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Kadaise žmonija kalbėjo viena kalba. Deja, „Pradžios 
knyga“ liudija, kad gerai suprasdami vienas kitą žmonės 
ėmėsi pragaištingų statybų ir jos baigėsi Dievo įsikišimu ir 
kalbų sumaišymu. Nuo to laiko žmonės nebesusišneka.

Gyvename tokiais laikais, kai bendrauti galime 
įvairiausiais būdais. Pasitelkdami technologijas 
nenutrūkstamai palaikome ryšį vieni su kitais. Bet ar 
galimybė bendrauti padeda mums susikalbėti? Ar įvyksta 
pokalbis, keičiantis pasaulį? Kasdien girdime apie karus 
ir konfliktus, kylančius tarp valstybių. Ar įmanoma taikiu 
dialogu atrasti sprendimus?

Šventasis Raštas liudija, kad Dievas, kitados kalbėjęs 
įvairiais būdais, laikų pabaigoje prabilo į mus per Sūnų. 
Jis gyveno tarp mūsų, aiškino Dievo karalystės paslaptis, 
mokė ir vis dar tebemoko klausytis ir susikalbėti. Jėzus 
Kristus randa bendrą kalbą su visais. Ir nors Dievo 
Sūnus yra nematomas mūsų akimis, jis ir toliau kalba per 
Šventąją Dvasią bažnyčioje ir pasaulyje.

Pabandykime drauge apsvarstyti, kaip turime bendrauti, 
kad pasaulis atrastų viltį ir išgirstų Dievą, norintį, kad 
bendraudami pastatytume tokius namus žemėje, kuriuose 
valdo teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje 
Dvasioje.

Su meile,
 „Gyvųjų šaltinių“ redakcija
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Artūras Rulinskas Statyta kelis tūkstantmečius daugelio kartų at-
stovų, ji tęsiasi daugiau kaip aštuonis tūkstančius 
kilometrų. Šiais laikais panaši siena stūkso tarp 
Izraelio ir Palestinos. Žinoma, žmonės, ręsdami jas, 
saugojosi nuo priešų, tačiau kartu jos skelbė apie 
atsiribojimą. Tokių statinių gausu visame pasaulyje, 
bet dar daugiau yra nematomų sienų, atskiriančių 
vienus žmones nuo kitų: tautą nuo tautos, kultūrą 
nuo kultūros, turtingesnį socialinį sluoksnį nuo 
vargingesnio, labiau gerbiamą žmonių kastą nuo 
negerbiamos, valdančiuosius nuo valdomųjų, vyrus 
nuo moterų, tamsiaodžius nuo šviesiaodžių, vieno-
kių politinių pažiūrų žmones nuo kitokių, vienaip 
suprantančius Dievą nuo kitaip jį suprantančiųjų, 
vienokios lytinės orientacijos nuo kitokios ir t.t. 
Neretai sienos pradeda formuotis net šeimos san-
tykiuose – tarp sutuoktinių, tarp vaikų ir netgi tarp 
tėvų ir vaikų.

Kam reikalingas dialogas? Manau, tam, kad 
žmonės susitaikytų, patirtų bendravimo vienas 
su kitu džiaugsmą. Dialogas padeda pristabdyti 
sienų augimą arba jas griauna, taiso santykius, at-
kuria bendravimą, teikia ramybę, sustiprina meilės 
ryšius. Dialogas reikalingas tam, kad žmonės grįžtų 
prie žmogiškumo, pripažintų, kad visi yra vienodi, 
gimdami turi tas pačias teises gyventi šioje žemėje, 
dalytis jos gėrybėmis. Ten, kur nevyksta dialogas, 
kyla karas. Ten, kur nėra dialogo, prie sienų stovi 

Žmonijai būdingas noras 
atsiskirti vienas nuo 
kito, susikurti ramybę 
pagal savo supratimą ir 
neįsileisti kitų žmonių 
spręsti problemas. Tam 
statomos sienos. Ilgiausia 
žmonijos skiriamoji siena 
yra Kinijoje. 

dialogas
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nelaimingi žmonės, norintys gėlėmis pasveikinti 
gyvenančiuosius anapus, o mūšiui pasirengę kariai 
– su užtaisytais ginklais.

Dievo Žodis daug kalba apie žmones skiriančias 
sienas. Vienas pasakojimas yra būtent apie tai, kaip 
Jėzus griovė šimtmečiais susiformavusią dvejopą 
kultūrinę kliūtį. Vieną karštą dieną jis sėdėjo prie šu-
linio ir štai vandens semtis atėjo samarietė moteris. 
Jėzus jos paprašė: Duok man gerti. (Jn 4, 7) Padoraus 
žydo požiūriu, Jėzus padarė dvi klaidas – pradėjo 
pokalbį su nekenčiama svetimtaute, negana to, su 
moterimi. Jėzus stodavo į akistatą su kultūrinėmis 
ir socialinėmis kliūtimis, jas peržengdavo ir griovė. 
Jis pats pradėjo pokalbį – inicijavo dialogą. Moteriai 
prie šulinio Jėzus nusprendė atsiverti, papasakoti 
apie save. Kodėl? Manau, tam, kad sustiprintų jos 
tapatybę arba grąžintų ją į deramą vietą, atskleistų, 
kokia ji žvelgiant Dievo akimis.

Dialogu rodoma pagarba ir pripažįstama žmo-
gaus vertė. Nors prieš jį svetimtautė, be to, gyvenan-
ti jau su penktu vyru, Jėzus žvelgia į ją griaudamas 
visokias sienas, grąžina jai Dievo dukters vietą. 
Galima Jėzaus klausti: „Kaip tu, tikras žydas, taip 
lengvai žlugdai savo reputaciją?“ Tačiau būtent 
tokia yra dialogo kaina. Šiame pavyzdyje matyti 
svetimtautė moteris, kitur – kaimo paleistuvė, savo 
ašaromis plovusi jam kojas ir plaukais jas šluosčiusi. 
Visais atvejais Jėzus žvelgdavo į žmogų, o ne į jį nuo 
kitų skiriančias sienas, ir pats jį vertindavo.

Tas, kas pradeda dialogą, dažnai lieka nesupras-
tas – kam gi reikia ką nors griauti, kai galima gyventi 
ir taip, kaip yra.

Dažnai dialogas stebina. Mokiniai sugrįžę 
pamatė Jėzų besišnekučiuojantį su moterimi ir 
nusistebėjo. Jiems tai pasirodė keista ir neįprasta. 
Kur vyksta dialogas, visada bus taip – tuo, kas 

būdamas „viršesnis“ rodo iniciatyvą ir pradeda 
pokalbį, bus stebimasi. Jėzumi stebėjosi, kai jis rodė 
dėmesį svetimtaučiams, moterims, vaikams. Vėliau 
būdavo nesuprantami Kristaus sekėjai, kad jie taip 
pat ėjo padėti pasaulio atstumtiesiems – ligoniams, 
vargšams, vergams, našlaičiams. Stebimasi tuo, tarsi 
jie neturėtų ką veikti, tarsi jie neturėtų rūpintis savo 
šeimomis ir vaikais, tarsi jiems nereikėtų statytis 
namų, tarsi jie nebūtų norėję ramaus ir paprasto gy-
venimo. Tai glumina ir net įžeidžia dialogą pradėti 
nelinkusius savuosius.

Turbūt dialogas labiausiai stebina tuo, kad jis 
sutaiko, kaip Jėzus, besišnekučiuojantis su moteri-
mi (Jn 4, 27). Jeigu sienos liktų nepajudintos, tokių 
žmonių tarpusavio pokalbis natūraliai būtų agre-
syvus. Moteris galėtų galvoti: „Na ir žydas, prikibo 
prie manęs, girdyk tokį tinginį, pats pasisiūlytų 
pasemti.“ Jėzus galėtų manyti: „Tai ožka, jau dabar 
su penktu gyvena, gyvenime nesusigaudo, vaikšto 
viena, dabar turbūt ir vėl vyro ieško, o dedasi išma-
nanti tikėjimą.“

Visgi nieko panašaus nėra, jie šnekučiuojasi, nes 
dialogo metu jie susitaikė ir pripažino vienas kito 
vertę.

Dialogas yra gerbiamas. Ir žmonės iš miesto ėjo 
pas jį. (Jn 4, 30) Koks nuostabus pavyzdys apie tai, 
kokių vaisių gali duoti dialogas. Samariečius pra-
džiugino žmogus, pas juos atėjęs ir pripažinęs vieną 
mažiausių iš jų, su ja elgęsis pagarbiai.

Šis paprastas Jėzaus ir samarietės dialogas yra 
geras pavyzdys, kaip skirtingų kultūrų, socialinių 
sluoksnių, supratimo ir išsilavinimo žmonės po 
dialogo gali išsiskirti geros nuotaikos ir radę spren-
dimus. Tai, kas buvo nesutaikoma šimtmečiais, 
dviejų linkusių kalbėtis žmonių dėka keičiasi, teikia 
džiaugsmą daugeliui žmonių.
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Manau, būtent šis Jėzaus pavyzdys pradėti 
dialogą su samariete vėliau davė ryžto apaštalui 
Pilypui susitikti ir aiškinti Raštus eunuchui iš Etio-
pijos, Petrui eiti skelbti Evangeliją pas nekenčiamus 
romėnus, apaštalui Pauliui kalbėtis su moterimis 
Filipuose. Jėzaus dialogo pavyzdys išlaisvino bažny-
čią ir ji tapo tarptautinė – skirtingų tautų, tikinčių 
žmonių bendruomenė, vertinanti brolystę ir bu-
vimą Kristaus kūno nariais. Žmonės, pradedantys 
dialogą, dažnai patiria nepatogumų, turi pabūti 
kitokie – nuolankesni, paprastesni, jiems reikia pa-
kęsti pašaliečių apkalbas ir kritikų nuomones. Visgi 
jie yra ir gerbiami, vertinami, jų dialogo vaisiais 
džiaugiamasi.

Baigiant norėtųsi paklausti keletą retorinių klau-
simų. Apsidairę pamėginkime įvertinti tas, aplink 
mus iškilusias sienas, kurios mus daro šaltus kitiems 
žmonėms. Sienas, iškilusias dėl kultūrinių, politinių, 
socialinių, lytinių, religinių skirtumų ir įsitikinimų.

Kas trukdo man pirmam pradėti dialogą, pa-
sakyti kitam apie jo vertę, išreikšti jam pagarbą 
bendraujant kaip lygus su lygiu? Galiausiai toks dia-
logas visada bus gerbiamas. Kodėl nepasekus Jėzaus 
pavyzdžiu ir nepradėjus dialogo su žmonėmis, nuo 
kurių mus skiria aukšta siena?

