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Tikras gyvenimo skonis atsiskleidžia, kai įberiame 
žiupsnelį druskos. Tokia druska galima pavadinti nuoširdų 
įsivertinimą, ar aš pats teisingai suvokiu save, savo artimą, 
savo aplinką, ar sugebu atskirti tai, kas iš tikrųjų nėra tei-
singa, taip pat ir aktyviai ginti teisingumą. Tik tuomet, ma-
nau, žmogus pabėga nuo apgaulingos, efemeriškos bū-
senos, reiškiančios iš prigimties būdingo tiesos troškimo 
stumtelėjimą kažkur nuošalėn, kur manęs nėra. Netgi ten, 
kur, pasak netikinčiojo (o gal ir nebrandaus krikščionio), 
Dievo nebuvo ir nebus.

Šįkart skaitytojui pristatydami dialogą teisingumo 
tema, mes norime pabrėžti teisingumą kaip vieną iš mūsų 
Kūrėjo amžinųjų savybių. Būtent ją Jis nori matyti mūsų 
gyvenime, mūsų mintyse, darbuose, poelgiuose, mūsų 
bendruomenėse, ir visoje visuomenėje apskritai. Akivaiz-
du, kad teisingumo stoka nuvilia, pažeidžia ir neleidžia 
pakelti galvos aukštyn, ten, kur laukia teisingas Dievas, 
teisingas Jo planas žmonijai, ir galiausiai – Jo teisingas kie-
kvieno žmogaus teismas. Būdami gyvenimo druska (plg. 
Mt 5,13), mes sugebame pakelti galvas į teisingą Dievą, ir 
atvirkščiai – tik pakėlę į Jėzų Kristų, mes nepavirstame į 
Loto žmonos druskinę statulą, bet, perfrazuojant minėtą 
Šventojo Rašto eilutę, įgyjame viskam tinkamą ir neišbars-
tomą žmonėms sumindžioti tikrą žmogiškąją tapatybę.

Jūsų bičiulis ir tarnas,
vyr. redaktorius

2012 m. gegužė
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Artūras Rulinskas

Mes tikrai kasdien negalvojame apie teisingumą, tačiau kartais, kai asmenine patir-
timi prisiliečiame prie neteisybės ir kai mums pradeda labai skaudėti, tuomet norime 
teisingumo. Patyrę neteisybę dažniausiai kaltiname kitą, o patys, būdami nukentėję, 
tik ašarojame ir ieškome būdų nuostoliams atstatyti, ir dažnai dar trokštame atkeršyti 
skriaudėjui teisinėmis priemonėmis. 

Vis dėlto patirdami neteisybę turime ieškoti atsakymų ne kaip išspręsti atskirus atve-
jus, o pažvelgti, kas vyksta visuomeniniu lygmeniu. Gal kartais mes patys esame sudarę 
geriausias sąlygas neteisingumui klestėti, kaip neprižiūrėtame darže sudarytos geriau-
sios sąlygos piktžolėms augti?

VIEŠPATS per pranašui Izaijui duotą regėjimą leidžia ir mums praregėti dėl visai šalia 
mūsų vykstančių neteisingų darbų, įvykių ir mąstysenos.



Teisingumas – pažinti Dievą

„Jautis pažįsta savo savininką, ir asilas savo 
šeimininko ėdžias; tik Izraelis nežino, mano 
tauta nesupranta.“ Jie paliko VIEŠPATĮ, atmetė 
Izraelio Šventąjį, atsuko jam nugarą. Iz 1,3.4 b

Pokalbį apie teisingumą turbūt ir turėtume 
pradėti nuo šios minties: o koks mano santy-
kis su VIEŠPAČIU? Visada, prieš žvelgdamas į 

pasaulį ir sakydamas „o koks siaubas, nėra 
žemėje teisingumo“, pirmiausia aš pats sau 
turiu atsakyti: „Ar esu teisingas svarbiausio 

žemėje santykio atžvilgiu?“

Izaijas, girdėdamas žmonių burbėjimą ir 
nepasitenkinimą, tą jiems ir pasakė klausda-
mas: „O koks jūsų santykis su Dievu?“ Štai ir 
jautis, ir asilas supranta, kur yra jų namai, ir jie 
gerbia savo šeimininką, yra dėkingi už pilnas 
ėdžias maisto. Ar mes, kaip svarbiausias Dievo 
kūrinys, esame Jam dėkingi už visa tai, ką Jis 
mums suteikė? 

Teisingumo pradžia yra santykyje su Dievu. 
Dievas augino, auklėjo savo tautos žmones ir 
tikėjosi grįžtamojo santykio. Teisingumas Die-
vo atžvilgiu yra Jį pažinti, domėtis Juo, supras-
ti Jį ir mylėti Jį visa savo esybe. Dievo nepažini-
mas – sukilimas prieš Jį, ir tai pirmasis žingsnis 
žemyn į neteisybę. Jeigu tėvų mylėti, auginti 
ir auklėti vaikai juos apleidžia, sakome, kad tai 
neteisybė, nes sąmoningai yra apleidžiamas 
svarbiausias santykis. VIEŠPATIES mokymas 
ir Jo įstatymai kalba apie tai, kad tikintys Juo 
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Visada, prieš žvelgdamas 
į pasaulį ir sakydamas 
„o koks siaubas, nėra 
žemėje teisingumo“, pirmiausia 
aš pats sau turiu atsakyti: „Ar 
esu teisingas svarbiausio žemėje 
santykio atžvilgiu?“
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žmonės augintų ir auklėtų ateinančias kartas, 
kad asmenybės bręstų ir kad ši branda reikš-
tųsi vieningais santykiais, panašiais gyvenimo 
tikslais, minties vienybe, dalijimusi jausmais, 
tarpusavio pagarba, rodomu gailestingumu. 

Dažnai manoma, kad žmogus auginamas ir 
auklėjamas tam, kad pažintų pasaulį ir jo siste-
mas, iš kurių galėtų pasiimti tai, kas jį daro lai-
mingą. Dievas, būdamas teisingas, daug duo-
da, iš Jo prievarta nieko nepaimsi, o iš pasaulio 
reikia imti, galima gudrumu, smurtu – kaip kas 
moka. 

Štai Izaijas pastebi, ką Judo ir Jeruzalės 
žmonės gavo atgal imdami iš pasaulio – jie 
apsikrovė nedorybėmis ir piktais darbais, tapo 
ištvirkę, patyrė smurtą, jie tapo ligoti, žaiz-
doti, jų kraštas virto tyrais, miestai sunaikinti 
ugnies. Skaitydami Izaijo knygą matome, kad 
krašte tik nusikaltimai: žudomi žmonės, didėja 
inFiacija, valdžia ir valdininkai ima kyšius, už-
merkia akis teisingumui. 

Tikrai, nepažindami Dievo, jie sukilo prieš Jį 
– nėra teisybės. Iš pasaulio gavę materializmą 
ir individualizmą, jie prarado vienybę, dvasin-
gumą, teisingumą, gailestingumą. 

Izaijas mums parodo, kad pasaulis žmogui 
neduoda visko, o tik truputį, kurio nori dauge-
lis, o prisibrauti gali tik keletas. Keista, tačiau 
Dievas duoda viską, tačiau po truputį. Pažin-
damas žmogaus širdį Dievas jai nepataikauja, 

nes gaudamas viską, ko trokšta, žmogus susi-
reikšmina ir didžiuojasi.

Mano tauta nesupranta! – tai nusivylimo žo-
džiai. Dievo nepažinimas, dvasinė nebranda, 
gyvenimo būdas pagal save ir yra sukilimas 
prieš Dievą, ir tai yra didžiausioji neteisybė. 

Teisingumas – mokytis daryti gera

Netrypkite daugiau mano prieangių! Liau-
kitės aukoti bevertes atnašas, smilkalai kelia 
man pasibjaurėjimą. Jaunaties ir šabo, 
sueigų šaukimo, iškilmių su piktais dar-
bais aš negaliu pakęsti. Nusiplaukite ir 
būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų 
blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, 
mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisin-
gumui, padėkite engiamajam, užstokite 
našlaitį, ginkite našlės bylą. Iz 1,13.16-17

Kita neteisybė – apsimesti re-
ligingais. Izaijo nuomone, tai 
blogis. Kai žmonės dedasi re-
ligingais, vaidina tikinčius, 
mušasi į krūtinę įrodi-
nėdami, kad jie yra 
VIEŠPATIES, o kartu 
gyvena netikinčiojo 
žmogaus gyveni-
mą – tai neteisybė. 
Teisingumas būtų 
pasikeisti ir atsivers-
ti, pradėti mokytis 
daryti gera.

Tai, ką izraelitai 
vadina atėjimu pas 
Dievą, iš tiesų visiškai 
nėra atėjimas. VIEŠPATS 
kalba tautai reikalaudamas, 
kad jie netryptų šventyklos 
prieangių, kad liautųsi aukoti ir 
smilkyti, kad nešvęstų švenčių. 
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Akivaizdu, jog neužtenka, 
kad atėję pas Dievą Jam 
pasakytume: „Štai aš 
vykdau Tavo įsakymą švęsti šabo 
dieną, dabar pasidžiauk manimi, 
įrašyk pliusą.”
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Šių tikinčiųjų atėjimas Dievui yra pasibjaurėti-
nas, šlykštus, našta ir vargas.

Kaip gali būti tokia skirtinga nuomonė – 
žmonės sako: „Tai geri papročiai, dvasingi ir 
neklystanti teologija”, o Dievas sako: „Man 
visa tai be galo šlykštu”? 

Išties ne aukos, ne papročiai ir ne šventės 
yra patys savaime blogi, o garbintojai, kurie 
ateina ne tiek pagarbinti Dievą, kiek patys pa-

sijausti geriau. Religija jiems ne santykis, 
o tam tikra kolektyvinė sielos anes-
tezija. Manyčiau, šioje situacijoje ir 

patys kunigai kalti, nesakydami 
tiesos ir greičiausiai dėl nešva-
raus pelno skatindami žmones 
taip veidmainiauti. Tiek senaja-
me Izraelyje, tiek šiuolaikiškoje 

krikšionybėje šis Dievo garbini-
mo klausimas visą laiką iškyla į 
paviršių. Tai, kas Dievui turėtų 

kelti pasitenkinimą, Jam tampa 
pasibjaurėtina.

Verčiau pažiūrėkime, kokie daly-
kai Dievui malonūs. Akivaizdu, jog 

neužtenka, kad atėję pas Dievą Jam pasakytu-
me: „Štai aš vykdau Tavo įsakymą švęsti šabo 
dieną, dabar pasidžiauk manimi, įrašyk pliusą.”

