kas gilesnė prasmė. 

Tikriausiai jokia kita Biblijos eilutė nenusako 
šio teiginio svarbos aiškiau, kaip Jok 2,13: Teis-
mas negailestingas tam, kuris nevykdė gailes-
tingumo. O gailestingumas didžiuojasi prieš 
teismą. Argi kas nors nenorėtų gailestingo 
teismo iš Dievo, prieš kurį visi turėsime stoti?

Pat 21,13 - tai puikus pavyzdys, kaip šis 
biblinis principas yra ir bus taikomas prakti-
koje: Kas užsikemša ausis vargšo šauksmui, 
tas pats šauksis ir nebus išgirstas. Naujajame 
Testamente Jėzus puikiai išaiškina šio vertin-
go principo esmę palyginimu apie neatlaidų 
tarną: Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys 
jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatlei-
site savo broliui (Mt 18,35). 

Lietuvių kalboje žodis „gailestingumas“ 
paprastai vartojamas norint perteikti tokias 
sąvokas, kaip:  gailestis, pakantumas, pasi-
gailėjimas, užuojauta, atlaidumas, gerumas, 
jautrumas, dosnumas arba susilaikymas atsi-
lyginti ar nubausti skriaudėjus ar priešus. Šie 
sinonimai padeda mums giliau suprasti šio 
ypač svarbaus žodžio esmę.

Graikiškas žodis eleemon, pavartotas Mt 5,7, 
reiškia iš esmės tą patį, ką ir jo lietuviškas atitik-
muo „gailestingas“. Tačiau, kiek mums žinoma 
šiandien, Jėzus kalbėjo aramėjiškai, todėl Jo 
gailestingumo samprata greičiausiai buvo ki-
lusi iš hebrajų ir aramėjų žodžio chesed.

Viljamas Barklis (William Barclay, Daily Study 
Bible) Evangelijos pagal Matą komentaruose 

apie šį žodį sako:
Jis nereiškia vien tik užuojautos kitam asme-

niui populiariąja šio žodžio prasme; jis nereiškia 
tik paprastai gailėtis žmogaus jo bėdoje. <...> Jis 
reiškia sugebėjimą  įlįsti į kito žmogaus kailį tiek, 
kad galėtume matyti dalykus jo akimis, mąstyti 
jo mintimis ir jausti jo jausmais.

Tai aiškiai yra kur kas daugiau negu jausmin-
ga gailesčio banga; tai aiškiai reikalauja visiškai 
sąmoningų proto ir valios pastangų. Tai reiškia 
užuojautą, kuri nėra parodoma lyg iš išorės, bet 
tokią, kuri ateina iš suvokto susitapatinimo su 
kitu asmeniu, kai matome dalykus taip, kaip jis 
mato, ir jaučiame juos taip, kaip jis jaučia. Tai 
yra užuojauta tikra to žodžio prasme. Užuojauta 
kyla iš dviejų graikiškų žodžių: „syn“, kuris reiš-
kia „kartu su“, ir „paschein“, kuris reiškia „patirti 
arba kentėti“. Užjausti reiškia patirti dalykus kar-
tu su kitu asmeniu, raidiškai einant per tą patį, 
per ką eina jis (103 p.).

Lengviau pasakyti, negu padaryti! Šitaip 
įsijausti į kitą žmogų yra be galo sunku. Juk  
paprastai mes esame taip „pilni savęs“, taip 
įsijautę į save, kad bet koks jautrumas kitiems 
dažnai reikalauja iš mūsų didžiulių valios pa-
stangų. Paprastai, gailėdamiesi kito asmens, 
mes retai stengiamės įsiskverbti, perprasti, 
patirti, išjausti ar išgyventi tai, kas vyksta to 
žmogaus mintyse, sieloje ar širdyje. Tikrai nėra 
paprasta vaikščioti įsispyrus į kito, net ir į labai 
artimo, žmogaus batus.

Ko gero dėl tos pačios priežasties mūsų pa-
saulis, nors ir skelbdamas gailestingumą iš pa-
čių aukščiausių tribūnų, vis dėlto yra linkęs izo-
liuoti save nuo kitų skausmo ir nelaimių. Maža 
to, jis dažnai laiko kerštą kur kas malonesniu 
ir labiau intriguojančiu dalyku, o atlaidumą – 
nuobodžiu ir neteikiančiu apčiuopiamo pasi-
tenkinimo ar naudos.