Tas, kas pradeda 
dialogą, dažnai 
lieka nesuprastas – 
kam gi reikia ką 
nors griauti, kai 
galima gyventi ir 
taip, kaip yra.

„
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Pažintis

Tikras 
dialogas keičia 
abi puses

Henrikas Žukauskas yra mokyklos „Portikas“ 
įkūrėjas ir vadovas, teologijos doktorantas. Jis 
vadovauja teologijos ir tarpdisciplininėms studi-
joms, domisi bažnyčios vaidmeniu šiandieniniame 
pasaulyje. Gilija Žukauskienė – „Dialogų portiko“ 
meno vadovė, teatro magistrė, medijų filosofijos 
magistrantė, šokio pedagogė. Vadovauja „Šokančiai 
grupei“, veda judesio užsiėmimus ir seminarus. 
Gilija domisi kūno, šokio kalba, judesio ir dvasin-
gumo sąsajomis. Apie dialogo misiją, įtraukiančią 
visą žmogų, apie bažnyčios ir pasaulio santykį ir 
žmogiškosios įtampos šaltinius ir kalbamės su šiais 
žmonėmis.

Kas jus atvedė į menų studijas ir kaip 
šis pašaukimas susipynė su tikėjimu?
Gilija: Atvedė tikro gyvenimo paieškos. Visada 

to ieškojau – ir iki studijų, ir studijuodama. Baigiau 
choreografijos mokyklą (dabartinę M. K. Čiurlionio 
menų mokyklą), tada įstojau į Muzikos ir teatro 
akademiją. Ten susipažinome su Henriku. Kartu 
studijavome teatrą, baigėme muzikinio profilio dra-
mos aktorių kursą, vadovaujamą režisieriaus Jono 
Vaitkaus. Paskutiniame kurse maždaug panašiu 
metu įtikėjome.

Henrikas: Į menų, dramos studijas atvedė gyve-
nimo prasmės ieškojimas – menai buvo erdvė ieš-
koti to, kas tikra. Menais ypač susidomėjau paskuti-
niais metais mokykloje, taip pat patiko amerikiečių 
literatūra, nes mokiausi sustiprintai anglų kalbą. 
Ketvirtame kurse reikėjo parašyti pjesę. Sužinojau, 

Kalbiname Vilniuje 
gyvenančius menininkus 
misionierius Henriką ir 
Giliją Žukauskus. 2008 
m. jie pradėjo Lietuvoje 
unikalų projektą – įkūrė 
teologijos, filosofijos ir 
menų mokyklą „Portikas“, 
o 2011 m. – viešąją įmonę 
„Dialogų portikas“. Tiesa, 
vos ištarus žodį „projektas“ 
Henrikas pakoreguoja – tai 
ne projektas... Išaiškėja, 
jog tai yra kur kas daugiau: 
misija, siekianti dialogo, 
ardanti tradicinę, patogią, 
bet jau ne visada veiksmingą 
krikščionių misijos 
sampratą.

Akvilė Širvaitytė
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kad draugas Birštone, Biblijos institute, mokosi es-
chatologijos (pagal krikščionišką biblinę sampratą, 
žmogaus, žmonijos ir pasaulio pabaigos teorija, – 
aut. pastaba). Taigi važiavau kartu su juo – norėjau 
parašyti pjesę iš „Apreiškimo Jonui“ knygos. Kurda-
mas ją supratau, kad tai, kas rašoma šioje Naujojo 
Testamento knygoje, iš tikrųjų yra tiesa. Iš pradžių 
norėjau interpretuoti šią knygą, tačiau galiausiai įvy-
ko taip, kad ji perinterpretavo mane – kaip žmogų. 
Kai supratau, kad tai tikra, ir kai prisikėlusio Jėzaus 
šviesoje pradėjau žvelgti į savo gyvenimo istoriją, 
natūraliai pasikeitė gyvenimo kryptis.

Ar tikėjimas pakeitė jūsų vertybes? 
Gal jis sukėlė tam tikrus vidinius 
konfliktus, įtampą?
Henrikas: Nežinau, ar tikėjimas pakeitė mano 

vertybes. Žinau, kad pasikeitė atskaitos taškas. 
Nuolatos raštu fiksuodavau įvairius savo potyrius. 
Pirmieji užrašai įtikėjus dar buvo sinkretistiniai, 
viskas juose susimaišę: tai, ką repetuodavome, Rytų 
religijos, krikščionybė… Prisimenu, kad tikėjimo 
perspektyvoje visa tai valėsi. Tikėjimas man visada 
buvo susijęs su tiesos paieškomis. O tiesos ieškoji-
mas – su protiniu ir estetiniu lygmenimis. Estetika 
turi savo tiesą ir man atrodo, kad tiesa yra graži. O 
grožyje yra tiesos, jeigu tai – tikras grožis. Vos įtikė-
jus šie dalykai vienas kitam neprieštaravo, konfliktų 
atsirado vėliau.

Nuolatos gaudavau medžiagos iš Biblijos institu-
to ir ją studijuodavau. Kadangi tai buvo protestantų 
fundamentalistų medžiaga, atsirado tam tikras 
tikėjimo ir proto, tikėjimo ir grožio, netgi tikėjimo 
ir meno supriešinimas. Tuo metu, be abejo, ne-
būtume galėję imtis tokios misijos, kokią darome 
dabar. Vienintelis būdas, kaip toks tikėjimas leido 
vertinti meną, – tai menas kaip propaganda. O mes, 
suvokdami, kad menas savaip ieško tiesos, ir patys į 
tikėjimą atėję per meninį tiesos ieškojimą, negalėjo-
me susitaikyti su tokia nuostata. Ir iki šiol negalime. 
Man atrodo, kad gana arogantiška manyti, jog bū-
damas krikščionis žinai viską, jog gali naudoti viską, 
kaip tau atrodo, paremti savo sistemas neįsiklausant 
į dalykų savastį. Krikščionys turėtų pripažinti, kad 
Dievas sukūrė protą, estetinius jausmus ir, kad 
žmogus turi šiais dalykais naudotis. Pripažinti, kad 
pasaulis vystosi pagal savo dėsnius, sukurtus Dievo, 
o ne galvoti, kad viskas yra tik apreiškimo šešėlis.

Gilija: Kai esi jaunas krikščionis, pagrindinius 
konfliktus matai visai ne ten, kur jie yra. Matai tik 
paviršių. Pavyzdžiui, žvelgi į menininkų gyvenimą, 
tau nepatinka tai, kaip jie gyvena, bet esmė yra visai 

ne ta. Tikėjimas suteikia paramą patiems geriau-
siems, idealistiškiausiems norams ir troškimams. 
Daugeliu atvejų menininkai, kaip ir kitų sričių 
profesionalai, negali sau leisti atsidėti tam, kas, jų 
manymu, būtų svarbu.

Nejutau konflikto tarp meno ir tikėjimo. Susi-
tuokėme dar studijuodami, susilaukėme dukrytės. 
Tuo pačiu metu reikėjo kartu repetuoti. Buvo daug 
įtampos. Man atrodė, kad kur kas vertingiau būtų 
skirti laiką vaikui, prisiimti atsakomybę už jį. Tai ir 
buvo pagrindinis konfliktas. Tikėjimas man suteikė 
drąsos atsidėti motinystei, nepaisant to, jog tai gal-
būt atrodė neprotinga.

Henrikas: Nuolat gyvename kūrybinėje įtam-
poje. Su tuo susijusi ir mūsų dialogo samprata: 
esame už perspektyvų ir nuomonių įvairovę. Svarbu 
įsiklausyti vienam į kitą, būti kartu net ir patiriant 
įtampą; kalbėtis net ir tada, kai nuomonės nesu-
tampa.

Kokia yra meno funkcija?
Gilija: Ji įvairialypė. Visų pirma ieškoti tiesos. 

Tačiau ne tik tiesos apie gyvenimą, bet ir apie save. 
Tai savęs pažinimas siejant save su aplinka ir tam 
tikromis idėjomis. Antra, menas reikalingas kurti 
bendruomenę, santykius. Trečia, jis svarbus dia-
logui kurti. Menas yra tam tikra kalba, pokalbis, 
išraiškos paieška norint kažką pasakyti. Be to, kad 
visuomenė suprastų, ką kalbi, turi ieškoti skirtingų 
dialektų – meno formų. Ketvirta funkcija būtų la-
vinti – žmonėms reikia suteikti priemones skaityti 
meną ir parodyti, kaip svarbu pasitelkiant meną 
atsiverti.

Kas inspiravo „Portiko“ idėją?
Gilija: 2002 m. iš Vilniaus išvažiavome į Kretingą 

pradėti misijos darbą ir taip pat padėti Klaipėdos 
evangelikų baptistų bažnyčioje. Tačiau ilgainiui 
pamatėme, kad tradicinis misijos būdas neveiks-
mingas, ir pradėjome mąstyti apie alternatyvas. 
Pavyzdžiui, Pauliaus laikais miestuose būdavo vieta, 
į kurią krikščionys eidavo dalytis Žinia. Šiandien 
tokios vietos nėra, vadinasi, ją reikia sukurti. Vietą, 
kurioje, mūsų atveju, susitiktų menas ir tikėjimas, 
kur jie kartu tarnautų žmogui. Mąstant drąsino 
švedų pavyzdys – nemažai su jais bendravome. 
Galiausiai 2008 m. Klaipėdoje oficialiai atidarėme 
teologijos, filosofijos ir menų mokyklą „Portikas“.

Henrikas: Buvo laikas, kai reikėjo grįžti prie „pir-
mosios meilės“, t. y. iškelti tuos pačius klausimus, 
kuriuos sau kėliau anksčiau. Buvau įsitikinęs, kad 
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tikėjimas, jeigu jis tikras, veda į tiesą. Mąsčiau, koks 
teologinis „karkasas“ suvoktų žmogų kaip Dievo kū-
rinį ir kartu būtų dievotas. Žvelgėme į pavyzdžius, 
tarkime, į pirmąją krikščionių misiją (po apaštalų 
laikų) arba į viduramžių praktiką. Matėme, kad 
galiausiai krikščionys įkurdavo mokyklas, kuriose 
būdavo pripažįstamas skirtingų sričių integralumas. 
Mokykla buvo būdas bažnyčiai susitikti su kultū-
ra. Portiką, kaip atvirą verandą, kurioje sėdima ir 
bendraujama, ir misiją sugretino amerikiečių teo-
logas Jamesas McClendonas. Mintį, kad reikalingas 
slenkstis tarp bažnyčios ir pasaulio, yra pareiškę kiti 
XX a. teologai. Taigi tai ir sena, ir nauja idėja.