VIEŠPAČIUI svarbu, kad ateidami pas Jį bū-
tume švarūs, atsisakę blogio, besimokantys 
daryti gera, atsidėję teisingumui, padedantys 
engiamajam, užstojantys ir ginantys našlai-
čius ir kitus beteisius žmones. Pranašas Michė-
jas taip pat skelbė: Žmogau, jis tau pasakė, kas 
gera ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS: tik dary-
ti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolan-
kiai eiti su savo Dievu (Mch 6,8).

Kiekviena kultūra turi savo ambicijų dėl pa-
pročių ir Dievo garbinimo praktikos. Štai čia 
matome, kad Dievas kalba izraelitams, norė-
damas juos grąžinti nuo jau priimtinų papro-
čių į paprastesnį supratimą. Tai, kaip senovėje 
tikėjo Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Jobas ir 
kiti, yra daug svarbiau, negu ta religinė forma, 
apie kurią kalba Izaijas (ir vis dar šiuolaikinė), 
pilna visokiausios meno pompastikos, kvapų, 
didingų mostų, simbolinių reikšmių, spalvo-
tų apdarų, sueiliuotų pratarmių, nuostabios 
architektūros pastatų. Geriau turėti mažiau 
religinės liturgijos, tačiau išlaikyti švarią širdį, 
norią Dievui tarnauti dvasią. 

Atsakymas visada priartėja prie esminio da-
lyko – mūsų sielos švarumo ir širdies tyrumo. 
Ne argumentai mus atveda prie VIEŠPATIES, 
ir ne argumentai mus atitolina nuo Jo; taip 

Neteisybė ir teisingumas 
yra taip arti mūsų, kad 
ir apie vieną, ir apie kitą 
žinome pakankamai daug, ir iš 
tiesų tik mūsų pasirinkimas lemia, 
kokie mes norime būti savo 
gyvenime.

Jolantos Stanulionytės nuotrauka



pat ir teisingumas vydomas ne argumentais, 
o meile, užuojauta, gailestingumu, patarna-
vimu, gelbėjimu, pasiaukojančiu pavyzdžiu. 
Bažnyčia pirmine savo samprata – tai žmonės, 
kurie atstatė santykį su Dievu, kurie patyrė 
nuodėmių atleidimą ir nori tarnauti. Apvalę 
savo sielas norime būti arti VIEŠPATIES, o nuo-
dėmių sutepti ir neatgailavę esame linkę tolti 
nuo Dievo. Apsivalę esame arčiau teisingumo, 
o nusidėję – nutolę nuo jo. Per karalių Dovydą 
apie tai girdime: Kas gali įkopti į VIEŠPATIES 
kalną? Kas gali įžengti į jo šventąją buveinę? 
Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra, kuris 
netrokšta tuštybių ir apgaulingai neprisieki-
nėja artimui. Jis gaus VIEŠPATIES palaiminimą, 
teisų atlygį Dievo, savo Gelbėtojo. Tokia yra 
karta tų, kurie į jį kreipiasi ir ieško Jokūbo Dievo 
veido (Ps 24,3-6).

Kviesdamas apsvarstyti mūsų sielos reika-
lus, VIEŠPATS rodo mums pagarbą, lygiaver-
tiškumą (kurio nesame verti) ir pagalbą mus 
apvalyti. Kviesdamas apsvarstyti VIEŠPATS 
pasirodo, koks Jis bendraujantis ir norintis 
santykio su mumis, koks Jis orus, leidžiantis 
pasirinkti teisingumą žemėje.

Teisingumas – atkurti teisumo miestą

Atkursiu jūsų teisėjus, kokie buvo senovėje, 
ir patarėjus, kokie buvo pradžioje. Tada tu būsi 
vadinama Teisumo miestu, ištikimuoju mies-
tu. Iz 1,26

Manau, kad visi norime kažkuo būti ir 
kažkuo nebūti, tačiau būti teisiu ir ištikimu 

paprastai nėra tas siekinys, kuriuo mes žavė-
tumės ir dėl kurio labai stengtumės, kad bet 
kokia kaina būtume teisūs ir ištikimi žmonės. 
Tokios sąvokos atrodo labiau papildančios tai, 
kuo mes norime būti: pirmiau – verslininkas ir 
tik po to sąžiningas, pirma draugas ir tik po to 
ištikimas. Pagal Dievą yra kitaip. Dievas nenori 
mūsų charakterizuoti – statybininkas, moky-
tojas, sportininkas, pardavėjas. Jam svarbiau 
matyti žmogaus charakterio nuostatą – ištiki-
mas, teisus, taikdarys, gailestingas ir t. t.  

Kalbant apie miestus ir valstybę, mąstoma 
panašiai. Sakoma: „Šitas yra pramonės mies-
tas, šitas kultūros, o šitas pramogų ir poilsio 
miestas.“ Kiekvienas miestas didžiuojasi to-
kiu išskirtinumu, dėl kurio miestiečiai užsidir-
ba pragyvenimui ir gerai jaučiasi.

Apie kurį mūsų gražios šalies miestą sako: 
„Šis yra Teisumo miestas, šis Gerumo mies-
tas, šitas yra Ramybės ir Saugumo miestas“? 
Girdime priešingai: „Šiame mieste pavojinga 
vaikščioti vakarais, ten žmonės užsiima kon-
trabanda ir t. t.“ Išgirdus Izaijo nuomonę apie 
to laikmečio Jeruzalę, šiaušiasi plaukai, nes 
apie Jeruzalę jis sako, kad tai kekšė (Iz 1,21). 
Miestas, kuris vieniems atrodo dvasingumo 
sostinė, į kurį miniomis traukia turistai patir-
ti Dievą, pranašo požiūriu yra paleistuvystės 
sostinė. Manau, daug žmonių dėl tokių Izaijo 
žodžių buvo įsižeidę.

Neteisybė ir teisingumas yra taip arti mūsų, 
kad ir apie vieną, ir apie kitą žinome pakan-
kamai daug, ir iš tiesų tik mūsų pasirinkimas 
lemia, kokie mes norime būti savo gyvenime.

Visi žinome, kiek daug pasaulyje neteisybės 
ir kaip dažnai skundžiamasi, kad nėra teisingu-
mo, ir tai tarsi suteikia teisę nesielgti teisingai, 
nes teisingumo nėra. Iš tiesų teisybė ir teisin-
gumas yra, tik reikia rasti, kas vykdo teisingu-
mą, kas jį praktikuoja, kas juo gyvena.
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Mes evangelizuojame atsi-
žvelgdami į tai, kad turime 
būti jautrūs bei nusižemi-
nę prieš Dievą ir žmones.



Kas vykdė teisingumą Jeruzalės mieste? Kas 
buvo tas asmuo ar asmenys, kurie priimdavo 
žmonių ginčų ir nesutarimų sprendimus? Ka-
ralius, biurokratai, kunigai, pranašai? VIEŠPATS 
kalba: Atkursiu jūsų teisėjus, kokie buvo seno-
vėje, ir patarėjus, kokie buvo pradžioje (26 eil.).

Be abejonės, visuose sluoksniuose turi būti 
teisių ir ištikimų žmonių, kas yra stipriau negu 
tai, ką jie daro. Jų nuoga profesinė įtaka VIEŠ-
PAČIUI yra visiškai nepakankama. Kunigai, 
pranašai ir eiliniai tikintieji, užimantys įvairius 
postus valstybėje, vyriausybinėse ir nevyriau-
sybinėse organizacijose, turi didelę įtaką tei-
singumui, jie gali formuoti gyventojų pasau-
lėžiūrą teisingumui.

Girdime, kad VIEŠPATS ruošiasi keisti tei-
sėjus ir patarėjus. Jie užkopė karjeros laiptais 
į labai įtakingas pozicijas ir nevykdo tikro 
teisingumo. Jie ima kyšius, nesprendžia kraš-
to varguolių bylų. Jie turi didelę įtaką, tačiau 
pataikauja tiems, kas daugiau moka. Dėl pri-
vačių interesų, dėl Dievo nepažinimo 
jie yra sustabdę teisingumą ir miestą 
pavertę apgailėtina vieta gyventi. 

Viena iš tų esminių 
VIEŠPATIES minčių –
Tada tu būsi vadina-
ma Teisumo miestu 
... Mes girdime, kad 
keisdamas miestą, 
keisdamas visuo-
menę, keisdamas pa-
saulį VIEŠPATS atras naujų 
teisėjų, naujų patarėjų, 
naujų administratorių, 
naujų kunigų ir pranašų, 
naujų pardavėjų, naujų 
mokytojų – tokių, ku-
rie teisesni ir ištikimesni 
Dievui. Teisumui atsida-
vusius žmones Dievas 
pažįsta ir Jis juos nau-

dos, prieš tai pašalindamas tuos gerai užgy-
venusius iš neteisybės pelno. 

Nežinau, ar šiame regėjime Izaijas pamatė 
ir tą ateities miestą, kurio tikėjimu laukiame ir 
mes, šių laikų Kristaus sėkėjai, apie kurį nau-
jai buvo apreikšta Jėzaus apaštalui Jonui: Ir 
aš išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, 
nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo 
išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir iš-
girdau galingą balsą, skambantį nuo sosto:  „Štai 
Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas 
juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais...“ 
(Apr 21,2-4).

Šiuo apmąstymu į teisingumą pažvelgta ga-
na siaurai, tačiau čia aprašyti dalykai turbūt yra 
vieni iš svarbiausių. Teisingumas prasideda nuo 
mūsų pačių Dievo pažinimo. Teisingumas – iš 
Dievo mokymo, ir tikrai ateis laikas tai teisingai 
visuomenei, kurioje teisingumas klestės.
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Kalbino Remigijus Jucevičius

Pokalbis su David Wiebe (Vinipegas, Kanada), Tarptautinės broliškųjų menonitų ben-
drijos (TBMB) generaliniu direktoriumi ir dr. Johann Matthies (Korntalis, Vokietija), Bro-
liškųjų menonitų misijos Europoje ir Vakarų Azijoje direktoriumi.
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Kaip krikščionys gali prisidėti prie tei-
singos visuomenės kūrimo, kai bažnyčia 
atskirta nuo politikos? 