Dar labiau gaila, kad toks pats pasaulietiš-
kumas prasiskverbia ir į bažnyčią. Viešpaties 
namuose jis neretai būna dangstomas (kurį 
laiką gal ir gana sėkmingai) demonstratyvaus 
krikščioniškumo skepetaite. Tačiau neišven-
giamai anksčiau ar vėliau tas pats pasaulietiš-



Naujasis kunigas šeštadienį susiruošė lan-
kyti parapijiečius. Jis priėjo vieną namą, kuria-
me kažkas tikrai buvo viduje, tačiau neatidarė 
durų. Kunigas pabeldė kelis kartus, o tada pa-
liko raštelį su ištrauka iš Biblijos (Apr 3,20): „Štai 
aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs 
mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir 
vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.”

Kitą dieną, skaičiuodamas aukas, kunigas 
pastebėjo savo raštelį aukų lėkštėje. Jame 
buvo prirašyta (Pr 3,10): „Išgirdau tave vaikš-
čiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuo-
gas.”

Mažasis Joškė klausinėja rabiną:
- Izraelio vaikai perėjo Raudonąją jūrą, ar 

ne?
- Taip, tikrai.
- Ir Izraelio vaikai sumušė filistinus?

- Na, taip.
- Ir Izraelio vaikai pastatė Šventyklą?
- Ir tai tiesa.
- Ir Izraelio vaikai nugalėjo Egiptą, Romą; ir 

Izraelio vaikai visada darė svarbius dalykus, ar 
ne?

- Teisingai… Tačiau ką nori paklausti?
- Tai ką tada darė suaugusieji?

Mergina atsivedė išrinktąjį į namus supa-
žindinti su savo tėvais. Per pietus tėvas ėmė 
klausinėti:

- Kokie tavo planai? 
- Studijuoju Bibliją. 
- Bibliją? Tai puiku, tačiau kaip įrengsi pui-

kius namus mano dukrai? 
- Aš studijuosiu, ir Dievas man duos. 
- O kaip jai nupirksi brangų vestuvinį žiedą, 

kurio ji nusipelnė? 
- Uoliai studijuosiu Bibliją, ir Dievas man 

duos. 
- O kaip vaikai? Kaip išlaikysi vaikus?
- Nesijaudinkite, Dievas padės.
Taip jis atsakė į visus tėvo klausimus. Vėliau 

motina tėvo paklausė, ką jis mano apie jaunikį. 
Tėvas atsakė:

- Jis neturi darbo ir planų. Tačiau gera nau-
jiena ta, kad jis mano, jog aš esu Dievas.
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Paieškos svetainės kartais paskelbia daž-
niausiai ieškomų žodžių ir frazių sąrašus. O ar 
jums niekada neknietėjo sužinoti, ko žmonės 
ieško Biblijoje? Apdorojęs lietuviškos Biblijos 
vartų svetainės (http://www.charity.lt/biblija) 
aplankymų įrašus, suradau dažniausiai joje 
ieškomus žodžius. Juos pavaizdavau šiame 
paveikslėlyje, kur dažniausiai ieškoti žodžiai - 
didžiausiu šriftu. Tai žodžiai „Jonas“ ir „laisvė“. 
Kitas populiarus žodis – „netikrų“. Matyt, norė-
ta sužinoti, ką Biblija kalba apie netikrus mo-
kytojus ir pranašus, kurių padaugėjo ypač šiais 
laikais. Galime prisiminti ir visame pasaulyje iš-
garsėjusį Haroldą Kempingą, kuris pranašavo, 
jog Kristus į žemę sugrįš 2011 m. gegužės 21 d., 
o Apokalipsė prasidės 2011 m. spalio 21 d.

Dar noriu paminėti tokius populiarius 
paieškos žodžius, kaip: „garbėtroška“, „pavy-
das“. Galbūt Biblijoje ieškota pagalbos dėl šių 
mūsų širdies nuodėmių.

Man įdomiausias pasirodė populiarus 
paieškos žodis „trolis“. Troliai – tai mitologinės 
būtybės, sutinkamos skandinavų pasakose ir 
legendose. Jie yra žmogaus pavidalo, dideli, 
bjaurūs, labai seni. Tačiau Biblijoje šio žodžio 
nėra. Nors pasitaiko lietuvių, kurie net Biblijoje 
ieško patarimo, ką daryti su troliais! 