Papasakokite daugiau apie 
„Portiko“ koncepciją.
Henrikas: Bažnyčia nebėra ant kalvos stovintis 

namas, į kurį žmonės ateina pasiklausti patarimų. 
Ji užmigo ant savo unikalumo, narciziškumo, o pa-
saulis per tą laiką jau išmoko gyventi be bažnyčios. 
Ji nebeturi tokio autoriteto, kokį kažkada turėjo, ir 
šiandien turi argumentuotai įtikinti, kodėl vis dar 
svarbu jos klausytis. Todėl vienas iš „Portiko“ vaiz-
dinių ir yra slenkstis – slenkstis tarp bažnyčios ir 
pasaulio. Slenkstis, ant kurio susitikusios abi pusės 
gali kalbėtis, užmegzti dialogą. O tikras dialogas 
keičia abi puses.

Gilija: Bažnyčioje dažnai tenka girdėti, kad 
pasaulis nieko nenori, jam neįdomūs dvasiniai 
dalykai. Toks mąstymas ypač būdingas vyresniajai 
kartai. Bet iš tiesų pasaulis ilgisi tikrų dalykų. Ypač 
jauni žmonės siekia gyvai išgirsti, ką mąsto tikintys 

žmonės, ką sako Dievas... Dialogas nėra savitiks-
lis. Siekiame, kad žmonės pažvelgtų į gyvenimą 
atviromis akimis, išmoktų jį vertinti, ieškoti, kas 
juos iš tikrųjų išlaisvintų. Pagrindiniai „Portiko“ 
principai yra šie: žvelk (pasitelkiama tam tikra 
socialinė teorija ir vertinami vieni ar kiti dalykai), 
vertink (teologinė, filosofinė prieiga), veik (menai: 
šokis, teatras, judesys). Be to, tai susiję su nuolatiniu 
mokymusi – nebūtinai formaliu. Svarbiausia, kad 
žmonės praktikuotų meistrystę, siektų praktinio, o 
ne perfekcionistinio tobulumo.

Kaip menas gali kalbėti apie tikėjimą? 
Kokios yra meno ir tikėjimo sąsajos?
Henrikas: Menas turi būdų kalbėti vaizdais, per 

juos perteikti kitą tikrovę. Jėzaus veiksmai buvo 
vieši ir turėjo paslėptą prasmę. Tam tikra prasme 
tai buvo viešos akcijos. Pranašų kalba taip pat buvo 
metaforinė. Taigi meną ir tikėjimą jungia metafora. 
Taip pat interpretacija – vis daugiau teologų ir filo-
sofų kalba, kad Biblija yra interpretacinis veiksmas, 
interpretacija veiksme.

Gilija: Ieškant autentiško santykio su tikėjimu 
mene Žinią galima pateikti platesniame kontekste, 
su savotišku padažu. Menas sukuria paslaptį, o ji 
reikalinga tam, kad žmogus įsitrauktų.

Henrikas: Šiandien manoma, kad skelbti Dievo 
Žodį – tai tiesiog pasakyti pamokslą, į kurį galima 
atsiliepti tik tam tikru būdu, ir kad tai – momentinis 
veiksmas. Žvelgdami į Jėzaus laikus matome, kad 
žmonės brendo darydami sprendimus, tai buvo kur 
kas ilgesnis procesas, įtraukiantis visą žmogų.

Apie ką svajojate ateityje?
Gilija: Norėčiau matyti šią idėją įsibėgėjusią, 

matyti dialogui atsivėrusią ir aktyvią bendruomenę, 
reaguojančią į gyvenimo skaudulius. Regėti žmo-
nes, besimokančius vienus iš kitų, turinčius laiko 
mąstyti. Ir kad dėl bendro gėrio gyvuotų tarpdis-
cipliniškumas.

Henrikas: Norisi išminties ir išsigryninimo – 
kad būtų aišku, kam turime aukoti savo laiką.

Dėkojame už pokalbį ir linkime perkeičiančių 
dialogų!

Daugiau informacijos apie teologijos, filosofijos 
ir menų mokyklą „Portikas“ ir jos veiklą Vilniuje ir 
Klaipėdoje galite sužinoti apsilankydami interneti-
nėje svetainėje www.portikas.lt arba suradę „Porti-
ko“ grupę socialiniame tinkle Facebook.

Bažnyčia nebėra 
ant kalvos 
stovintis namas, 
į kurį žmonės 
ateina pasiklausti 
patarimų. 

„
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Gyvenimas

Man regis, šis pasakojimas tikrovę atspindi dažniau, 
nei norėtųsi pripažinti. Meldimasis ne „Tėve mūsų“ 
maldos žodžiais, o savais, taip pat nebūtinai reiškia, 
jog mūsų malda yra daugiau nei monologas ir kad iš 
tiesų norime išgirsti Dievo atsakymą.

Tačiau kodėl ir kada malda nustoja būti pokalbis 
su Dievu? Priežasčių tikriausiai būna įvairių, tačiau 
norėtųsi su jumis pasidalyti dviem, kurios man at-
rodo ypač dažnos.

Pirmoji jų – maldos pavertimas skydu prisidengti... 
nuo savęs pačių, nuo kitų, na ir nuo skvarbaus Dievo 
žvilgsnio. Tai ypač akivaizdu, kai daugžodžiaujama. 
Beriasi žodžiai, plaukia lyg vanduo atskiesdami tai, 
kas būtų tikra... Malda turėtų būti disciplina, pri-
verčianti nusimesti savo nešiojamas kaukes, tačiau 
to vengiant galima mėginti pasislėpti už „teisingų“, 
maldingų žodžių, už standartinių frazių, magija 
prakvipusių formulių... Tokia malda-monologas vis 
labiau tolsta nuo kasdienio gyvenimo. Gyvasis Die-
vas tampa patogiai tolimas, o patys galime jaustis 
ganėtinai dorybingi – juk meldžiamės. Ir nesvarbu, 
jog malda yra tapusi kaukės dalimi.
Tuo labiau, jog Dievo atsakymas paprastai neateina 
lyg užsakytas greitas maistas. Kad jo sulauktume, 
gali prireikti ištverti laukimo išbandymą: nutilti, 
nurimti ir iš tiesų imti laukti. „Kantriai laukiau 
VIEŠPATIES; jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo 

„Netrukdyk, 
Viešpatie, aš 
meldžiuosi“

Lina Andronovienė

Kažkada teko 
klausytis pasakojimo 
apie tai, kaip Dievas 
įsiterpia į maldą 
žmogaus, kalbančio 
„Tėve mūsų“. Žmogus 
baisiausiai nustemba 
ir net pasipiktina: 
taigi jam trukdoma 
melstis!
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„Netrukdyk, 
Viešpatie, aš 
meldžiuosi“

mano šauksmą.“ (Ps 40, 2) Taip laukiant reikalingas 
laikas, o jo juk neturime: reikia bėgti, skubėti, dirbti, 
tarnauti... Tad laiko užtenka tik tokiai maldai, kuri 
nesutrukdys gyvenimo vagos, kuriai nebūtina tikra 
ramybė ir kuriai užtenka maldos „pozos“.

O kita galima maldos pavertimo monologu priežas-
tis ta, jog Dievą įsivaizduojame daug labiau pažei-
džiamą nei Jis yra. Imame manyti, jog Jis toleruoja 
tik gražius ir malonius mūsų žodžius, šlovinančius 
Jo valdžią ir gerumą. O kai susiduriame su sunkiais, 
atrodo, neatsakomais klausimais, gyvenimo krizė-
mis, netgi pykčiu, jog Dievas mūsų ar kokią kitą 
konkrečią situaciją apleido, savo jausmų ir savo prie-
kaištų išsakyti neišdrįstame. Nesame tokie drąsūs, 
kad galėtume atkartoti psalmių žodžius:

„Kodėl tu, VIEŠPATIE, taip nuošaliai laikaisi?
Kodėl slepiesi, kai esu nelaimėje?“ (10, 1)
„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?
Kodėl tu toks tolimas, toli nuo mano maldos,
nuo mano dejonės šauksmo?“ (22, 2)
„Kodėl užmiršai mane?
Kodėl, priešų engiamas, turiu liūdnas klajoti?“ (42, 
10)
„Atsibusk, VIEŠPATIE! Kodėl miegi?
Kelkis, neatmesk mūsų amžinai!“ (44, 24)
„Kodėl neištiesi mums rankos, savo dešinės?
Kodėl laikai rankas susidėjęs už nugaros?“ (74, 11)

Čia išminties galėtume pasimokyti iš chasidų, 
teigiančių, jog tikras žydas gali būti Dievo pusėje, 
bet gali jam priešintis; su juo galynėtis, ginčytis ar 
derėtis. Visa tai tikintis žydas gali daryti, tačiau jis 
negali būti, negali gyventi BE Dievo.

Man rodos, šią išmintį pravartu būtų prisiminti ir 
mums. Dievas pakankamai stiprus, pakankamai 
galingas, kad atlaikytų mūsų klausimus, priekaištus, 
netgi pasipiktinimą. O juos išsakę veikiausiai patir-
sime tai, kuo gyveno psalmių autoriai: klausimai ir 
priekaištai ima pintis su prisiminimais apie Dievo 
ištikimybę praeityje ir galiausiai pražysta viltimi ir 
Viešpaties prisilietimu – stebinančiu atsaku, viso-
keriopai pranokstančiu mūsų įsivaizdavimą. Malda 
tampa tikru, gyvu pokalbiu.

„Viešpatie, sutrukdyk man melstis.“ Sutrukdyk man 
melstis tokia malda, kuri nesitiki ir net nepageidauja 
Tavo atsako. Padėk nurimti ir žinoti, jog Tu esi Vieš-
pats, ir tada pradėti iš tiesų melstis.
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Mintys

Mintys apie 
dialogą

1967 m. gegužės 15 d. ryte, Izraeliui švenčiant 
savo valstybės atkūrimo 19-ąsias metines, Egipto 
kariuomenė pajudėjo link Sinajaus pusiasalio. 
Izraelis įžvelgė karo grėsmę ir pradėjo aktyvius 
diplomatinius veiksmus jam išvengti. Sprendžiant 
konfliktą taip pat dalyvavo JAV, Jungtinių Tautų, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kitų šalių di-
plomatai, tačiau iš Egipto jie grįžo nieko nepešę. Po 
kelių dienų Kairo radijas dar aiškiau atskleidė Egipto 
prezidento Nasero ketinimus paskelbdamas, jog „Iz-
raelis egzistavo per ilgai. Atėjo metas kovai, kurioje 
mes sunaikinsime Izraelį.“ Galiausiai, nepaisant 22 
dienas trukusių didžiulių Izraelio ir jo sąjungininkų 
diplomatinių pastangų išvengti karinio konflikto, 
vadinamasis „šešių dienų karas“ vis tiek prasidėjo.