David: Čia reikėtų kalbėti apie keletą daly-
kų. Kiekviena kultūrinė grupė turi nusistačiusi 
tam tikras ribas, kas ji yra. Tačiau ribos nėra 
absoliučiai neperžengiamos. Yra būdų pro jas 
įeiti ir išeiti. Manau, kad panašiai yra ir su krikš-
čionybe. Faktas, jog gyvename pasaulyje, bet 
nesame iš šio pasaulio. Tai reiškia, kad yra riba, 
ir ta riba apibrėžia, kas mes esame kaip krikš-
čionys. Konkrečiai sakome, jog bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybės, nes iš principo bažny-
čia priklauso kitai karalystei – Dievo karalystei. 
Visada pradedame nuo ribų, bet kartu suvo-
kiame, kad yra būdų, kaip peržengti šias ribas. 
Tai tikrai svarbu prisiminti.

Reikia stebėti perėjimus per šią ribą. Bažny-
čia yra atskirta nuo valstybės, ji save laiko Die-
vo karalystės dalimi. Tačiau yra būdų įsitraukti 
į visuomenės gyvenimą, į viešąjį valdymą, tik 
reikia stebėti, kaip tai vyksta.

Johan: Manau, kad valstybė turi būti atskir-
ta nuo bažnyčios, arba visa valstybės veikla 
bus bažnyčia. O jei valstybė yra bažnyčia, tai 
negali būti daug bažnyčių. O tai reiškia, kad 
valstybė taps piktnaudžiaujančia struktūra, 
netoleruojančia jokių nukrypimų. Kada mato-
me dominuojančią religiją, kuri tapatinasi su 
valdžia, tai sukuria problemas visiems kitiems. 
Bažnyčia turi pati kontroliuoti, kiek ji prisidės 
prie valstybės. Ji turi labiau paklusti Dievui nei 
žmonėms. Naujasis Testamentas dažnai tiesio-
giai kalba apie įstatymus. Jis palaiko valstybės 
idėją. Naujasis Testamentas sako, kad Dievas 
davė valstybei kardą. Dievas laiko valstybės 
žmones atskaitingais, kad jie baustų blogį ir 
saugotų gėrį. Bet jei jie netiki Gyvuoju Dievu, 
tuomet kyla klausimas, kam jie atskaitingi.

Jau trejus metus esu Vokietijos krikščionių 
demokratų partijos narys. Aš ten įstojau ne 

tiek dėl valstybės ar partijos labo, kiek dėl pa-
ties savęs. Norėjau, kad tai man nuolat primin-
tų, jog esu Vokietijos pilietis; kad prisiminčiau, 
jog tos privilegijos, kuriomis dabar naudojuosi 
kaip laisvos valstybės pilietis, buvo gautos ki-
tiems sumokėjus didžiulę kainą, net savo gy-
vybę. Todėl supratau, kad noriu pats prisidėti 
prie valstybės valdymo. Jeigu neprisidėsiu, 
tai tik skųsiuosi valdžia, elgsiuosi, kaip ir visi 
kiti. „Viskas blogai, politikai korumpuoti...“ Jei 
neprisiimsiu dalies atsakomybės už savo vals-
tybę, tai būsiu tik stebėtojas – niurzglys. Da-
bar, būdamas partijos narys, esu kviečiamas 
dalyvauti įvairiose veiklose. Sausio 1 d. mūsų 
vietinis rajonas surengė „reFeksijos valandą“, 
kurioje dalyvavo politikai, merai, parlamento 
nariai. Ten turėjau progos kalbėti visą valandą. 
Savo temą pavadinau „Su viltimi ir pasitikėji-
mu žengiame į Naujus metus“. Kai visi kalbėjo 
apie krizę, aš atėjau su žinia apie viltį. Biblija 
mums sako, jog visada būtume pasiruošę atsa-

kyti apie mumyse esančią viltį. Pamaniau – čia 
būtent tai, ko reikia. Aš paliudysiu apie savo 
viltį.

„Krikščionių demokratų sąjunga“ – tai da-
bartinė Vokietijos valdančioji partija, kurią iš 
esmės sudaro liuteronų ir katalikų partijos. 
Mes, krikščionys, neturime kito pasirinkimo, 
tik būti labai politiški, nes Biblija mums liepia 
melstis už visus, bet pirmiausia už tuos, kurie 
eina atsakingas pareigas. Kad galėčiau mels-
tis už tuos, kurie valdžioje, turiu žinoti, kokie 
žmonės ten yra ir kokias problemas jie spren-
džia. Tai reiškia, kad evangelinis krikščionis, 
kuris paklūsta Biblijai, melsis už savo valstybę, 
savo valdžią, karalių, merą, ir labai gerai tą at-
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Supratau, kad noriu pats 
prisidėti prie valstybės 
valdymo. Jeigu nepri-
sidėsiu, tai tik skųsiuosi valdžia, 
elgsiuosi, kaip ir visi kiti. 
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sakomybę suvoks. Tai mūsų pirmasis pašauki-
mas – dalyvauti. Kitas pašaukimas – nešti viltį į 
tuos valdžios sluoksnius.

Vieną dieną mano tėvas sužinojo, kad aš 
kasdien skaitau laikraščius (ypač konservaty-
vios menonitų bažnyčios labai griežtai vertina 
bet kokį domėjimąsi pasaulietiniais reikalais 
– red. pastaba), ir sureagavo į tai kaip į proble-
mą. Aš jam pasakiau: „Jei visi bažnyčios žmo-
nės kasdien skaitytų visus laikraščius, tai gal ir 
būtų negerai. Bet jei visoje bažnyčioje nebūtų 
nė vieno žmogaus, kuris kasdien skaito lai-
kraščius, būtų dar blogiau.“ Todėl aš taip pat 
tikiu tuo, kad kol bažnyčia stengiasi būti išti-
kima Dievo karalystei, kiekvienas žmogus turi 
įvairiausių vaidmenų valstybėje. Jie neprivalo 
būti tarnybose su ginklais, bet jie gali būti mo-
kytojai, gydytojai, miestų merai. Taigi įsitrauki-
te, dalyvaukite, prisiimkite dalį naštos. Tačiau 
tai asmeniniai pašaukimai, kuriuos bažnyčia 
turi atpažinti ir palaikyti. Tokiu būdu bažny-
čios ir valstybės atskyrimas yra gera mintis. 
Kaip institucijos mes nesame tokios pačios.

Kas įvyko IV-ame amžiuje valdant Konstan-
tinui? Prieš tai 300 metų krikščionys buvo per-
sekiojami, ir staiga imperatorius tapo krikš-
čionimi. Negalite kenčiančio Kristaus, visų Jo 
mokinių palikto, staiga padaryti Romos impe-
rijos galva – su visa ginkluote, visomis koloni-
jomis, visa prekyba. Tuomet Kristus buvo gar-
binamas, bet pagal Jį nebuvo gyvenama. Kai 
bažnyčia tapo viena su valstybe, Kristus tapo 
tik dievišku, o Jo žmogiškoji prigimtis dau-
gybę šimtmečių buvo prarasta. Kristus buvo 
garbinamas, bet Juo nebuvo sekama. Jo die-
viškoji prigimtis buvo akivaizdi, tačiau nebuvo 
mokoma apie Jo žmogišką gyvenimą. Impe-
ratorius negali gyventi pagal Kalno pamokslą. 
Manau, kad ir dabar krikščioniškasis pasaulis 
tai jaučia – per kilusį Apšvietos laikotarpį, per 
diktatūras, per bendrą religijos prasmės pra-
radimą mūsų visuomenėse. Dabar galbūt at-

gauname tą Kristų, kuris vaikščiojo šia žeme. 
Kai prieš 20 metų studijavau teologiją, pasiro-
dė knyga „Istorinis Jėzus“ (Howard Marshall). 
Istorinis Jėzus buvo prapuolęs iš teologijos 
visą tūkstantmetį. Dabar mes sakome, kad tu-
rime gyventi sekdami Jėzumi iš Nazareto. Tai 
įmanoma tik tuomet, jei esame atskirti nuo 
valstybės. 

David: Ironiška, kad ši kova už istorinį Jėzų 
tapo „karštu tašku“ konservatyviesiems krikš-
čionims, kurie tą kovą suvokė kaip kelią ar 
sąsają su liberaliąja krikščionybe. Tai ironiška, 
nes aš, kaip ir Johan sako, manau, jog tai prak-
tinis Jėzaus žmogiškumo sugrąžinimas.

Laiško romiečiams 13 skyriuje sakoma, jog 
valdžia yra iš Dievo. Taip pasakyta Rašte ne 
vienąkart, mažiausiai tris. Pirma, tuo teiginiu 
pagerbiama valdžia. Tačiau kitame, giles-
niame lygyje toks teiginys sako, jog karalius 
neturi aukščiausios valdžios, o ta aukščiausia 
valdžia yra Dievas. Valdovas privalėjo turėti 
aukščiausią valdžią, šis Rašto teiginys atrody-
tų tai patvirtina, bet iš tiesų Raštas sako – ne.

Ar reikėtų kovoti už teisingumą, jei šim-
tu procentų žinai, kad šios pastangos bus 
bergždžios?

David: Tai priklauso nuo to, kiek turite laiko. 
Gal tos pastangos atrodys bergždžios per jūsų 
gyvenimo laikotarpį, bet kai kuriems sprendi-
mams prireikė 500 metų. Reformacijos metu 
Europoje anabaptistai buvo persekiojami ka-
talikų, liuteronų ir reformatų. Visai neseniai, tik 
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Evangelinis krikščionis, 
kuris paklūsta Biblijai, 
melsis už savo valstybę, 
savo valdžią, karalių, merą, ir labai 
gerai tą atsakomybę suvoks. 
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prieš kelerius metus, ir reformatai, o praeitais 
metais ir liuteronų bažnyčios o\cialiai atsiprašė 
dėl šių persekiojimų. Šiems atsiprašymo spren-
dimams prireikė 500 metų, nuo 1520 iki dabar.