Lietuviai dažniausiai atsiverčia tikintiesiems 
gerai žinomas ir mus drąsinančias šias Biblijos 
eilutes:

1 Kor 13,4: Meilė kantri ir maloni, meilė nepavy-
di; meilė nesigiria ir neišpuiksta. 

2 Kor 5,17: Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra nau-
jas kūrinys. Kas sena - praėjo, štai visa tapo nauja.

1 Jn 3,1: Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus 
Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai - ir esame! Pa-
saulis nepažįsta mūsų, nes ir Jo nepažino.

Tarp populiariausių nuorodų yra ir daug kitų 
mums gerai žinomų Biblijos ištraukų, nors pasi-
taikė ir keletas gana netikėtų, pavyzdžiui, kaip 
ši, kalbanti apie Damaską:

Jer 49,23: Apie Damaską: ‘Sąmyšis Emate ir Ar-
pade, nes bloga žinia pasiekė juos. Jie išsigandę 
nerimauja kaip neramios jūros bangos...’

Na, o dabar galvosūkis jums: kaip manote, 
kuri iš šių dviejų eilučių buvo populiaresnė Bi-
blijos vartų svetainėje:

Jn 3,16: Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog ati-
davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 

Rom 5,8: O Dievas mums parodė savo meilę 
tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nu-
sidėjėliai.

Ko lietuviai ieško Biblijoje?
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Svarbiausias žmogaus gyvenimo klausi-
mas – kam ir vardan ko aš gyvenu. Tačiau be 
Evangelijos pažinimo neįmanoma į jį teisingai 
atsakyti. 

Žemėje gyvenęs žydas Ješua (vardas reiškia 
„gelbėtojas“, arba „Dievas gelbsti“), Toros mo-
kytojas, tvirtino, kad jis yra tiesa, nors ir keistai 
tai skambėtų klausytojams. Tikėjimu galima tą 
priimti, protu – tikriausiai ne.

Taigi, kas gi yra Evangelijos pažinimas? 
Evangelija yra faktas, kad Jėzus Kristus prisiė-
mė bausmę už kiekvieną nusidėjėlį, kad šiam 
nereikėtų eiti į Dievo teismą. Tačiau žinoti šį 
faktą – dar ne viskas. Žmogus, trokštantis pa-
sinaudoti tokia Kristaus malone, turi pats to 

norėti ir to prašyti, dar daugiau – toks žmogus 
turi sekti Kristumi kaip mokinys. Galima ilgai 
aiškintis, kas yra mokinystė ir kaip geriau sekti 
Kristumi, tačiau pirmas ir svarbiausias žingsnis 
Jums ir man yra asmeniškai išpažinti Jėzui Kris-
tui savo nuodėmingumą, nusigręžti nuo nuo-
dėmės visiems laikams ir pripažinti Kristaus 
auką už kiekvieną iš mūsų. Tai ir būtų Evangeli-
jos pažinimas. Krikščionys ir bažnyčios tokį pri-
ėmimą dažnai įvardija ir „Kristaus priėmimu“.

Žurnalo leidėjų ir rengėjų vardu nuoširdžiai 
raginu kiekvieną skaitytoją pažinti Evangeliją, 
priimti Kristų į savo gyvenimą! Tada ir tik tada 
suprasime, kam mums duotas gyvenimas ir 
kaip mes turime jį nugyventi.

Svarbiausias gyvenimo klausimas

 Arnoldas Matijošius

      Max Lucado
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Numesti kaulą šuniui nėra gailestingumas; 
gailestingumas – dalytis kaulu su  šunimi, 
kai esi toks pat alkanas, kaip ir jis. 

Džekas Londonas

Pati svarbiausia mūsų užduotis 
– neleisti augti mūro sienai savo 
širdyje. O ypač saugotis, kad ne-
taptume akmeniu kitų sienose.

Bruno Ferrero

Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas 
yra gailestingas. 
Evangelija pagal Luką 6,36

Meilė nėra globa, o gailestingu-
mas – ne gailestis. Visa tai kyla iš 
meilės. Gailestingumas ir meilė 
yra tas pats: su gailestingumu jūs 
dovanojate meilę. Taigi duokite ne 
vien pinigų, bet ištieskite ir rankas.

Motina Teresė