Vėliau, analizuodamas, kodėl visos šios diploma-
tinės pastangos nepajėgė įtikinti Nasero neeskaluoti 
karo, vyresnysis Izraelio diplomatas Mošė Ravivas 
[1] daro išvadą, jog įvykių raidai daugiausia įtakos 
turėjo Nasero svajonė tapti arabų tautų vadovu ir 
tai, kad arabai karštai pritarė jo antiizraeliškoms 
kalboms. Jam įtakos taip pat turėjo tai, kad Egiptą 
palaikė Sovietų Sąjunga. Be to, Naseras bandymą 
su juo kalbėtis laikė priešininkų silpnumo ir neryž-
tingumo išraiška.

Mošė Ravivas apibendrina šios nesėkmingos di-
plomatinės veiklos patirtį sakydamas, jog „efektyvi 
diplomatija turi būti paremta intensyviu dialogu, 
bent minimaliu abipusiu pasitikėjimu ir pasirengi-
mu leistis į kompromisus. Nors dialogas tarp Nasero 
ir Vakarų valstybių egzistavo, jam trūko pasitikė-
jimo ir Egipto diktatorius nepareiškė valios daryti 
kompromisus.“

Negalime tikėtis, kad dialogas bus sėkmingas, jei 
kalbame su žmogumi, slegiamu išorinių veiksnių ar 

Robertas Peteraitis

Kalbėdami apie dialogą 
dažniausiai galvojame apie 
dviejų asmenų pokalbį, 
kuriame ne tik kalbama, 
bet ir klausomasi. Dialogas 
– tai pat yra pasirengimas 
keistis, neteisingų įsitikinimų 
pakeitimas tiesa, nuostatų 
keitimasis. Dėl šios priežasties 
dialogas dažnai laikomas vos 
ne universaliu vaistu nuo visų 
pasaulio problemų. Manoma, 
kad dialogu galima išvengti 
karų, religinės nesantaikos 
ir kone visų kitų įmanomų 
blogybių. Kitaip sakant, šiais 
laikais paplitusi nuomonė, jog 
dialogas yra lyg „panacėja“ – 
universalus vaistas nuo visų 
visuomenės ligų.  Bet ar iš 
tiesų taip yra?
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vidinių ambicijų, nepasitikinčiu jumis ir nenorinčiu 
leistis į jokius kompromisus, bandymą kalbėtis lai-
kančiu silpnumo ženklu ir raginimu pačiam imtis 
dar ryžtingesnių veiksmų.

Dialogas iš tiesų turi didelę įtaką ir skatina žmo-
gaus keitimąsi. Jis gali atskleisti mums kito nuomo-
nę ir kartu – mūsų nuostatas ir taip padeda pamatyti 
tiesą. Tačiau kad įvyktų pokytis, nepakanka vien 
tik matyti. Būtina dar ir turėti valios tiesą vykdyti. 
O šią valią yra paveikusi nuodėmė. Dialogas, deja, 
nuodėmės padarinių nepašalina.

Kadangi teigiame, kad vykstant dialogui keičiasi 
abi kalbančios pusės, kyla klausimas, kokį keitimąsi 
mes, Jėzaus sekėjai, turėtume savyje skatinti, o ko-
kiam – priešintis.

Kalbėdamiesi mes labiau suprantame vienas kito 
vertybes, padedame atskleisti vienas kito silpnąsias 
vietas. Kalbėdamiesi su Dievu maldoje, klausydamiesi 
Jo, kai skaitoma ir tyrinėjama Biblija, labiau supranta-
me Kristų, po truputį daromės panašesni į Jį. Šiame 
dialoge turime būti visai atviri, pasirengę keisti savo 
nuostatas, pasiruošę atgailauti, mokytis ir priimti. 
Apaštalas Paulius apie šį pasikeitimą rašė taip:

Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami 
Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaiz-
dą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra 
Dvasia. 2 Kor 3,18
Kitoks dialogas vyksta su tikėjimo broliais ir 

sesėmis. Šiame dialoge ne tik gauname, bet ir 
duodame. Kalbėdami ir klausydamiesi vienas kito 
augame Kristuje.

Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, – kol dar 
sakoma „šiandien“, – kad kurio iš jūsų neužkie-
tintų nuodėmės klasta. Heb 3,13
Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti 

gerus darbus. 
Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie 
yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, 
juo aiškiau regime besiartinančią dieną. Heb 
10, 24–25
Trečia, dialogas vyksta su aplink mus esančiais 

netikinčiaisiais. Šiame dialoge turime prisiminti 
Jėzaus žodžius: „Labiau palaiminta duoti negu 
imti.“ (Apd 20, 35) Galime drąsiai dalytis su neti-
kinčiaisiais savo materialia pagalba ir Dievo žodžiu, 
būti jiems svetingi, bet turėtume atidžiai žiūrėti, ką 
iš jų imame ir kokią įtaką tai mums padarys – kad 
nedarytume tikėjimo kompromisų, kad neprarastu-
me savo druskos:

Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, 
kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir be-
lieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Mt 5,13

Kaip galime prarasti savo „sūrumą“? Prisitai-
kydami prie pasauliečių mąstymo, priimdami jų 
vertybes ir prioritetus. „Sūrumą“ prarandame, kai 
nuodėmė mums pasidaro priimtina, kai nustojame 
ja bjaurėtis ir pradedame ją švęsti kartu su netikin-
čiais. Apaštalas Paulius mus ragina to nedaryti:

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeis-
kite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte 
ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo 
valia. Rom 12, 2
Bet dialogo su netikinčiais metu pamatome ir 

savo silpnąsias vietas, pavyzdžiui, kad būname 
nekantrūs, nenorime laukti, kol Dievo Dvasia įti-
kins jų dvasią, ir patys norime juos atversti. Tokiais 
atvejais turėtume klausti Viešpaties, gal turėtume 
šioje srityje keistis.

Viešpatie, išmėgink ir išbandyk mane, ištirk 
mano širdį ir inkstus. 

Tavo malonė yra mano akyse, ir aš vaikščiojau 
Tavo tiesoje. 

Nesėdžiu su klastingaisiais, nesilankau pas apsi-
metėlius. Ps 26, 2–4
Patys save dažniausiai matome pagražintus, bet 

dialogas mums padeda pamatyti savo netobulumus 
ir keistis. Tik turime būti atidūs, kad keistumėmės 
stengdamiesi būti kuo panašesni į Kristų, o ne 
pasaulį.

 
[1] Kodėl diplomatiniai veiksmai nepadėjo iš-

vengti šešių dienų karo. Mošės Ravivo kreipimasis 
į Vašingtono instituto simpoziumą. 2007-06-04 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analy-
sis/view/why-diplomacy-failed-to-avert-the-six-
day-war

Jūs esate žemės 
druska. Jei druska 
netenka sūrumo, 
kuo gi ją reikėtų 
pasūdyti?

„
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Mintys

Dialogas?
Aš dar prisimenu nepatogumo jausmą nesupran-

tant, kam Jėzui painiotis į įvairius pokalbius (o evan-
gelistams – juos aprašinėti) užuot mums pateikus 
„gryną“ tiesą, be jokių „liaudiškų“ prieskonių…

Kiek verta „grynoji“ tiesa?
Skaudūs XX amžiaus įvykiai, ypač II-asis pasau-

linis karas, aukštyn kojomis apvertė žmonių tiesos, 
šventumo ir netgi visą religijos supratimą. Kas iš 
tokio šventumo, meilės tiesai ir religijos, vedančių 
tolyn nuo artimo? Ir… kas tada tikrasis šventumas 
ir tikrasis bendravimas su Dievu?

Vienas iškiliausių XX amžiaus mąstytojų Marti-
nas Buberis perbraižė religijos ribas ir atvėrė mums 
gyvenimo, kaip Dievo kreipimosi per visa, kas yra, 
vyksta, prasmę. Gyventi reiškia būti tuo, į kurį krei-
piamasi. Išgirstas, priimtas kreipinys padaro visą 
mūsų gyvenimą, kasdienybę šventą.

Dialogas – tai savo ribų, savęs paties peržengi-
mas, ėjimas link kito, svečiavimasis pas kitą, kitaip 
tariant, meilė. Meilė nepasilieka ties savimi, ji siekia 
būti dėl kito. Tai buvimas, susilaikantis nuo išanks-
tinio „taip yra“, kad įvyktų tikras susitikimas, po 
kurio nė vienas jo dalyvis neliktų toks, koks buvęs. 
Buvimas dėl kito – tai dialogas, laisvės erdvė žmo-
gaus orumui išsiskleisti.

Mes linkę kituose ieškoti savęs pačių atspindžių. 
Mūsų prielankumas ar gailestingumas dažnai tėra 
noras pasidžiaugti savimi, įprasminti save. Matyti 
kito veide ne save patį, o kitą, svarbesnį už viską, 
patirti nesuinteresuotumo jausmą kvietė iš Lietuvos 
kilęs prancūzų filosofas Emanuelis Levinas. Jo, kaip 
ir M. Buberio apmąstymuose kito žmogaus vertės 
pripažinimas per dialogo santykį vyksta paraleliai 
su Dievo patirtimi, Šventumo išgyvenimu. Taip 
ateina Dievas…

Gilija Žukauskienė

Ar niekada nestebino 
tai, kaip kalba Jėzus 
evangelijose?



Perskaitome daug knygų ir 
padedame į lentyną, pasi-

mėgavę sužinotais faktais ir pra-
plėtę savo akiratį. Šios knygos 
poveikis bus visiškai kitoks – ją 
skaitydami, negalėsite likti, kokie 
buvę. Tiesmukos mintys pažadi-
na sąžinę ir greitai suvoki, kad 
neįmanoma apsimetinėti esant 
geru krikščionimi. Suvoki, kad 
taip ir neišmoksi mylėti savo 
Dievo, neišmokęs mylėti jo re-
gimo pavidalo – savo artimo. 

naują knygą – 

M i k e  M a s o n

Kaip mylėti 
savo artimą ir 
save patį?

Žmonių
 akivaizdoje

Ieškokite prekyboje!

O pastarojo nesugebėsi pamilti, 
nepamilęs savęs.