Johan: Teisingumas gali turėti daug veidų. 
Jėzus mokė apie teisumą, bet taip pat ir apie 
teisingumą. Teisingumas yra dieviškas princi-
pas. Galime sugrįžti prie pranašo Amoso arba 
prie Michėjo ir pasižiūrėti, kas yra teisingumas. 
Taip pat galime žvelgti į Jėzaus gyvenimą. 
Pavyzdžiui, teisingumas yra, kai savo darbuo-
tojams mokate tokį atlygį, kad vienos dienos 
atlyginimo užtektų pa-
maitinti tą dieną darbuo-
toją ir jo šeimą. Tačiau 
Vokietijoje atsiranda vis 
daugiau darbų, už ku-
riuos atlygio nepakanka 
šeimai išmaitinti. Arba, 
kai pasipelnymui naudo-
jamas žmogaus darbas 
Indijoje  – ar tai teisinga? 
Mes, bent jau Europoje, 
nediskutuojame ir ne-
sprendžiame etninio ar 
istorinio teisingumo, ne-
diskutuojame apie praei-
ties įvykius. Tačiau ekono-
minis teisingumas plačiai 
aptarinėjamas. Ar suteikiu silpnesnei mano 
visuomenės pusei dalyvavimo visuomenė-
je pilnatvę? Tai teisingumo klausimas. Jėzus 
daug ką turi pasakyti apie našles, našlaičius, 
apie neapsaugotą, silpnąją visuomenės dalį. 
Negali būti jokio teisingumo, jei jis neaprėpia 
neapsaugotųjų.

Ar galime apeiti teisingumą vardan 
aukštesniųjų tikslų?

David: Manau, kad teisinga visuomenė, tei-
singas pasaulis yra aukštesniųjų tikslų sąraše. 
Klausimą formuluočiau taip: Ar galima paau-

koti kažkokius tarpinius tikslus galutiniam, di-
džiajam tikslui pasiekti. Teisingumas, manau, 
yra vienas iš tų didžiųjų tikslų Dievo sąraše, 
todėl verčiau reikėtų kitus dalykus atidėti tam, 
kad pasiektume šį tikslą. Teisingas pasaulis yra 
toks, kuris atsižvelgia į našles ir našlaičius, pa-
žemintuosius ir prarastuosius. Tam tikra pra-
sme tai ir yra priežastis, kodėl vedame žmones 
pas Jėzų. Mes sakome: „Ateikite pas Jėzų, nes 
po dangumi neduota žmonėms jokio kito var-
do, kuriuo jūs galėtumėte išsigelbėti iš savo 
nuodėmingų kelių.“ O kas tie nuodėmingi ke-
liai? Tai neteisingumo keliai.

Johan: Menonitai per daugelį kartų vienas 
kitam perduodavo, jog yra geriau pačiam pa-
tirti neteisybę, nei ją sukelti kitam. Apaštalas 
Petras 30 metų po Jėzaus mirties galvojo apie 
Jį, rašydamas savo laišką. Petras, apstulbęs dėl 
Jėzaus, apie Jį rašo, kad pats patyręs neteisy-
bę, Jis savo širdyje neturėjo nieko prieš žmo-
nes. Jėzuje nebuvo jokio pykčio. Noriu, kad ir 
praėjus 30 metų po mano mirties žmonės pri-
simintų, jog savo širdyje aš niekam nelinkėjau 
blogo. Bet tai taip pat reiškia, kad mes patys 
patirsime neteisybę.

Labai ačiū Jums už puikius atsakymus.
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Su Biblija Sibiro tremtin
Nijolė Latužienė

Viešpats man suteikė malonę gimti ir 
užaugti tikinčioje šeimoje. Esu „trečios 
kartos baptistė“, o tėvelis buvo baptistų 
pastorius.

Augau pokario metais Biržų krašte. Kiek 
save prisimenu, namuose buvo daug gie-
dama – prieš valgį, vakarais, įvairiomis pro-
gomis. Prieš pusryčius tėtis paskaitydavo 
iš Šventojo Rašto, dažniausiai iš Naujojo 
Testamento, išversto arkivyskupo J. Skvi-
recko ir išleisto Kaune 1941 m. Gana daž-
nai, ypač žiemos rytais ir vakarais, tėveliai 
garsiai skaitydavo ką nors iš krikščioniškos 
literatūros. Kartu su mumis gyveno tėvelio 
mama, bobutė, kaip ją vadindavome. Iš jos 
pirmąkart išgirdau daug pasakojimų iš Se-
nojo Testamento: apie Mozę, Juozapą ir jo 
brolius, Gideoną, Dovydą. Man tai buvo la-
bai įdomu. O kai pati išmokau skaityti, jau 
šie personažai man buvo pažįstami. Nuo 
mažens buvau mokoma giesmių, Biblijos 
eilučių atmintinai.

Mūsų namuose vykdavo pamaldos. Į jas 
ateidavo nemažai kaimynų. Žmonės ilgė-
josi ramybės, užuovėjos, Dievo apsaugos, 
nes laikai buvo neramūs. Nerimą kėlė nau-
ja valdžia, reikalavimas stoti į kolūkius, 
trėmimai, apie kuriuos vis iš naujo pasklis-
davo garsas. Atrodė, stačiai ore tvyrojo 
baimė, įtampa, nes žmonės nuolat kalbė-
davo apie naują karą arba trėmimus. N
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Ir štai atėjo 1951 metų spalio 2 d. Tas ruduo 
buvo saulėtas ir šiltas. Mes jau buvome įstoję 
į kolūkį, o tėvelis buvo paskirtas kolūkio iždi-
ninku. Tą naktį apie 3 val. pasibeldė kareiviai ir 
liepė ruoštis į tolimą kelionę. Kai nubudau, pa-
mačiau mamą, dedančią drabužius į maišus. 
Vėliau mama pasakojo, kad ji labai bijojusi, 
jog mus kada nors gali išvežti. Bet kai iš tiesų 
tai įvyko, Dievas jai suteikė visišką ramybę, ir 
ji galėjo ramiai, apgalvodama susidėti būtinus 
daiktus. Kareiviai geranoriškai patarė pasiimti 
daugiau šiltų drabužių, maisto, bet tėveliams 
buvo svarbu apsirūpinti ir dvasiniu maistu. Jie 
suspėjo įsidėti ir Naująjį Testamentą, ir 1910 m. 
išleistą lietuvišką Bibliją, ir Bibliją rusų kalba, 
taip pat keletą giesmynų.

Biržuose į mūsų sunkvežimį įsodino abi 
mano vyresnes seseris, kurias kareiviai išsive-
dė iš gimnazijos. Rokiškio geležinkelio stotyje 
mus susodino į prekinio traukinio vagonus. 
Turėjome sėdėti ir miegoti ant savo daiktų. 
Prisimenu tėčio ūkiškumą ir dalykiškumą, ku-
ris labai pravertė nelengvoje kelionėje. Jis mo-
kėjo nuraminti žmones. Visi įsitempę, dirglūs, 
vietos mažai, tai viename, tai kitame kampe 
pasigirsta rauda: „Kas dabar bus, kur mus 
veža? Mirsim iš bado, žūsim nuo šalčio!“ Tėtis 
ramindavo: „Juk Dievas yra visur, Jis bus ir Si-
bire su mumis. Nereikia dejuoti iš anksto.“ Jis 
paimdavo Naująjį Testamentą, paskaitydavo, 

trumpai paaiškindavo, o tada mes  penkiese 
giedodavome, daugiausia iš atminties. Vaka-
rais visi spiesdavomės aplink metalinę kros-
nelę, šildydavomės, o žmonės vis prašydavo 
pagiedoti. Visi nurimdavo, įsiviešpataudavo 
rami, draugiška atmosfera. Tada, nors buvau 
dar vaikas, aiškiai suvokiau, jog Dievas yra rea-
lus, o tikėjimas yra labai vertingas dalykas.

Po 3 savaičių kelionės – iki Tomsko traukiniu, 
vėliau garlaiviu ir barža – pasiekėme atokų kai-
mą, apsuptą vandenų ir taigos. Visos pajėgios 
dirbti moterys ir vyrai, tarp jų ir tėvelis, buvo 
atskirti nuo šeimų ir išvežti už 40 ar 50 km, kur 
sunkiai dirbo miške. Vaikai pradėjo eiti į moky-
klą – žinoma, rusų. Rusų kalbą išmokau gana 
greitai. Mes, lietuvių vaikai, buvome verčiami 
stoti į pionierius, bet nė vienas to nepadarė-
me. Mokiniams į galvas buvo kalama ateistinė 
pasaulėžiūra, ir kartais būdavo sunku, viduje 
vykdavo kova. Namuose skaitydavau Bibliją, 
ko nesuprasdavau, klausdavau mamos.

Retkarčiais tėveliui būdavo leidžiama aplan-
kyti šeimą. Ateidavo pėsčiomis. Praleidęs die-
ną vėl turėdavo grįžti pėsčias 40 km. Kiekvie-
nąkart, kai būdavo tėtis, darydavome mažas 
pamaldėles, į kurias ateidavo keletas lietuvių. 

Taip Sibire prabėgo beveik septyneri me-
tai. Teko ir su kaimynais rusais pasikalbėti apie 

ISTORIJOS PUSLAPIAI

 Norėčiau padrąsinti: mieli 
tėveliai, seneliai, močiutės, 
kurie mylime savo vaikus 
ir anūkus, skaitykime kartu su 
jais Šventąjį Raštą, mokykime 
atmintinai eilučių, mokykime 
giesmių.
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Dievą. Tėvelis su savimi į miško darbus  buvo pa-
siėmęs rusišką Bibliją. Pasakojo, kad kartą bara-
ke davė paskaityti vienai jaunai merginai. Ji taip 
įniko vartyti ir skaityti  Bibliją, kad jos tėvas pa-
klausė, ko ji tenai ieškanti. Jos atsakymas mūsų 
tėčiui paliko neišdildomą įspūdį: „Aš ieškau Die-
vo!“ Paskutiniaisiais metais tėvelį perkėlė dirbti 
į mūsų kaimą, gyvenome visi kartu. Prisimenu, 
pasiimdavau rusišką Bibliją ir eidavau paskaityti 
kaimynėms, nes dauguma pusamžių žmonių 
buvo beraščiai – jie buvo rusai tremtiniai iš Alta-
jaus, užaugę taigoje be jokių mokyklų. 

1958 m. liepą mūsų šeima ir daugelis kitų lie-
tuvių gavo leidimus grįžti į tėvynę! Iki Tomsko 
vykome garlaiviu, o ten reikėjo palaukti trauki-
nio į Maskvą. Kaip tik buvo sekmadienis. Mano 
mama Sibire susirgo artritu ir jau keletą metų 
nebevaikščiojo, vežėmės ją ant neštuvų. Pali-
kę ją bendrakeleivių lietuvių priežiūrai, mudu 
su tėčiu suradome baptistų maldos namus. 
Atrodė, kad patekau į kitą pasaulį! Atpažinau 
choro giesmes iš vaikystėje girdėtų melodijų, 
o pamokslą ir net maldas prisimenu iki šiol. 
Kaip man trūko viso šito per tuos septynerius 

metus! Tas kelias dienas, kol per Maskvą pa-
siekėme Vilnių, visą laiką mąsčiau apie tai, ką 
išgirdau, ausyse skambėjo giesmės.

Galėčiau dar ilgai pasakoti... Norėčiau pa-
drąsinti: mieli tėveliai, seneliai, močiutės, kurie 
mylime savo vaikus ir anūkus, skaitykime kar-
tu su jais Šventąjį Raštą, mokykime atmintinai 
eilučių, mokykime giesmių. Mažos galvelės įsi-
mena daug dalykų! Ir jeigu gyvenimo audros 
apdengia savo apnašomis tuos įspūdžius, jie 
vis tiek kažkur giliai glūdi. Nežinai, kada ateis 
laikas, kai tie brangūs dalykai, kuriuos sužino-
jai vaikystėje, vėl atgis tarsi daigeliai po žie-
mos ir suvešės. 

Dabar XXI amžius. Daug kas pasikeitė – san-
tvarka, gyvenimo lygis ir daugybė kitų dalykų. 
Tačiau Dievo ir Jo Žodžio šiandien mums reikia 
nė kiek ne mažiau. Tas Žodis sako, kad Jėzus 
Kristus tas pats vakar, šiandien ir per amžius. 
Mums reikia to nesikeičiančio ištikimo Gelbė-
tojo. Todėl visiems linkiu:

Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai 
(Kol 3,16).

ISTORIJOS PUSLAPIAI
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Tai neteisinga!
Robertas Peteraitis

Jeigu auginate vaikus arba su jais bendravote, jums pažįstamas vaiko skundas „Tai 
neteisinga!“ arba „Taip nesąžininga!“. 

„Ji gavo daugiau, nei aš! 
Tai neteisinga!“

miegot! Tai neteisinga!“

Paprastai vaikas taip skundžiasi todėl, kad jaučiasi auka. Skundas kyla iš prielaidos, 
kad gyvenimas visada (t. y. kiekvienu momentu) turi būti teisingas, o jei taip nėra, vai-
kas jaučiasi nuskriaustas.

Dažnai žmogus tokį vaikišką požiūrį atsineša ir į suaugusiųjų pasaulį, ir šūkis „Tai ne-
teisinga!“ tampa mūsų gyvenimo šūkiu. Jei kitam geriau sekasi, jaučiamės aukomis, nu-
kentėję. Gal iš čia ir kyla liguistas lietuvių polinkis tyliai džiaugtis, kai kaimynui blogai?.. 
Toks aukos požiūris veda į pesimizmą ir apatiją. 
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Tai neteisinga!

„O kodėl aš nieko negavau?
 Tai neteisinga!“

„O jam tai leidai ilgiau neiti 
miegot! Tai neteisinga!“

„O kodėl vėl aš turiu iš-
vesti šunį?! Tai neteisinga!“
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Gyvenimas iš tiesų neteisingas. Realybė 
tokia, kad teisingumas nėra pritaikomas vi-
siems kiekvienu momentu. Jeigu manysime 
priešingai, nuolat nusivilsime. Štai du žmonės 
važiuodami viršija greitį, o nubaudžiamas tik 
vienas. Du būna šalia sergančiojo, bet tik vie-
nas pasigauna virusą. Vienas džiaugiasi lygiais 
gražiais dantimis, o kitam tenka nešioti breke-
tus, brangiai mokant už dantų lyginimą. Vie-
nas gimsta ir nugyvena gyvenimą turėdamas 
gerą regėjimą, o kitam tenka nuolat nešioti 
akinius.

Labai dažnai mes žiūrime į kitus ir tikime, 
kad jų gyvenimas geresnis, nei mūsų – „žolė 
visada žalesnė kitoje tvoros pusėje“. Užmirš-
tame Dievo įsakymą apie pageidimą: Negeisk 
savo artimo namų, negeisk savo artimo žmo-
nos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei 
asilo: nieko, kas yra tavo artimo (Iš 20,17).

Be to, kas vienam atrodo „teisinga“, kitam 
jau gali atrodyti „neteisinga“. Štai vienas žmo-
gus gyveno taupiai, daug ir sunkiai dirbo, o 
vėliau naudojosi savo darbo vaisiais – turėjo 
daugiau pajamų. Jam tai atrodė teisinga. O 
štai kitas linksmai leido laiką, niekuo nesirūpi-
no, o užėjus nepritekliui ėmė šaukti: „Tai ne-
teisinga! Kodėl aš vargstu, o štai anas gyvena 
lengvai ir yra visko pertekęs?“

Netgi Biblijoje skaitome, jog Dievas išsi-
renka Jokūbą, o ne Ezavą, nors jie dar nebu-
vo nieko gero ar blogo nepadarę: ... Rebekai, 
pradėjusiai iš vieno, mūsų tėvo Izaoko (dar jos 

dvyniams negimus ir jiems dar nepadarius nei 
gero, nei blogo, – kad Dievo nutarimas įvyktų 
pagal pasirinkimą, ne dėl darbų, bet šaukian-
čiojo valia), buvo pasakyta: ‚Vyresnysis tarnaus 
jaunesniajam‘, kaip ir parašyta: ‚Jokūbą pami-
lau, o Ezavo nekenčiau‘ (Rom 9,10b-13).

Lyg nujausdamas, kad tuoj šauksime „Tai 
neteisinga!“, apaštalas Paulius dar priduria: Ką 
gi pasakysime? Gal Dievas neteisingai daro? 
Jokiu būdu! (Rom 9,14).

O ką į tai pasakysime mes? Ar šauksime, 
jog Dievas buvo neteisingas Ezavui? O kaip 
dėl Jobo, kai Dievas leido šėtonui atimti iš jo 
visą nuosavybę, šeimą ir sveikatą? Jobas tikrai 
kaltino Dievą neteisybe (Job 27,2), bet vėliau 
skaitome, kad Dievas savo atsakymu užčiaupė 
Jobui burną (Job 40,4-5).

Pats Jėzus palietė šį klausimą savo palygini-
me apie vynuogyno savininką ir jo samdomus 
darbininkus. Kai atėjo užmokesčio metas, pas-
kutiniesiems į darbą priimtiems darbininkams 
buvo atlyginta po tiek pat, kaip ir pirmiesiems, 
dirbusiems visą darbo dieną. Tuomet šie ėmė 
šaukti ir protestuoti: „Tai neteisinga!“ Į tai vy-
nuogyno šeimininkas (simbolizuojantis Dievą) 
atsakė tokiais žodžiais: Argi aš neturiu teisės 
daryti ką noriu su tuo, kas mano? Ar todėl tavo 
akis pikta, kad aš geras? (Mt 20,15).

Biblijoje yra ir daugiau pavyzdžių, kai žmo-
nės piktinosi Dievo parodyta malone „never-
tiems“ ir dėl to laikė Dievą neteisiu. Štai prana-
šas Jona buvo mirtinai supykęs ant Dievo (Jon 
4,1-3), kai Jis nusprendė atsižvelgti į nineviečių 
atgailą ir jų pasigailėti. O ar prisimenate vyres-
nįjį sūnų iš Jėzaus palyginimo apie sūnų pa-
laidūną (Lk 15,11-32)? Jis tiesiog niršo ant tėvo, 
kai šis išskėstomis rankomis sutiko sugrįžusį 

... kas vienam atrodo 
„teisinga“, kitam jau gali 
atrodyti „neteisinga“.
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jaunėlį ir šio sugrįžimo proga net iškėlė puotą. 
Juk šis vyresniojo sūnaus požiūris mums taip 
gerai pažįstamas.

Vadindami Dievą neteisingu, mes patys 
sėdamės į Dievo sostą ir daromės visa ko tei-
sėjais, kartu ir Dievo. Tačiau turime problemų, 
dėl kurių negalime būti teisingais teisėjais – 
mes turime ribotą pažinimą ir esame paveikti 
nuodėmės, kuri visada teisingumą pakreipia 
mūsų naudai. Dėl to teisiame paviršutiniškai 
(Jn 7,24) ir esame linkę kitus griežtai nuteisti 
dėl tokių dalykų, dėl kurių patys save pateisi-
name. Jeigu „neteisybė“ įvyksta mūsų naudai, 
mes tai priimame kaip savaime suprantamą 
dalyką ir dėl to neprotestuojame! 

Tikrai, jei žvelgsime tik į šį gyvenimą, maty-
sime didžiulę neteisybę. Tai gali mus nuvaryti 
į nusivylimą ar net į depresiją. Psalmininkas 
Asafas, matydamas sėkmingus nusidėjėlius ir 
vargstančius teisiuosius, savo jausmus išsakė 
tokiais žodžiais: Bet mano kojos vos nepasvi-
ro, vos nepaslydo mano žingsniai (Ps 73,2).

Tačiau pakako jam įeiti į Die-
vo šventyklą ir pasižiūrėti į 

gyvenimą iš amžinybės 
perspektyvos, – jis atgau-
na pusiausvyrą ir su pa-

lengvėjimu atsidūsta. O savo 
ankstesnį požiūrį pavadina kvailu ir 

neišmaniu (Ps 73,22). Dievas nesuve-
da visų sąskaitų šio gyvenimo žemėje 
pabaigoje. Galutinis teisingumas bus 
įvykdytas vėliau!

Bob Sjogren ir Gerald Robison savo 
knygoje „Cat and Dog Theology“ (liet. 
„Šunų ir kačių teologija“) rašo: „Gyveni-
mas nebuvo sukurtas tam, kad suktųsi 

apie mus. Todėl ir pats klausimas ‚ar tai teisin-
ga mano atžvilgiu?‘ jau yra neteisingas. Gy-
venimas nebuvo sukurtas teisingas. Verčiau 
pamatykime tai, jog gyvenimas sukurtas kaip 
daugybė progų, kurios gali mus nukreipti į 
Dievą ir atskleisti mums Dievo šlovę.“

Kaip mums pakeisti savyje šį nusistaty-
mą „Tai neteisinga!“? Gal būtų naudinga 
išsiugdyti dėkingumą už tai, ką turime. 
Nustokime nuolat žiūrėti į kitus ir lyginti 
save su jais. Kurkime savyje pozityvesnį 
požiūrį į savo gyvenimą ir į mus supantį 
pasaulį. Išnaudokime pasitaikančias pro-
gas ir padarykime ką nors gera, o ne nuo-
lat užsiiminėkime savigaila. Būkime labiau 
patenkinti savo gyvenimu ir neskubėkime 
jo lyginti su kitų žmonių. O jeigu jau knieti 
palyginti, tai lyginkime save su tais, kurie 
turi mažiau, kurie ne tokie sveiki, kuriems 
blogiau sekasi. Pagaliau padėkime šiems 
žmonėms, tuo parodydami jiems Kristaus 
meilę. Tegul visa tai neša Dievui šlovę!