Kaip rašo Mike Mason, „jei 
didžiuojiesi pasirinkęs teisin-
gą doktriną, bet tavo gyvenimo 
neženklina tikras džiaugsmas, 
gali būti, kad esi kažką ne taip 
supratęs krikščionybėje. Tau teks 
grįžti į patį pirmąjį langelį“. Šis 
džiaugsmas įmanomas tik mylint 
žmogų, koks jis yra.

Šios knygos neįmanoma skai-
tyti greitai ir paviršutiniškai. Kaip 

tikras vedlys autorius veda tave gi-
lyn, kiekvienai dienai atseikėdamas 
naują porciją suvokimo. Tačiau joje 
nėra pasmerkimo. Jei kada jauteisi 
nevykėlis, nesugebantis mylėti ar-
timo, ką jau kalbėti apie priešą, ši 
knyga panaši į žibintą, nušviečiantį 
šią paslaptį, kuri galų gale tampa 
aiški ir apčiuopiama.

Vienas žodis, geriausiai apibū-
dinantis šią knygą – ji praktiška. 
Kaip sako Mike Mason, krikščio-
nybė visada yra praktiška.
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Misijos

Tarnystė 

„Agapės“ organizacijoje šešerius metus tarnavau 
studentų misijoje (http://www.agape.lt/). Mes liu-
dijome Vilniaus studentams, mokėme juos Dievo 
žodžio, bet visada meldžiausi, kad Dievas naudotų 
mane ir kitose šalyse. Teko pabuvoti Amerikoje 
ir pamatyti, kiek daug meksikiečių dirba sunkius 
darbus, bėga iš savo šalies ieškoti geresnio gyve-
nimo. Buvo liūdna, kad tokioje didelėje, turtingoje 
gamtinių išteklių šalyje daug skausmo, skurdo, 
religingumo.

Nuvykau į Meksiką prieš dvejus metus. Susiti-
kinėjau su sporto komandomis ir įvairiais būdais 
kalbėjau jų nariams apie Jėzų.

Vienas svarbiausių tarnystės uždavinių yra mo-
kyti studentus, kad mylėti žmones, liudyti, mokyti 
yra gyvenimo būdas, o ne laisvalaikio ar tik kartkar-
tėmis atliekamas darbas.

Teko vykti ir į kalnuose esančią Čiapų valstiją pas 
vietinius indėnus, kad galėtume jiems liudyti, mels-
tis už juos, padrąsinti vietinius krikščionis. Visada 
norėjau susipažinti su indėnų kultūra, kalbėtis su jos 
atstovais ir pamatyti jų kasdieninį gyvenimą.

Nuvykome ten su Chilotepeko miesto bažnyčios 
pastoriumi. Buvome indėnų namuose, meldėmės 
už ligonius (kai kurie miršta nuo paprasčiausių 
infekcijų, nes neturi vaistų, mašinų nuvykti pas 
gydytojus), lankėme vietos bendruomenes, kad 
padrąsintume jų tikinčiuosius ir kad paaiškėtų, ar 
ateityje tai galėtų būti Chilotepeko bažnyčios misija 
(siųsti kitus krikščionis padrąsinti vietos žmones, 
padėti nudirbti darbus, mokyti Dievo žodžio, kurio 
tarp jų taip trūksta).

Jolita Jankeliūnaitė

Dveji metai Meksikoje! 
Per šį laikotarpį teko be 
galo daug išmokti, įveikti 
kultūrinius skirtumus, 
susitaikyti su tuo, kas 
nebūtinai buvo bloga, 
tiesiog skirtinga. O kiek 
klaidų pridariau neteisingai 
reaguodama, pareikšdama 
nuomonę ir t.t.! Dievo 
malonė yra be galo didelė!
Liepos mėnesį grįžau į 
ilgalaikę tarnystę Meksikoje, 
tapau komandos vadove.

Meksikoje
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Keturiolikos valandų kelionė, besikeičiantis 
peizažas, kintanti temperatūra (kai kur buvo vėsu, 
kitur karšta, paskui vėl vėsu – tai priklausė nuo 
to, kaip aukštai kalnuose buvome) – nuvedė mus 
į tsosil(cocil) gentį, kurios gyventojų namai išsi-
dėstę pakalnėse. Dar prieš dvidešimt metų ten 
buvo žudomi krikščionys, o dabar jau yra nemažai 
susiformavusių bažnyčių. Nuostabus kraštovaizdis, 
šiek tiek vėsokas kalnų klimatas, daug gana varganai 
atrodančių namų, kuriuose gyvena mažo ūgio žmo-
nės, nė nekalbantys ispanų kalba – mums prireikė 
vietinių „vertėjų“ pagalbos.

Indėnai dėvi tik savo siūtus tautinius rūbus, sėja 
ir sodina kalnuose (nė neįsivaizduoju, kaip kažkas 
gali augti tokiomis sąlygomis), keletas jų turi kavos 
plantacijas. Dauguma žmonių gyvena dideliame 
skurde, tikrąja šio žodžio prasme, turi tik sienas ir 
sukaltas lovas, pastatytas ant purvo, žemės. Žmonės 
draugiški ir atviri. Buvo be galo sunku bendrauti 
nesuprantant nieko, ką jie sako. Išmokau keletą 
žodžių: „dijote – labas; kušala – kaip tau sekasi, ku-
savi – koks tavo vardas?“. Žmonės turi Biblijas savo 

kalba, bet, deja, nedaug kas moka skaityti. Žmonės 
neišsilavinę, bet pasižymi didele meile Dievui.

Ši kelionė buvo be galo įsimintina, atvėrė man 
akis: koks didelis Dievo žodžio ir meilės poreikis vi-
soje Meksikoje, koks paprastumas, bet koks didelis 
pasitikėjimas Dievu! Kalnų grožyje Dievas atnaujino 
ir mano meilę Jam.

Prašau, melskitės, kad Chilotepeko bendruomenė 
galėtų padėti indėnams krikščionims, siųsti vieti-
nius misionierius, kad vis daugiau indėnų pažintų 
Kristų.

Norintiems paremti VO „Agapė“:
Gavėjas: Visuomeninė organizacija „Agapė“
Gavėjo bankas: Vilniaus bankas
Gavėjo sąskaitos arba mokėjimo kortelės 
numeris: LT24 7044 0600 0113 9416
Suma skaitmenimis/ suma žodžiais, valiutos 
pavadinimas
Mokėjimo paskirti: Parama – 108



Naujienos

Jei geriausias būdas suprasti krikščionišką 
tikėjimą yra skaityti evangelijas, tuomet 
kitos knygos pagal svarbą turi būti tos, 
kurios padeda suprasti evangelijas. 
Stebėdamas šį poreikį savo parapijoje 
Džonas Čarlzas Railis paruošė Evangelijų 
apmąstymus, kurie paplito po visą pasaulį 
ir daugiau kaip šimtmetį nepraranda 
populiarumo bei naudingumo. 
Aiškūs ir taiklūs Railio žodžiai yra 
didžiulis postūmis skaityti pačią Bibliją. 
Nors pagrindinis autoriaus tikslas – 
padėti skaitytojui pažinti Kristų, jis 
taip pat turi ir dar vieną tikslą. Jis rašo 
taip, kad šiuos Evangelijos pagal Matą 
komentarus būtų galima skaityti balsu 
žmonių grupei. Skirtingai nuo daugelio 
kitų autorių, jo mintys vienodai gerai 
suprantamos ir skaitant, ir klausantis. 
Evangelijų komentarų išleista daug ir 
kur kas išsamesnių, tačiau jokie kiti taip 
neprikausto dėmesio, kai yra skaitomi 
balsu šeimos rate, kaimynų susibūrime ar 
per radiją, kaip parašytieji Dž. Č. Railio.

EvangElijos pagal

Arnoldas Jalianiauskas

GIEDU  
TAU

a p m ą s t y m a i
MATą
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Tyrimai rodo, kad pastaruoju metu ir taip nema-
žas paliekančiųjų bažnyčią skaičius didėja. Kai kurie 
jų – tikintieji, nustoję lankyti bažnyčią. Šie vyrai ir 
moterys nuoširdžiai patikėjo savo gyvenimą Dievui, 
tačiau pamažu skausmingai suprato, kad bažnyčiose 
vyraujantis dvasingumas iš pagrindų nepakeitė arba 
jų, arba kitų žmonių gyvenimo.

Kas nutiko? Jie nuoširdžiai sekė Jėzų Kristų, 
tačiau ne mažiau negu kiti patyrė sunkumų su su-
tuoktiniais, išgyvendami skyrybas, draugaudami, 
auklėdami vaikus, būdami viengungiai, taip pat 
dėl seksualumo, priklausomybių. Jie jautėsi nesau-
gūs, siekė susilaukti palankumo, patyrė nesėkmes, 
jautėsi prislėgti darbe, bažnyčioje ir namuose. Šie 
žmonės pamatė, kad bažnyčioje vyrauja tokie patys 
konfliktai kaip ir už jos ribų. Kas nutiko bažnyčiai?

Kiti paliekantys bažnyčią – tie, kurie ją tebelanko, 
tačiau tiesiog tapo pasyvūs. Po daugelį metų tru-
kusio nusivylimo supratę, kad tikinčiojo gyvenimo 
vaizdavimas vien balta ir juoda spalvomis neatitinka 
jų gyvenimo tikrovės, jie paliko bažnyčią, bent jau 
vidujai. Dėl savo vaikų ar galbūt neturėdami kito pa-
sirinkimo jie lankosi bažnyčioje, tačiau yra pasyvūs. 
Tokie žmonės negali tiksliai įvardyti problemos, 
bet žino, kad kažkas negerai, kažko trūksta. Sielos 
gelmėse juos kankina nerimas, tačiau jie nežino, ką 
reikėtų daryti.

Trečioji grupė, deja, visiškai išsižadėję tikėjimo. 
Jie pavargę kapstytis savo dvasinėje kelionėje. Jie 
taip pat pavargę nuo aplink esančių krikščionių, 
kurie, nors „pažįsta“ Dievą ir uoliai tarnauja bažny-
čioje, yra pikti, užsispyrę, nekeičiantys nuomonės, 

Ištrauka iš Peter Scazzero 
knygos „Emociškai brandus 
dvasingumas“

įžeidūs, išdidūs ir per daug įnikę į darbus, kad my-
lėtų Jėzų, kurį išpažįsta tikį. Todėl šiems žmonėms 
atrodo, kad būti krikščionimis per sunku. Sekma-
dienio rytais smagiau sėdėti kavinėje ir skaityti 
laikraštį.