Gyvenimas niekada nebuvo ir nėra teisin-
gas. Juk neteisinga, kad turite namus, o dau-
gybė žmonių gyvena lūšnose. Neteisinga, kad 
turite šeimą, o aplink vis dar daug našlaičių 
ir paliktų vaikų. Neteisinga, kad turite darbą, 
o tūkstančiai jo neturi. Neteisinga, kad turite 
gražią dukrą, o daugybė šeimų išvis negali tu-
rėti vaikų. Būtent tai ir sakykime sau bei savo 
vaikams: „Gyvenimas nėra teisingas. Gyvenki-
me jį Dievo šlovei!“

Būkime labiau patenkinti 
savo gyvenimu ir nesku-
bėkime jo lyginti su kitų 
žmonių.
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Įsivaizduok, kad vieną vakarą pameti piniginę – su visais savo tapatybės ženklais: ta-
patybės kortele, vairuotojo, studento ir kitais pažymėjimais. Nepastebi, kaip piniginė 
išslysta iš kišenės troleibuse, ir ją kažkas pasiima. Dabar gali būti bet kuo, tačiau kartu 
supranti, kad pagal įstatymą esi niekas. Mintyse nuolat sukasi: „Tai neteisinga! Žmonės, 
grąžinkite, kas jums nepriklauso! Tai ne jūsų, tai tiesiog ne jūsų tapatybė!..“

Tokios situacijos sutrikdo įprastą įvykių 
eigą, tvarkingai suplanuotą kasdienybę. Dar 
daugiau – norom nenorom susimąstai, o kiek 
man iš tiesų svarbu kortelės, įrodančios mano 
tapatumą? Ar tai TIK kortelės, TIK plastikas, ar ir 
kažkas daugiau? Ar jose ir sutelpa VISA tai, kas 
aš esu, ką reiškiu sau ir pasauliui? Kas apskritai 
suteikia, patvirtina ir palaiko mano tapatybę?

Viena vertus, šiandien visuomenėje gali 
būti bet kuo – taip paprasta susikurti norimą 
tapatybę: pasirinkti išvaizdą, pomėgius, drau-
gus, studijas, galbūt rečiau – išties norimą 
darbą. Juk tavo pro\lis – tarsi facebooke – yra 
tavo rankose. Ir jį nuolat gali lengvai pakeisti 
– lyg kompiuterinė „delete“ funkcija veiktų ne 
tik virtualybėje, bet ir tikrovėje, nepalikdama 
jokių „šiukšlių“. Taip atsiranda „lengvai“ pa-
naikinama praeitis, niekuo neįpareigojančios 
trumpalaikės draugystės; neretai manoma, 
kad panaikinama gali būti santuoka, ištrina-

mas žmogus, padaryta skriauda, melas, 
neteisybė... O apgraibomis nujaučiamas 
gyvenimo laikinumas kužda: Valgykim ir 
gerkim, nes rytoj mirsime! (Iz 22,13). 

Kita vertus, gali pasijusti esąs niekuo. 
Mūsų atvirai materialistinė visuomenė 
– tai skaičių visuomenė, kur dažnai pasi-
junti lyg mažas sraigtelis, naudingas tik 
tuomet, kai sukiesi. Užrašas ant miesto 
sienos „Dirbk. Pirk. Mirk.“ atsirado ne 
veltui – yra kažkas, kas išdrįsta bent 
tokiu būdu protestuoti prieš sekuliariz-
mą (spėju, tam žmogui ne daugiau nei 
trisdešimt). O eilinę studentišką savaitę 
neretai irgi apibūdina paprasčiausias 
skaičių ir skaičiukų „tvarkaraštis“: pir-
madienis – grąžinti iki 05.21, antradienis 
– PVM 3,4 %; trečiadienis – HM090295; 
ketvirtadienis – esate 3-iasis eilėje; 
penktadienis – 49006280488; šešta-

Akvilė Širvaitytė

Teisinga 

Jevgenijos Lisauskaitės  nuotrauka
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dienis – 54076... Tad „bėk, Lola, bėk!“ – bėk 
greičiau, turėk daugiau! Juk turėti kažką dabar 
reiškia būti kažkuo. Tačiau ką apie tapatybę 
byloja seniai užmiršta septintoji diena, pavers-
ta dar vienu darbadieniu?

 Sekmadienis primena, kad esu KAŽKAS, o 
ne niekas – esu brangus ir ypatingas Dievui, 
sukurtas pagal Jo „paveikslą ir panašumą“ (Pr 
1,26)! Dievas, kuriam visko buvo gana, sukū-
rė žmogų – tave, o sukūręs septintąją dieną 
grožėjosi. Kaip ši žinia, jei iš tiesų ją priimčiau, 
galėtų pakeisti mano suvokimą apie tai, kas 
esu, kas apskritai yra žmogus? Ar vis dar galiu 
laikyti save tik sraigteliu ar statistiniu vienetu? 
Tačiau sekmadienis primena ir ką kitą – esu 

NIEKAS, esu sūnus pa-
laidūnas, išėjęs 
ir paniekinęs 

Dievo meilę, gyvenąs nuodėmėje, pats sau 
dievas. Ir tam, kad mano surambėjusi širdis 
nors kiek suminkštėtų, Dievas siunčia savo 
Sūnų Jėzų mirti ant kryžiaus vietoj manęs... O 
Jis ne tik miršta – ne; Jis miršta ir prisikelia, ir 
gyvena per amžius! 

Kai žvelgiu į Jėzų, suprantu, kad Jis gyveno 
be jokios prabangos važinėtis troleibusais, be 
jokių socialinių garantijų ir netgi be aiškaus 
statuso visuomenėje. Jis netgi neturėjo tapa-
tybės kortelės – išskyrus tą, kurią suteikė Tė-
vas; ir pastaroji ypatinga tuo, kad jos neįmano-
ma pamesti ar sunaikinti. Jėzus aiškiai suvokė, 
iš kur Jis atėjo, kas Jis yra ir koks Jo gyvenimo 
tikslas – nepaisant to, kuo Jį laikė aplinkiniai: 
Žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo 
rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą 
(Jn 13,3). O jei viskas Jam iš Dievo duota, ar Jis 
nėra pajėgus apvalyti mus nuo nuodėmės, iš-
gydyti praeitį, išlaisvinti iš savimeilės ir suteikti 
patvarią, teisingą tapatybę – tapatybę Jame?

Vis dėlto galime būti tuo, kuo norime, – 
Dievas savo tapatybės „neperša“, bet duoda 
laisvę rinktis. Prisimenu, kaip paauglystėje 
vakarais mėgdavau vaikščioti po pievas ir vis 
mąstyti mąstyti... Nebuvau patenkinta savo 
gyvenimu ir vis skaudžiai klausdavau: KAS 

AŠ ESU? Tuo metu išgyvenau turbūt patį 
didžiausią vienišumą savo gyvenime – eg-
zistencinį vienišumą, ir suvokimą, kad ma-
nyje yra bedugnė, kurios negali užpildyti 
šis pasaulis; kad yra – kad turi būti – kažkas 
daugiau, į ką šita gelmė nukreipta ir kas pa-
galiau padėtų išspręsti tapatybės lygtį. Pa-
mažu supratau, kad tas kažkas yra Dievas. 
Jis vis dar užduoda pačius svarbiausius gy-
venimo klausimus: Ant kokio pamato sta-
tau savo gyvenimą? Kuo paremta mano 
tapatybė? Ar kažkuo, ką galima lengvai 
pamesti it nepatvarią plastikinę kortelę? 

Kažkuo, kas gali būti akimirksniu praras-
ta – draugais, mokslais, karjera, pinigais, 
geru įvaizdžiu, kitu žmogumi – ar vis dėl-
to Dievu?
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Iš Tavo rankų,
Sutvėrėjau,
Kaip dovaną imu 
Dar niekad negyventą dieną.
Žinau – nesuvėluos aušra,
Ir žemės kamuolys
Vėl šildysis prieš Saulę.

Tik nežinau,
Kiek skirta man gyvent?!
Gal metų metai liko, –
O gal?!
Ant Tavo delno
Tik trupiniai dienų ar valandų?

O Sutvėrėjau,
Būna taip sunku. –
Kasdienės duonos
Trūksta šeimos stalui.
Ne jūra tyvuliuoja už langų,
O pykčio, neteisybės marios.

Bet troškulys gyvent –
Toks nuostabus!
Kaip ir visi visi stebuklai Tavo:
Ir prasiskleidusi gėlė,
Ir oras, ir vanduo,
Voriukas, lipdantis tinklus
Virš mano stalo.

1996 m. lapkritis
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O Viešpatie,
Aš tik maža skruzdė
Iš žemės skruzdėlyno,
Ropojanti per šiltą Tavo delną.

O Viešpatie,
Aš tik dulkelė čia, po Tavo kojom,
Bet Tu davei dulkelei
Vardą, jausmus ir širdį, troškulį gyventi.

Davei dulkelei sielą – kelią į save!
Ne mokslo apskaičiuotoji traukos jėga
Mane prispaudusi prie žemės laiko,
O įsisiurbusi į kraują nuodėmė.
Numest tą naštą, nugalėt save,
Pakilt į aukštį –
Aš negaliu, o Kristau, be Tavęs.

Aukos didybę,
Kančią nekaltos aukos
Žmogaus protu sunku
Įsivaizduot...
Už mano nuodėmę.
Kristaus maldoj – tokia kančia,
Kad prakaito lašai kraujuoti
Paliko pėdsakus ant akmenų.
O mano atgaila, malda –
Kas tai?
Rasos lašelis dykumos platybėj?
O ne, – visa esybe pajutau, tikiu!
Mane, dulkelę mažą,
Liečia amžinybė!
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dvasinė tarnystė
     visuomet neatskiriama
 nuo materialinės

Šiandien skaitytojams apie teisingumą ir ypač 
apie vieną iš jo aspektų kalba Lietuvos tautos se-
nas geras draugas vokietis Gerhardas Karlas. Karlas 
yra įkūręs labdaros fondą, teikiantį įvairią pagalbą 
– daugiausia aprūpinant tinkamu būstu – skurstan-
čioms Marijampolės regiono šeimoms. 

iiiiiirrrrrr   yyyyyyyppppppaaaaaččččč 
uuuuuuttttooooooosssssss ssssssseeeeee----
ssss...   KKKKKKKKKKaaaaaaaaaarrrrrllllllllaaaaaaaaaaassssssss      
pppppaaaaagggggggaaaaaalllllbbbbbąąąąą  
kkkkkuuuuurrrrrssssstttttaaaaannnn----

MISIJA

Arnoldas Matijošius



27

MISIJA

Norėčiau papasakoti, kodėl būtent Lietu-
va tapo mano surenkamos labdaros teikimo 
vieta. Prieš 20 metų aš ne tik apie Lietuvą, bet 
apskritai apie Baltijos valstybes beveik nieko 
nežinojau, tik tiek, kad jos yra kažkur Šiaurėje 
nuo Vokietijos. Ir štai maždaug devintojo de-
šimtmečio pabaigoje per televiziją pamačiau 
išsirikiavusią kelyje ilgiausią žmonių grandinę1.  
Kaip sužinojau, jie stovėjo susikibę rankomis 
nuo Vilniaus iki Talino, net 650 kilometrų ilgio 
grandine. Tuomet gyvenome Šveicarijoje; aš iš-
kart susidomėjau: tiek daug žmonių dalyvavo! 
Tai mane paskatino pradėti ieškoti kontaktų 
Lietuvoje. Pirmiausia susiradau Šveicarijos lietu-
vių bendruomenę. Kartu ėmėme galvoti, kaip 
padėti Lietuvos žmonėms. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, man kilo 
idėja įsteigti Lietuvoje labdaros organizaciją. 
Įsteigėme ir ją pavadinome „Solidarumas”, no-
rėdami parodyti savo solidarumą su lietuviais 
ir paremti jų kovą už demokratiją ir laisvę. Į šią 
pelno nesiekiančią organizaciją investavome 
pinigų, greta jos įkūrėme spaustuvę. Pradėjome 
nuo labai mažų dalykų – iš Šveicarijos atvežėme 
naudotų spausdinimo mašinų, kurių šveicarai 
jau nebegalėjo parduoti. 
1 Baltijos kelias.

Atvežę jas į Lietuvą susidūrėme su sun-
kumais ir problemomis. Anuomet Lietuvos 
visuomenėje dar buvo gausu visokios ne-
tvarkos, tačiau sugebėjome rasti užsakovų, 
kvali\kuotų žmonių darbui su šiomis maši-
nomis; pradėjome nuo mažų darbelių, eida-
mi pirmyn žingsnis po žingsnio. Darbas vyko, 
mes gavome pelno, kurio 30-40% naudojome 
vargingiems vaikams remti. Taip pradėjome 
teikti labdarą Lietuvai. 

Tuomet darbą ypač sunkino biurokratiniai 
barjerai, nors ir šiandien jų yra nemažai. Po-
komunistinės epochos žmonės dar tebebuvo 
valdžioje. Aktyviai veikė ma\jos struktūros, 
kurios mums netgi grasino. Žinojo apie mūsų 
pelną, todėl reikalaudavo duoklės, o mes at-
sisakydavome mokėti. Jie dukart grasino nu-
šauti mane. Turiu šeimą, vaikus, todėl man 
labai sunku buvo priešintis toms struktūroms 
ir toliau dirbti Lietuvoje. Tai jau buvo tikėjimo 
žingsnis. Mūsų darbas vyko palaikomas mal-
dos ir mūsų krikščioniško tikėjimo. Nuo pat 
pradžių šį darbą atidavėme į Jėzaus Kristaus 
rankas, sakydami: „Mes patys čia nieko nega-
lime padaryti, todėl veik Tu, o mes seksime. 
Mums reikia Tavo pagalbos.“ Tai buvo dvasinė 
kova tarp gėrio ir blogio, ji tokia lieka ir dabar, 
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Lisauskų šeima (7 vaikai, Vilkupių kaimas, Kybartai, Vilkaviškio rajonas)



XXI amžiuje. Norime atiduoti šlovę Jėzui. Esu 
dėkingas, kad, pavyzdžiui, viena jauna, ką tik 
dvidešimtmetį atšventusi evangeliška tikinčių-
jų bendruomenė Kaune reguliariai meldžiasi 
už mano bendradarbius, organizaciją, mane, 
mano šeimą, darbą; jie nuperka mums Biblijų, 
kurias dovanojame remiamoms šeimoms. 

Žvelgdamas atgal pasakyčiau, kad Lietuvo-
je man teko išgyventi daug sunkumų, tačiau 
buvo ir gerų patyrimų. Darbas 1990-aisiais 
sunkiai skynėsi kelią, bet, kaip jau minėjau, 
mums sekėsi – spaustuvės darbas buvo pel-
ningas. Dalį pelno skyrėme vargstantiems vai-
kams ir jų šeimoms. Nuo 1994 iki 1999 metų 
rėmėme vaikų namus Vilniaus regione. Taip 
pat daug metų rėmėme labdaros valgyklą. 
Tai buvo viena iš pirmųjų labdaros valgyklų, ir 
mes padėjome jos kūrimosi etape.

Vėliau mūsų dėmesį atkreipė gausios šei-
mos – ėmėme dirbti su jomis. 1999 metais 
vienas iš mano patarėjų pasiūlė nuvykti į Ma-
rijampolę ir aplankyti gausią, sunkiai besiver-
čiančią šeimą. Nuvykę pamatėme jų vargus. 
Tuomet susisiekėme su vietos valdžia, atsa-
kingais žmonėmis ir kartu veikdami padėjo-

me tai šeimai išbristi iš tuometinių bėdų. Taip 
prasidėjo veikla Marijampolės regione, kur 
sutikome gerų partnerių, todėl ir pasilikome. 
Matėme daug reikmių, nors ir kituose Lietu-
vos regionuose gausu jų. Jei nori gerai atlikti 
darbą, labai svarbu turėti gerus partnerius 
vietoje.

Dvasinė tarnystė visuomet neatskiriama 
nuo materialinės, tad mes remiamoms šei-
moms dovanojome Biblijas – ir suaugusie-
siems, ir vaikams. Man tai pati svarbiausia 
tarnystė.

Kalbėdamas apie mūsų, kaip Dievo kūri-
nių, atsakomybę socialinio teisingumo srityje 
ir apie tai, ką mes galime nuveikti dėl vienas 
kito, aš pažymėčiau, jog socialiniam teisingu-
mui reikalinga laisvė. Ir atvirkščiai, socialinis 
teisingumas yra būtinas laisvei. Labai svarbūs 
abu dalykai. Šventasis Raštas moko, kad turi-
me rūpintis savo kaimynu, padėti jam, tuo šlo-
vindami Dievą. Tai labai efektyvus Evangelijos 
skelbimo būdas. Kaip tikri krikščionys, mes ne-
galime pamiršti kitų žmonių bėdų ir vargų. Jei 
kažkas šaukiasi pagalbos, tai, kaip mokė Jėzus, 
mūsų pareiga yra sustoti, įsiklausyti, skirti jam 

MISIJA

 Naumavičių šeima (6 vaikai, Bublelių kaimas, Kudirkos Naumiestis, Šakių rajonas)
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laiko. Turime statyti Dievo karalystę, ne savo 
karalystę, o Dievo; ir tai daryti kartu su kitais. 
Tai labai svarbu. Mes galime daug pasiekti 
vykdydami socialinį teisingumą.

Nors didelė mūsų darbo dalis atliekama 
Vokietijoje, vis dėlto nemažai darbų daroma ir 
čia, Lietuvoje. Svarbi abiejose šalyse gyvenan-
čių mūsų bendradarbių motyvacija.

Lietuvoje spaustuvėje dirbo apie 20 vieti-
nių žmonių, jie stengėsi, uždirbo pelno, ku-
rio dalį naudojome socialiniam darbui. Taigi, 
pagrindinis darbas buvo daromas Lietuvoje. 
Deja, dėl krizės spaustuvę uždarėme. Vėliau ir 
Vokietijoje įkūriau visuomeninę organizaciją, 
kurioje dirba vokiečiai dėl Lietuvos vaikų. As-
meniškai tų vaikų jie nepažįsta, bet, būdami 
krikščionys, skiria savo laiką jūsų vargingų vai-
kų ir jų šeimų labui. Vokietijoje yra ir maldos 
grupės, besimeldžiančios už Lietuvos žmo-
nes. Paminėsiu, kad ir Lietuvoje  yra ne viena 
evangeliška bažnyčia, kuri taip pat meldžiasi 
už šį darbą. Esu dėkingas, kad Vokietijos ir Lie-
tuvos žmonės šį darbą palaiko savo maldomis. 
Tai mūsų darbo pagrindas, o motyvas – meilė 
Dievui ir žmogui.

Be abejo, žinome, kad skur-
dą padeda mažinti ir kiti lab-
daros fondai, tačiau su kitomis 
Lietuvos labdaros organiza-
cijomis ryšių neturime – nėra 
nei laisvų žmonių, nei laiko. Ir 
dar. Yra įvairių strategijų, bet 
aš tikiu, kad remiamoms šei-
moms reikia padėti tik vieną 
kartą. Padėti būtina ženkliai, 
tą pagalbą suorganizuojant 
taip, kad šeimos toliau galėtų 
gyventi savarankiškai. Taigi 
mes ženkliai jiems padedame, 
bet jų atžvilgiu darome tai 
tik vieną kartą, nes nenorime 

remti šeimos po to dar 5 ar 10 metų. Padeda-
me jiems išbristi, o tuomet sakome, kad toliau 
tvarkytųsi patys, turėdami naują pradžią, be 
skolų, be didžiulių socialinių problemų. Kartu 
ir drąsiname juos.

Mes padengiame kai kurių šeimų skolas,      
t. y. „ištraukiame“ juos iš jų vargo – skolos 
„duobės“; tačiau ne tik tai, nes būna, jog nu-
perkame šeimai žemės sklypą, jei jie gyvena 
kaime; suremontuojame šeimos namą žiemai, 
nuperkame malkų. Taigi, kad ir kokie jie būtų, 
pasirūpiname jų poreikiais, kurie iki tol lyg di-
džiulis inkaras traukė juos į dugną – jie patys 
nebegalėjo jo ištraukti. Mes jį ištraukiame, 
kad šeima kaip laivas plauktų toliau. Toks yra 
mūsų veiklos modus vivendi.

Jei prisiminčiau savo asmenišką susitikimą 
su Kristumi, būtų labai ilga istorija, galbūt ją 
papasakosiu kitąkart. Save įsivertinu kaip Jė-
zaus Kristaus vynuogyno darbininką. Dauge-
liui pažįstamų sakiau, kad į Lietuvą važinėsiu 
tol, kol Dievas to norės ir kol Dievas tam pa-
rūpins lėšų. Nežinau, kiek ilgai dar tai bus, bet 
Jis žino.