Mano gyvenime buvo laikas, kai labiau už viską 
troškau būti vienas iš paliekančiųjų bažnyčią. Mane 
ištiko krizė, kankinausi iš pykčio ir gėdos – aš, nors 
taip stengiausi būti atsidavęs ir mylintis krikščionis, 
taip nuoširdžiai tarnavau Dievui ir jo karalystei. 
Kodėl pakliuvau į tokią padėtį, juk stengiausi iš 
visų jėgų?

Tik tada, kai skausmas man atskleidė, kiek daug 
slypi po „gero krikščionio“ išore, buvau priblokštas 
– ištisi mano emocinio gyvenimo klodai glūdėjo 
giliai paslėpti, nepaliesti keičiančios Dievo jėgos. 
Turėjau per daug darbo, kad „knaisiočiausi po savo 
vidų“, visas mano laikas buvo skirtas krikščioniškai 
veiklai, nebuvo kada gilintis į savo pasąmonę. Tačiau 
skausmas privertė mane suprasti, kaip paviršutiniš-
kai Jėzus tepalietė mano vidų, nors jau dvidešimt 
metų buvau krikščionis.

Būtent tada atradau esminę tiesą, pakeitusią 
mano gyvenimą, santuoką, tarnystę ir galiausiai 
bažnyčią, kurioje turime garbės tarnauti. Ta tiesa 
buvo paprasta, tačiau kažkodėl anksčiau jos ne-
suvokiau, kaip ir dauguma evangelikų judėjimo, 
kuriam priklausau, dalyvių. Esu įsitikinęs, kad be-
pasiduodančius ir ketinančius atsisakyti krikščionių 
tikėjimo gali iš pagrindų pakeisti ši paprasta, bet 
gili tiesa – negalima atskirti emocinės ir dvasinės 
brandos.



24

Ieškantiems

Tenka išgirsti žmones sakant: „Štai Dievas man 
pasakė tą ir aną“. O aš galiu jiems pasakyti: „Ne“. 
Priežastis, dėl kurios galiu tai pasakyti, yra ta, jog 
jei tai prieštarauja Dievo žodžiui, tai Jis to nepa-
sakė. Dievas neprieštarauja sau. Jis sako, jog nėra 
sumaišties Dievas. Jei aš jums sakyčiau ką nors esant 
tiesa, o Dievo žodis sako, jog tai netiesa, tuomet aš 
prieštarauju Dievo žodžiui. Tuomet jūsų mintyse ir 
širdyje kuriu sumaištį.

Taigi pagrindas yra Dievo žodis. Jei noriu Jo 
klausytis, turiu pradėti nuo Dievo žodžio. Privalau 
savyje turėti gyvenančią Šventąją Dvasią, kuri padės 
tai suprasti.

Dievas kalba Savo Šventajai Dvasiai, kuri kalba 
mūsų dvasiai, protui bei širdžiai ir suteikia nurody-
mus bei padeda pamatyti, kas vyksta.

Vadinasi turi būti Žodis ir Šventoji Dvasia. 
Tuomet turi būti malda. Kitaip tariant, jei noriu Jo 
klausytis, turiu su Juo kalbėti. Malda yra kalbėjimas 
Jam ir Jo klausymasis.

Labai dažnai maldoje kalbame tik mes ir Jo ne-
siklausome. 

Kas nors pasakys: „Mano tikslas – per metus 
perskaityti visą Bibliją“. Puikus tikslas! Bet leiskite 
man pasakyti, kad svarbiau po truputį paskaityti 
kiekvieną dieną, ir klausytis, kaip Dievas jums 
kalba, kokius nurodymus duoda. Svarbu, kad tai 
įsidėtumėte į savo sielą. Kad pradėtumėte klausti – 
kaip galiu kasdien pagal tai gyventi? Taip per metus 
perskaitau visą Bibliją. Tai nuostabu.

Bet jei tik skaitote, skaitote, skaitote, skaitote 
vien tam, kad perskaitytumėte, tai nėra tinkamas 
motyvas skaityti Dievo žodį. Tinkamas motyvas – 
tai troškimas, kad pasikeistų gyvenimas.

Taigi turi būti malda ir Dievo žodis. Dar turi 
būti Šventosios Dvasios veikimas. Dievas taip pat 

Klausytis 
Dievo

Ko reikia, kad 
klausytumėmės Jo? Tai 
kaip gi mes Jo klausomės? 
Kaip sužinome, kad Jis 
kalba? Kaip sužinome, jog 
kalba Jis, o ne mes patys 
ar dar kas nors? Pasakysiu 
taip – jei noriu išmokti 
klausytis, turiu įsiklausyti į 
Dievo žodį. 

Dr. Charles Stanley
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mums kalba per aplinkybes. Jis tiksliai žino, ką ir 
kodėl daro.

Jis mums kalba ir per aplinkybes. Čia ir yra ta prie-
žastis, kodėl daug kalbėjau apie Dievo Žodžio skaity-
mą. Skaitydami Dievo žodį sužinote, kaip Dievas veikė 
Senojo ir Naujojo Testamento žmonių gyvenimuose.

Taip jūs sužinote, kaip Jis veikė anksčiau. O kaip 
Jis veikia šiandien? Šiandien Jis veikia tokiu pačiu 
būdu. Aplinkybės dabar kitokios, bet Jis veikia taip 
pat. Kitaip sakant – Dievas nepasikeitė. Jis pats sako, 
jog nesikeičia.

Taigi Jis veikia per aplinkybes. Jūsų gyvenime 
kažkas įvyksta ir jūs galvojate... Dieve, kodėl leidai, 
kad tai nutiktų? Arba, kas čia vyksta, Viešpatie?

Dažnai Jis mus nukreipia būtent per aplinkybes. 
Jis užveria vienas duris ir atveria kitas. Jis parodo 
mums vieną dalyką, ir padeda suvokti, kad kitas 
dalykas yra klaida. Taigi Jis mums kalba per aplin-
kybes.Tos aplinkybės gali būti labai įvairios. 

Kartais Jis mums kalba per kitus žmones.
Taigi kartais turime klausytis kitų. Kartais tas 

kitas gali būti mama, kalbanti savo vaikui, ir per ją 
tam vaikui kalba Dievas. Žvelgdamas į praeitį suvo-
kiu, kiek kartų mano mama man kažką pasakė, ir tai 
buvo atėję tiesiai iš Dievo.

Svarbiausia, kad Dievas niekada neprieštarauja 
Savo žodžiui. 

Dar noriu su jumis pasidalyti svarbiausiu da-
lyku. Norint Jo klausytis reikia atitikti tam tikrus 
reikalavimus. 

Kaip išmokstame klausytis? Pradedame nuo 
Dievo žodžio apmąstymo. Pirmiausia, viskas pra-
sideda nuo Dievo žodžio. Antra, turiu Jo klausytis 
melsdamasis. Tėve, ką tu man sakai?

Jei melsdamiesi apmąstote Dievo žodį, pradėsite 
ir klausytis. 

Tai reiškia, jog Dievo žodis yra labai svarbus. 
Jei tai tiesa, aš taip pat turiu apmąstyti Dievo žodį. 
Turiu apie jį mąstyti melsdamasis. Turiu jį priimti 
paklusnia dvasia. „Dieve, padėk man paklusti vis-
kam, ką Tu pasakei“.

Prisiminkite, kaip kalbėjau ne apie pasyvų klau-
symąsi, bet apie tikslingą. Kitaip tariant, jei klau-
sausi tikslingai, noriu suprasti išgirstą tiesą, suvokti, 
pritaikyti savo širdžiai ir bandyti pagal tai pradėti 
gyventi. Taigi turiu klausytis su tokiu nusiteikimu.

Be to, klausydamasis dar turiu turėti viltį. Tu-
riu tikėtis, kad Dievas kalbės. Kas nors pasakys: 
„Meldžiuosi, bet, žinote, niekada niekas neįvyksta. 
Dievas man nekalbės“ Jei taip mąstote, tai tuomet 
galite net nesimelsti. Negalvokite taip.

Tikslingas gyvenimas ir malda yra ne toks. Tiks-
lingai – reiškia tikėtis. Tikėkitės, kad Dievas kalbės 
jūsų dvasiai. Pasakysite: „Na, aš nesu tobulas“. Žino-
te ką? Aš taip pat netobulas.

Niekas nėra tobulas. Ir niekur Biblijoje Dievas 
nesako, jog tam, kad išgirstume Jį, turime būti tobu-
li. Bet jei mano gyvenime yra sąmoninga nuodėmė, 
tai iškart galiu pasakyti, ką pasakys Dievas. Paklau-
site: „Ką?“ Jis nuolat rodys man į šią nuodėmę.

Pasakysite: „O aš negirdėjau, kad Dievas man 
kažką sakytų“. Jūs negirdėjote to, kad Jis sako, jog 
jums reikia atsikratyti šios nuodėmės. Turime Jo 
klausytis paklusdami.

Klausykitės įdėmiai ir atidžiai. Klausykitės tiks-
lingai ir tikėdamiesi. Ir dar – atkreipkite dėmesį – 
klausykitės kantriai.

Nežinau gyvenime nieko svarbesnio, nei klau-
sytis šios visatos Dievo – visatos Aukščiausiojo, 
turinčio visą galią atsiliepti į kiekvieną mano po-
reikį, atsakyti į mano maldas, nurodyti man kryptį, 
sustiprinti ir padrąsinti, padėti man, išgydyti mane 
ir taip toliau.

Jei dar niekada nepasitikėjote Jėzumi kaip savo 
Gelbėtoju ir sakote: „O kaip visa tai veiks mano 
gyvenime?“ Tai visai neveiks tol, kol nenuspręsite 
išpažinti savo nuodėmingumo, savo situacijos be-
viltiškumo, ir kad jums Jo reikia. Tai neveiks tol, 
kol tikėjimu nepavesite savo gyvenimo Jam. Viskas 
prasideda nuo šių dalykų.

Geriausias gyvenimas, kokį tik galite įsivaizduo-
ti, yra visai prieš jus, jeigu tik pasitikėsite Juo, jei 
tikėjimu įsikibsite į Jo pažadus, jei savo gyvenimą 
pavesite Jam kaip Viešpačiui ir Šeimininkui. Būtent 
to meldžiu už jus.

©2010 InTouchMinistries, Inc.



*
Džiūgaus žemė ir dangūs,
Viešpatie,
nuo Tavo Rankos.
Saulė pakyla ryte –
Tu išbučiuoji
m a n e...

*
Įdėk man į širdį
tyrą giesmę –
gyrių Tavo šlovei –
jį mano rankos
sugros, o širdis
s u d a i n u o s...

*
Nesaugok, Dieve,
manęs nuo pavargimo,
tik nuo Tavęs
u ž m i r š i m o...

*
Dieve,
ar ir Tau
taip džiugu,
kad p a v a s a r i s?..

Akvilė Širvaitytė

Poezija
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*
...Ir norisi dėkoti Jam –
Aukštybių Viešpačiui –
Už dovanotą rytą su šviesa,
Nes nebelieka abejingų –
Suskyla netgi merdinti plyta...

*
Pavasario kvapuos
pasaulis skęsta.
į Žydėjimo šventę
kviečia
V i e š p a t s...

*
Pražydink
mano būtį viltim
it pavasario sodą
baltom
o b e l i m...

*
Tavoj gelmėj,
o Viešpatie,
atsiveria manos
širdies bedugnė…
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Kaip mes atsiduriame „toli nuo Jo“? Ką apie tai 
sako Raštas? Pabandykime „nerti“ į vieną žinomiau-
sių Jėzaus istorijų – parabolę apie sūnų palaidūną, 
pasakojančią apie du vieno tėvo sūnus, apie vieno iš 
jų paklydimą ir sugrįžimą, apie nuoskaudas ir meilę 
(Lk 15, 11–32).

Ši istorija nuskambėjo fariziejams ir rašto aiš-
kintojams murmant, kad Jėzus priima muitininkus, 
valgo kartu su nusidėjėliais (Lk 15, 1–2).

Pagrindinė palyginimo mintis yra aiški: Dievas 
besąlygiškai myli visus žmones ir ragina teisiuosius 
drauge su Juo džiaugtis nusidėjėlių išsigelbėjimu. 
Esminis akcentas – besąlyginė tėvo meilė ir priėmi-
mas, kontrastuojantis su esmine brolių problema – 
būdami sūnūs jie nepažino tėvo širdies ir meilės.

Panagrinėkime iš arčiau, ką ši istorija kalba mums 
apie meilės santykį su kitais žmonėmis ir Dievu.

Šioje istorijoje matome tris pagrindinius perso-
nažus. Jaunesnysis sūnus (palaidūnas) – galime jį 
sieti su tais, kurie žinojo, kokia yra Dievo valia, ir 
išmanė įstatymą, tačiau jų nevykdė – „muitininkais 
ir nusidėjėliais“, Jėzaus laikų kontekste tapdavusiais 
ir visuomenės atstumtaisiais. Vyresnysis sūnus (tei-
suolis) – jį galime sieti su fariziejais, besipiktinan-
čiais, kad Tėvui besąlygiškai priimtini, jų požiūriu, 
neverti nusidėjėliai. Tėvą galime sieti su Dievu, 
dangiškuoju Tėvu.

Apie meilės 
santykį su 
Dievu ir kitais 
žmonėmis 

Irmantas Jakubonis

Mirtimi ant Kryžiaus 
panaikinęs atskirtį tarp 
savęs ir žmogaus, atpirkęs 
žmogų santykiui, Dievas 
nepaliaujamai siekia mūsų. 
Kaip taikliai yra pasakęs 
Ekhartas, „Žmogus nėra 
nieko taip karštai geidęs, 
kaip Dievas trokšta, kad 
žmogus Jį pažintų“ ir Jis 
„nuolat pasirengęs, tačiau 
mes toli nuo Jo; Dievas 
viduje, bet mes lauke; 
Dievas mūsų namuose, 
tačiau mes svečiuose.“

Skaitytojų laiškai
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Jaunesnysis sūnus pareikalauja ir gauna iš tėvo 
savo palikimo dalį, palieka tėvo namus. Mąstydami 
apie šį epizodą (Lk 15, 11–12) atkreipkime dėmesį į 
tai, kad tuometinėje Rytų kultūroje toks „prašymas“ 
vargu ar buvo įmanomas. Reikalauti savo palikimo 
dalies buvo neįprasta tų laikų visuomenėje – tai iš 
tiesų arogantiškas, šiurkštus poelgis, juo demons-
truojama atvira nepagarba. Jaunėlis nepaiso įprastos 
santykių logikos, padorumo taisyklių ir tėvo savi-
jautos. Galime tik numanyti, kaip siaubingai galėjo 
jaustis tėvas ir kokį sielvartą jis išgyveno. Pasakoma 
paprastai: „Tėvas padalijo sūnums turtą.“

Toliau patenkame į sūnaus palaidūno „nuoty-
kius“ (Lk 15, 13–16), kuriuos aprašant atskleidžia-
mas didelis nuopuolis. Jis prasideda išėjimu iš tėvo 
namų, tęsiasi palaidu gyvenimo būdu ir baigiasi var-
ganu troškimu netinkamomis priemonėmis (kiaulių 
ėdalu) patenkinti esminius žmogaus poreikius. 
Gyvenimo atsiskyrus nuo Dievo padariniai – abso-
liutus bankrotas, skurdas, nepatenkinami esminiai 
poreikiai (alkis).

Aplinkybių priverstas aiškiai suvokti savo varga-
ną padėtį jaunesnysis sūnus nusprendžia pakeisti 
įvykių tėkmę – grįžti pas tėvą (Lk 15, 17–20 a). 
Tačiau grįžimas buvo labiau išprovokuotas blogos 
situacijos (lėšų stygius, „baisus badas“) nei noro at-
kurti santykius su mylinčiu tėvu. Užuot taręs: „Eisiu 
pas Tėvą, nes esu jo sūnus ir Jis mane myli“, sako: 
„Priimk mane bent samdiniu.“ Deja, sūnus ir dabar 
nesuvokia esminio savo širdies poreikio – santykių 
atkūrimo ir bendravimo su tėvu. Tačiau tai dar 
labiau išaukština ir dar labiau išryškina besąlyginę 
tėvo meilę (Lk 15, 20 b–24). Jo atsakas ir veiksmai 
pranoksta net didžiausius grįžtančiojo lūkesčius, 
svajones, įsivaizdavimus (tėvas visiškai atkuria jo, 
kaip sūnaus, statusą savo namuose ir visuomenės 
akyse, tai simbolizuoja žiedas ir apavas). Nors, 
atrodytų, tėvas būtų turėjęs pirmiausia išklausyti 
pasiaiškinimą, apgailestavimą, atgailą ir tik tada 
nuspręsti, ar sūnų priimti ir atleisti už gėdą, kurią šis 
užtraukė tėvui. Tačiau tėvui svarbiau ne visuomenės 
požiūris į gailestingumą, ne grįžtančiojo nuodėmin-
gumas, o pats sūnus.

Pažvelkime, kaip į šią situaciją reaguoja vyresny-
sis sūnus (Lk 15, 25–32). Matome vyresniojo pyktį: 
jis jaučiasi „teisesnis“ ir „vertesnis“ už tą, kuris, jo 
akimis, visiškai nevertas įžengti į tėvo namus, ką 
jau kalbėti apie puotą. Čia vėl matome santykio trū-
kumą – sūnus nepripažįsta tėvo gerumo ir žlugdo 
džiaugsmo puotą. Lygindamas save su jaunesniuoju 
nesupranta tėvo ir jam priekaištauja: „O tu man nė 

karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su drau-
gais.“ Jis nesuvokia tėvo širdies. O tėvas kviečia jį 
džiaugtis kartu ir kantriai aiškina savo požiūrį į 
jaunėlio sugrįžimą: „Reikėjo puotauti ir linksmintis, 
nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs 
ir atsirado!“ Tėvas taip pat pataiso savo sūnų dėl 
turto: jo jis nesaugo sau, visas gėrybes yra paskyręs 
būtent jam: „Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, 
kas mano, yra ir tavo.“

Nors parabolė pavadinta „Sūnus palaidūnas“, 
iš tiesų matome, jog tėvas davė meilės pamoką 
abiem sūnums, taip pat tam, kuris, visuomenės 
akimis, buvo teisus, geras. Abu sūnūs vadovaujasi 
savo pačių „teisumu“ – jaunėlis, pareikalaudamas 
savo dalies, vyresnysis – smerkdamas brolį ir tėvo 
elgesį. Nei vieno, nei kito brolio lūpose neskamba 
meilės kalba. Ir vienas, ir kitas nepasitiki tėvo meile 
ir teisingumu.

Galėtume visa tai nusakyti vienu žodžiu – ego-
centrizmas. Veiksmai gali būti ir geri, tačiau jei 
daromi vardan egocentrizmo, naudos sau, nepaisant 
kito, bus neteisūs. O tėvas tiek vienam, tiek kitam 
sūnui išreiškė besąlyginę ir priimančią meilę.

Pakartokime – pagrindinis tėvo motyvas ir pa-
grindas yra meilė, „neieškanti sau“. Jei sūnūs susi-
telkia į save, tėvas juos abu priima ir savo pavyzdžiu 
išgelbsti juos iš egocentrizmo narvo ir nukreipia jų 
žvilgsnius nuo savęs į kitą. O kitas yra mylėtinas ne 
vien dėl to, ką daro, bet dėl to, kas jis yra (sūnus).

Šio pasakojimo šviesoje pažvelkime į save, savo 
širdis. Ar mes jaučiamės kaip jaunesnysis ar vyres-
nysis sūnus? Kuris iš mūsų teisesnis, teisingesnis, 
daugiau dirba dėl Karalystės... Kas didesnis? Ne tik 
savo bendruomenėje, bet ir tarp bendruomenių – 
katalikų, protestantų, ortodoksų?

Tėvo sprendimas jau žinomas, koks bus mūsų?

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka ma-
nyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs 
atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. (Jn 15, 5)

„Reikėjo puotauti ir 
linksmintis, nes tavo 
brolis buvo miręs ir 
vėl atgijo, buvo žuvęs 
ir atsirado!“
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Geroji naujiena

Dievas kalba 
per savo Sūnų

Pokalbių būta ir anksčiau, bet jie vykdavo draugystės 
ir bendrystės atmosferoje. Tačiau per trumpą laiką 
žmogaus gyvenime įvyko lemtingas lūžis, jis pa-
keitė jo statusą ir elgesį. Ko gero čia žmogus pirmą 
kartą pajuto sąžinės graužatį ir todėl kartu su savo 
žmona pasielgė keistai ir neprotingai. Supratę, kad 
neišvengiamai teks susitikti su Dievu, jiedu nutarė 
pasislėpti „nuo VIEŠPATIES Dievo veido tarp sodo 
medžių“ (Pr 3, 8). Juokinga ir graudu!