Jūsų žurnalo tikinčiųjų skaitytojų paprašy-
siu nepailstamų maldų. Mano darbas čia – tai 
kova tarp gėrio ir blogio. Šiame darbe yra vi-
sokių kliuvinių ir problemų. Iš esmės tai – dva-
sinė kova. Štai kodėl malda ir maldos grupių 
palaikymas yra labai labai svarbu. Kartais 
prarandu viltį, drąsą, bet vėliau pradedu vis iš 
naujo. Skelbti Evangeliją tokiu būdu – sunkus 
kelias. 
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„Mes patys čia nieko ne-
galime padaryti, todėl veik 
Tu, o mes seksime. Mums 
reikia Tavo pagalbos.“



Netikęs teisingumas

Aukštas teisėtvarkos pareigūnas gatvėje 
mašina partrenkė du pėsčiuosius. Skelbiamas 
teismo nuosprendis pėstiesiems:

- Piliečiui, kuris galva pramušė priekinį au-
tomobilio stiklą, skiriama 5 metų laisvės at-
ėmimo bausmė. O tam, kuris po susidūrimo 
nulėkė į krūmus, skiriami 7 metai už bandymą 
pasprukti iš nusikaltimo vietos.

Teisėjas paskelbia nuosprendį:
- 25 metai kalėjimo.
Nuteistasis:
– Jūs ką, man jau 83 metai.
– Mes nereikalaujame neįmanomo. Atsėdė-

site, kiek galėsite.

Teisingumas triumfavo

Vienas advokatas dalyvavo labai sudėtin-
goje teismo byloje, susijusioje su verslu. Jo 
klientas tą dieną, kai teisėjas turėjo paskelb-
ti sprendimą, buvo išvykęs. Taigi advokatas, 
išklausęs teisėjo sprendimą, iškart pasiuntė 
savo klientui telegramą: „Teisingumas trium-
favo!“

Klientas iškart jam atrašė: „Kuo skubiau 
duok apeliaciją!“

Jaunas advokatas, perėmęs savo tėvo kon-
torą, kartą grįžo namo labai pakylėtas.

- Tėti, paklausyk, tu nepatikėsi! Aš pagaliau 
išsprendžiau tą seną Jonaičių bylą!

- Išsprendei!!! - suriko jo tėvas. - Tu, neapsuk-
rus kvaily! Juk iš tos bylos pajamų mes gyve-
name jau daugiau nei penkerius metus!

Vakarienė

Du teisininkai atėjo į kavinę ir užsisakė gėri-
mų. Tuomet iš portfelių išsitraukė savo sumuš-
tinius ir ėmė juos valgyti.

Tai pamatęs kavinės savininkas supyko ir, 
priėjęs prie jų, pasakė: 

-  Atsiprašau, bet čia negalima valgyti savo 
sumuštinių.

Teisininkai gūžtelėjo pečiais ir apsikeitė 
savo sumuštiniais.
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GREITAI PASIRODYS NAUJA KNYGA!
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Kiekvienas žmogus yra unikalus, kaip ir jo 
gyvenimas. O pateikti savo gyvenimo istoriją 
kitiems – tai tas pats, lyg atverstum gyvenimo 
knygos lapus atgal ir ją skaitytum, tik jau su ki-
tokiu požiūriu į savo patirtį. Dievas keitė mano 
gyvenimą, skausmą pavertė džiaugsmu, ir tai 
buvo ilgas kelias, per kurį išmokau ir atradau 
daug nuostabių dalykų. Supratau, kad tik tikė-
jimas Dievu išlaisvina, o Jo meilė atgaivina. Jis 
nušluosto kiekvieną skausmo ašarą ir visose 
gyvenimo akimirkose Jis yra su mumis, Jis ša-
lia, o ne kažkur pasislėpęs laukia mūsų.

Jei kalbėčiau apie Jo apsaugą man, tai ji 
lydėjo jau nuo mano pirmojo oro įkvėpimo, 

kai gydytojai pasakė tėvams, kad mirsiu, nes 
gimiau neišnešiota ir labai silpna, tačiau išgy-
venau, nes Dievas buvo šalia. Būdama šešerių 
įsidūriau su viela į akį per keletą milimetrų 
nuo rainelės, ir tas atstumas lėmė, kad neta-
pau akla viena akimi. Kiti pasakytų, jog man 
pasisekė, tačiau aš teigiu, kad Dievas žiūrėjo 
į mane ir apsaugojo. Taip pat ir nuo ugnies 
liepsnų, kurios vaikystėje norėjo praryti mano 
gyvybę. 

Mano vaikystė nebuvo tobula, nebuvo pa-
sakų, nebuvo ir lopšinių. Mano tėvai nemokėjo 
sukurti geros šeimos, tėtis su mama nugrimz-
do į alkoholio liūną. Patyriau ir mačiau daug 

Inga Sereikienė

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Neabejoju, kad Dievas  yra šalia manęs
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barnių, daug smurto, peilių ir kirvių laidymą. 
Kartais neturėjome maisto, o dar dažniau vie-
tos nakvynei. Augau kaip laukinukė, bijojau 
tėčio, nes jis mane mušdavo; bijojau visko ap-
linkui. Kai pradėjau eiti į mokyklą, man buvo 
skaudu girdėti dažnas pašaipas dėl tėvų gy-
venimo būdo, kad aš blogai apsirengusi ir kad 
manęs laukia tokia pati ateitis kaip ir jų. Jau-
čiausi apleista, vieniša ir nemylima.

Būdama devynerių, aš palikau namus, ap-
sigyvenau kitoje šeimoje, tačiau visai netoli 
tėvų, vos už šimto metrų. Tai buvo kitokia šei-
ma, kur tvarka privaloma, kur maistas – skanus, 
kur prieš miegą, nusiprausiama ir pasimeldžia-
ma. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas, tačiau 
patyčios nesibaigė. Mane priglaudusi teta 

buvo stipri, nes atlaikė daug priekaištų, kad 
pasiėmė mane globoti. Iki šiol esu jai dėkinga 
–  Dievas panaudojo ją kaip įrankį, kad patir-
čiau meilę ir šilumą. 

Dažnai pasislėpusi verkdavau, vis kažko 
trūko, norėjau netgi mirti, nes maniau, kad tik 
taip išsilaisvinsiu nuo visko, kas mane supa. 
Pradėjau melstis, išsakyti Dievui savo jausmus, 
bet vis nejaučiau ramybės. O kai mirė mano 
tėvai per du mėnesius, tai išvis suabejojau 

Neabejoju, kad Dievas  yra šalia manęs

Pradėjau pažinti kitokį Die-
vą, ne tą baudžiantį, apie 
kurį girdėdavau.
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Juo. Aš pykau ant Jo, kad vėl į mano gyveni-
mą atėjo skausmas, liko keturi našlaičiai (mano 
broliai, sesuo ir aš), du iš jų – nepilnamečiai. 
Nustojau verkti, nes tuomet man atrodė, kad 
aš per tuos dvidešimt metų jau išverkiau visas 
ašaras. O gal ir nebenorėjau verkti, lyg akmenį 
užsiridenau ant širdies ir įsakiau sau, kad ne-
beverksiu, kad būsiu stipri ir niekam nerody-
siu savo skausmo, savo ašarų. Aš užsigrūdinau, 
niekam nepavyko manęs pravirkdyti.

Būdama studentė pradėjau eiti į krikščio-
nių studentų bendriją, skaityti Bibliją, mels-
tis, lankyti bažnyčią. Pradėjau pažinti kitokį 
Dievą, ne tą baudžiantį, apie kurį girdėdavau. 
Supratau, kad Jis tikrai mane myli ir kad aš 
esu svarbi Jam. Jis nurideno tą akmenį, su-
laužė tuos geležinius širdies vartus. Viskas, 
kas vyko mano gyvenime, padarė mane sti-
prią, aš neužaugau „auksiniame narvelyje“ 
tam, kad kitiems galėčiau savo gyvenimu pa-
sakyti apie Jį. Aš pagaliau leidau, kad Jis gy-
dytų mane, kad užgydytų visas žaizdas. Jos 
gijo, gal iki šiol kai kurios dar „gyvos“, dar likę 
randų, bet žinau, kad tik Jis gali jas užgydyti. 
Daugiau niekas negali to padaryti. Jis visada 
su manimi, Jo meilė beribė. 

Dievas laimina mane. Visada galiu kreiptis į Jį, 
nes žinau, kad Jame rasiu visus atsakymus. Juk 
kiekvieno iš mūsų gyvenimas, mūsų džiaugs-
mai ir mūsų skausmai Jam svarbūs. Mano gy-
venimas – lyg lašas jūroje, tai mano asmeninė 
patirtis. Mes visi turime savo gyvenimo knygas, 
savo istorijas ir savo liudijimus. Kai atidaviau savo 
gyvenimą Jam, kai leidau Jam veikti, tada ir at-
radau tikrąjį vidinį džiaugsmą. Aš neabejoju, kad 
Dievas yra šalia manęs. Jis apkabinęs laiko mano 
ranką, teikia stiprybės ir jėgų, o svarbiausia – Jis 
myli mane.
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(pagal http://www.quotationspage.com/subjects/justice/)

Visada mačiau, kad gailestingumas duo-
da daugiau vaisių, nei griežtas teisingumas.

Abraham Lincoln (1809-1865), kalba 
Vašingtone D. C., 1865

Teisingumą palaiko gyvą įstatymo dvasia, 
o ne forma.

Earl Warren (1891-1974)

Valdant valdžiai, kuri įkalina neteisingai, ti-
kroji teisaus žmogaus vieta yra irgi kalėjimas.

Henry David Thoreau (1817-1862), Apie 
pilietinio nepaklusnumo pareigą, 1849

Daug gyvųjų nusipelno mirties. O miršta 
kai kurie iš tų, kurie nusipelnė gyventi. Ar 
galėtumei jiems duoti gyvenimą? Nebūk 
toks uolus skirti mirtį vardan teisingumo, 
bijodamas dėl savo paties saugumo. Netgi 
išmintingieji nežino, kaip viskas baigsis.

J. R. R. Tolkien (1892-1973), Žiedų valdo-
vas, Ketvirtoji knyga, pirmas skyrius

Uždelstas teisingumas lygus teisingumo 
nebuvimui.

William Gladstone (1809-1898)