Tačiau Dievas – jis nesikeičia – ir dabar eina susi-
tikti su savo brangiu kūriniu, kuris jau nebėra geras 
ir tobulas. Bet kur jie, žmogus ir jo žmona? Nebėra 
jų įprastoje vietoje! „Adomai, kur tu?“ – šaukia Die-
vas. Adomas suprato, kad slapstytis beprasmiška, 
ir atsiliepė: „Nusigandau, <...> todėl pasislėpiau.“ 
Pokalbiui besitęsiant paaiškėjo, į kokią apgailėtiną 
padėtį pateko Adomas su Ieva, lengvabūdiškai pa-
tikėję viliojančiomis kalbomis to, kurį vėliau Jėzus 
pavadino „melo tėvu“ (Jn 8, 44).

Daugelyje Šventojo Rašto vietų randame dialogo 
tarp Dievo ir žmogaus pavyzdžių. Štai mažas ber-
niukas Samuelis, dar vaikystėje savo motinos pa-
švęstas Dievui, anksti išgirdo Jo šaukimą. Iš pradžių 
jis nesuprato, kas vyksta, bet kunigo Elio pamokytas 
į šaukimą atsiliepė: „Kalbėk, VIEŠPATIE, tavo tar-
nas klauso.“ (1 Sam 3, 10) Ir Viešpats jam daug kartų 
kalbėjo. Samuelis klausėsi ir pats kalbėjo su Dievu ir 
tapo didžiu Jo pranašu tautoje.

Būti Dievo pranašu nelengva. Štai kitas žymus 
Senojo Testamento pranašas Elijas, pavargęs nuo 
gąsdinimų ir sunkumų, kalba su Dievu. Kalba pats 
savo iniciatyva, šaukiasi Dievo, šaukiasi mirties: 
„Gana! <...> Imk mano gyvastį.“ (1 Kar 19, 4). Dievas 
atsiliepė – ne tik žodžiais, bet ir parūpino duonos 

Albertas Latužis

„VIEŠPATS Dievas 
pašaukė žmogų ir 
paklausė: ‚Kur tu?‘“ 
(Pr 3, 9). Taip prasideda 
Biblijoje užfiksuotas 
pirmasis toks pokalbis 
tarp Dievo ir žmogaus.
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ir vandens, kad Elijas suprastų, jog savo nelengvos 
misijos dar neužbaigė ir kad jo laukia dar ilgas tar-
nystės kelias liudijant Dievo tiesą.

Pereidami į Naująjį Testamentą skaitome svarbius 
žodžius: „Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje 
Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, 
o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų.“ 
(Hbr 1, 1–2) Tai reiškia, kad pranašų liudijimai baigėsi 
ir Dievas paskutinį žodį žmonijai sako per savo Sūnų 
– Kristų Jėzų. Dievas kalbėjo ne tik Jo lūpomis, bet ir 
visu Jo gyvenimu ir darbais. Vieni Jo klausėsi atidžiai ir 
priėmė Jo liudijimą, kiti abejojo, dar kiti atvirai šaipėsi 
ir priešinosi. Taip buvo visais laikais, taip yra ir šian-
dien. Reikia pripažinti, kad Dievo Žodyje randame ne 
tik paprastų, aiškių ir suprantamų minčių ir žodžių, 
bet ir „kietų riešutėlių“. Norint juos suprasti reikia 
labiau pasistengti ir skirti daugiau dėmesio. Net tarp 
Jėzaus mokinių buvo sakiusių: „Kieti jo žodžiai, kas 
gali jų klausyti!“ (Jn 6, 60) „Nuo to meto nemaža jo 
mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo.“ 
(Jn 6, 66) O juk būtų galėję kalbėtis su savo Mokytoju ir 
paprašyti, kad Jis paaiškintų, padėtų suprasti... Deja, jie 
pasirinko kitą, lengvesnį kelią, net nesusimąstydami, 
kur jis nuves.

Galime spėti, kad Jėzus dėl to nuliūdo ir todėl 
užkalbino Dvylika – artimiausius savo mokinius: 
„Gal ir jūs norite pasitraukti?“ (Jn 6, 67) Šiems mo-
kiniams buvo duota galimybė suprasti, kad jėga jie 
nebus verčiami vaikščioti su Jėzumi ir dabar jie gali 
pasitikrinti kas esą. Nežinome, kiek užtruko tyla, 
bet vienas iš Dvylikos, Petras, visų vardu atsakė: 
„Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gy-
venimo žodžius.“ (Jn 6, 68) Atsakymas aiškus, tvirtas 
ir argumentuotas.

O mes ar žinome, su kuo einame ir kur veda 
mūsų kelias? Dažnai tenka girdėti: „Kaip visi, taip ir 
aš!“ Keista logika... Tartum Dievo Sūnus nebūtų la-
bai suprantamai perspėjęs: „Erdvūs vartai ir platus 
kelias į pražūtį, ir daug juo einančių.“ (Mt 7, 13)

Reikėtų įsidėmėti, kad Jėzaus žodžiams niekada 
neprieštaravo Jo gyvenimas. Jis pasakė: „Aš atėjau, 
kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. 
Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo 
gyvybę.“ (Jn 10, 10–11) Tai nebuvo tušti paguodos 
žodžiai, nes greitai atėjo valanda, kai reikėjo pasuk-
ti į Golgotos kelią ir atiduoti savo gyvybę už tuos, 
kurie dėl savo nuodėmingumo ir sugedimo, pavel-
dėto iš Adomo ir Ievos, buvo pasmerkti pražūčiai. 
Jis mirė už tokius kaip mes, kad galėtume vietoj 
amžinosios mirties gauti Dievo malonės dovaną – 
amžinąjį gyvenimą (Rom 6, 23).

Prieš savo kelionę į Golgotą Jėzus dar kartą nu-
stebino savo ištikimuosius mokinius. Valgant Velykų 
vakarienę, nieko neaiškindamas, Jis nusivilko viršu-
tinius drabužius, pasiėmė rankšluostį, į praustuvą 
įsipylė vandens ir ėmė mokiniams mazgoti kojas. 
Galima įsivaizduoti mokinių sumišimą: vienas iš jų, 
Petras, netgi mėgino pasipriešinti! Tačiau Jėzus su-
gebėjo įtikinamai nuraminti jį. Kai Jėzus atliko savo 
sumanymą ir sugrįžo prie stalo, paklausė mokinių: 
„Ar supratote, ką jums padariau? <...>. Aš jums 
daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums 
dariau. <...> Jeigu tai suprantate, būsite palaiminti 
taip elgdamiesi.“ (Jn 13, 12, 15, 17)

Ar šiandien suprantame, ką Dievas mums sako 
per savo Sūnų, visų žmonių Gelbėtoją Jėzų Kristų, 
per Jo žodžius ir Jo atliktą darbą? O svarbiausia – ar 
norime suprasti?
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Laisvalaikis

Pastorius klausia bažnyčios nario:
Ar kasdien meldžiatės po 10 minučių, 
kaip jums patariau?
Deja, man tai atima per daug laiko...
Kodėl? Aš gi jums patariau melstis tik 
po 10 minučių.
Taip, tačiau praeina visa valanda, kol 
prisirengiu.

– Kaip lėtai jūs spausdinate! – nustebo vedė-
jas, žiūrėdamas, kaip nauja mašininkė ieško 
raidžių. – Pagal kokią sistemą dirbate?
– Pagal biblinę – „ieškokite ir rasite“.

Kunigas berniukui:
– Tu kalbi maldą prieš valgį?
– Ne. Mano mama skaniai gamina.

Motina žadina sūnų:
– Kelkis, sūneli, jau laikas į bažnyčią.
– Ar būtinai reikia, mama?
– Reikia, sūneli! Juk tu pastorius.

Kunigas kala tvorą. Šalia stovi berniu-
kas ir nenuleidžia nuo jo akių.
– Tu tikriausiai nori tapti staliumi, 
mažyli? – klausia kunigas.
– Ne, bet man labai įdomu, ką sako 
kunigai, kai pataiko plaktuku į pirštą.

– Jonuk, kiek yra Dievo įsakymų?
Jonukas:
– Dešimt.
– O kas bus, jei bent vieną jų sulaužysi?
Jonukas:
Tuomet liks tik devyni...

Robertas Peteraitis
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Buvo verbų sekmadienis, bet dėl skaudančios 
gerklės 5 metų Jonukas į bažnyčią su šeima 
nevyko, bet pasiliko namie su aukle. Kai 
šeima sugrįžo namo, jie nešėsi kelias verbas. 
Jonukas paklausė, kam jos skirtos.
„Žmonės laikė verbas virš Jėzaus galvos, kai 
Jis pro juos ėjo “, atsakė tėvas.
„Tik pamanyk“, susinervino Jonukas, „pra-
leidau tik vieną sekmadienį, ir Jis atėjo kaip 
tik per jį.“

Kunigas kalbasi su savo klausytojais:
– Vaikai, kas iš jūsų norėtų patekti į 
dangų?
Visi vaikai, išskyrus vieną, pakelia ran-
kas.
– Na, o tu? – nustemba kunigas. Nejau-
gi nenori po mirties patekti į dangaus 
karalystę?
– Kodėl gi ne... Bet man pasirodė, kad 
jūsų grupė išvyksta tuojau pat.

Vyro gimimo dieną žmona sako jam iš gre-
timo kambario:
– Tu neįsivaizduoji, kokią nuostabią dovaną 
tau nupirkau.
– Parodyk.
– Palauk, tuojau ją apsivilksiu.

Po šeimos ginčo:
– Gerai, – sako žmona, – pri-
pažįstu, kad mes abu vienodai 
kalti, ypač – tu!

– Kas šią savaitę buvo labai geras 
ir darė viską, ką mama liepė?
Vaikai vienu balsu sušuko:
– Tu, tėti!



J oks bjaurus žodis teneišeina iš 
jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, 

kas prireikus ugdo ir teikia malonę 
klausytojams.
-- Ef 4, 29

Ž inokite, mano mylimi broliai: 
kiekvienas žmogus tebūna greitas 

klausyti, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti.
-- Jok 1, 19

P aprasčiausias ir paveikiausias būdas 
atrasti ryšį su kitu žmogumi yra jo 

klausytis. Tiesiog klausykitės. Galbūt visų 
svarbiausia, ką vienas kitam duodame, 
yra mūsų dėmesys... Tyla su meile dažnai 
daug geriau gydo ir sujungia širdis nei 
pačių geriausių ketinimų skatinami ištarti 
žodžiai.
-- Rachel Naomi Remen

Įdėmus klausymasis yra tokia 
pat paveiki bendravimo ir įtakos 

priemonė kaip ir puiki iškalba.
-- John Marshall
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