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Šiame numeryje norėtųsi pakalbėti apie pašaukimą – juk visi esame sukurti ir pašaukti gyventi. Bet
ar dažnai susimąstome, kad gyvename kažkokiu
tikslu? Istorija mena žmones, sugebėjusius pakeisti
pasaulį, supratusius, kad jų pašaukimas – kažką nuveikti žmonijos ir visos kūrinijos labui. Tačiau tokių
vardų mažuma. Ką daryti paprastiems žmonėms,
einantiems savo dulkėtu gyvenimo keliu ir liekantiems nepastebėtiems? Ką apie tai kalba Šventasis
Raštas ir jo istorija? Dėmesingas skaitytojas bus
padrąsintas, nes Dangiškasis Tėvas šaukia žmones
vardu ne tik didvyriškiems poelgiams, bet tiesiog
gyventi gyvenimą, pažymėtą išvaduojančiu Dievo
Šventosios Dvasios veikimu. Žmogus yra pašauktas
būti teisus, laisvas, šventas ir maloningas. O gal
tiesiog pašauktas tikėti?..
Vyr. redaktorius Irmantas Pinkoraitis
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Valdemaras Cornas

Kurio iš mūsų
vaikystėje ar jaunystėje
nėra jaudinę klausimai:
„Kam aš gyvenu?
Dėl ko? Kokia mano
gyvenimo prasmė?“
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Jeigu kalbėtume apie tai, kad žmogus – beasmenės gamtos produktas ir atsirado atsitiktinai,
atsakyti į šį klausimą būtų neįmanoma. Dėl to
nemažai įvairaus amžiaus ir nevienodos socialinės ir materialinės padėties žmonių nusprendžia išeiti iš gyvenimo savo noru.
Kas kita, kai tikime ir žinome, kad tiek
žmonijos apskritai, tiek kiekvieno konkretaus
žmogaus gyvybė priklauso Kūrėjui, tad jis ir
nulemia savo kūrinio gyvenimo tikslą. Atsimenate Buratiną ir Tėtį Karlą iš pasakos „Auksinis
raktelis“? Taip ir mes – žmonės – turime savo
Kūrėją. Jis ir nustato, kodėl mes gyvename. Jeigu
suformuluotume šią protu sunkiai suvokiamą
tiesą paprastais žodžiais, galėtume pasakyti: „Jis
mus sukūrė sau.“ „Žinokite, kad Viešpats – Die3

Supratę, kad
esame sukurti
Dievo ir Dievui,
pripažįstame,
kad mus nuo
Jo skiria didelė
bedugnė –
nuodėmė
vas. Jis mus sukūrė“ (Ps 100), taigi ne mes patys.
Taip kalba Šventasis Raštas. Ne visi pripažįsta
esantys Dievo kūriniai, bet tas, kuris pripažįsta,
supranta savo gyvenimo prasmę ir iškart kitaip
pamato mišką, žvaigždes, gėles, žmones...
Supratę, kad esame sukurti Dievo ir Dievui,
pripažįstame, kad mus nuo Jo skiria didelė
bedugnė – nuodėmė. Gyvename nuodėmėje ir
nuodėmė gyvena mumyse. Mes patys teisėtai
priklausome Kūrėjui, o mūsų gyvenimas –
nuodėmei; mes pagal pašaukimą – Jo kūriniai,
o santykyje su Juo – jo priešai. Ką gi daryti?
Dievas mums siūlo išeitį iš šios, atrodytų, beviltiškos padėties. Jis prisiėmė sau mūsų kaltes ir
mūsų bausmę už nuodėmes! Visų žmonių, visų
laikų ir visų tautų? Taip! Jėzaus Kristaus aukos
pakanka, kad būtume sutaikyti su Šventuoju
Dievu. Raštas sako: „<...> kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu Jo Sūnaus mirtis.“
(Rom 5, 10)
Pripažindami tai, ką Dievas padarė dėl mūsų,
sutinkame su Jo bendravimo su mumis sąlygomis. Sąlygos labai paprastos: Jis padaro mus
Savo vaikais! „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė
galią tapti Dievo vaikais.“ (Jn 1, 12) Tai yra –
tikintys Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu
ir priėmę Jo išgelbėjimą savo prigimtimi tampa
Dievo vaikais. Ir tikinčiųjų Jėzų Kristų santykiai
su Dievu tampa visiškai kitokie: jie tampa kaip
vaikų su mylinčiu ir išmintingu Tėvu. Jėzus
šį pasikeitimą vadina atgimimu iš aukštybių
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(Jn 3). Jeigu gimdami šiame pasaulyje tapome Jo
kūriniais, tai gimdami iš Jo tampame Jo vaikais,
„dieviškosios prigimties dalininkais“, kaip rašo
apaštalas Petras (2 Pt 1, 4). Taigi žmogus, atgimęs iš aukštybių, gyvena su Dievu, kaip vaikas
gyvena su tėvais: bendrauja, kalbasi ir pasitaria,
prašo pagalbos ir dėkoja už ją. Pripažindamas
save Dievo kūriniu žmogus kitaip mato save
ir Dievą, aplink jį esančius žmones ir kitaip su
jais elgiasi.
Bet žmogus turi ir kitą pašaukimą. Jis pašauktas ne tik būti Dievo kūrybos vainiku, ne tik tapti
Jo kūriniu, nariu Jo didelės šeimos, vadinamos
Dievo Bažnyčia, jis pašauktas ir tarnauti Dievui.
Jėzus sako: „Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus
išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų.“ (Jn 15, 16)
Pripažindamas save Dievo kūriniu, susitaikęs
su Dievu per Jėzaus Kristaus auką, tapdamas
Dievo vaiku žmogus gali atrasti sau patį didžiausią pasaulyje pašaukimą: tarnauti pačiam
Dievui!
Kristaus apaštalai, gavę šį pašaukimą, rašė:
„O visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mus su savimi ir davė mums sutaikinimo
tarnavimą. Tai Dievas Kristuje sutaikino su
savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų
nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį.
Taigi Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus
vardu maldaujame: ‚Susitaikinkite su Dievu!‘

Žmogus, atgimęs iš
aukštybių, gyvena
su Dievu, kaip
vaikas gyvena su
tėvais: bendrauja,
kalbasi ir pasitaria,
prašo pagalbos ir
dėkoja už ją
(2 Kor 5, 20) Pats didžiausias šiame pasaulyje
žmogaus pašaukimas – kalbėti kitiems žmonėms, kad Dievas nori su jais bendrauti, kad Jis
viską padarė tam, kad tas bendravimas pasidarytų įmanomas.
Pamenu, aštuntojo dešimtmečio gale vienam
jaunam žmogui daviau nelegaliai gautus du
šimtus Jono Evangelijos egzempliorių lietuvių
kalba ir pasiūliau jam juos išdalyti naktį po
pašto dėžutes Šiaulių mieste. Kitą sekmadienį
bažnyčioje aš jo nepažinau: jis visas švytėjo.
Jaunuolis, nors smarkiai rizikuodamas, pelnė
garbės pasitarnauti Dievui!
Palaimintasis Augustinas rašė: „Tu sutvėrei
mus dėl Savęs ir mūsų širdys nerimastingai
blaškosi tol, kol nenurimsta Tavyje.“
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Pažintis

Kiekvienam
žmogui linkiu
susitaikyti su
Dievu, o tada – ir
su savo artimu
Kalbina Robertas Peteraitis

Remigijų Jucevičių –
„Gerosios Naujienos centro“
ir misionierių labdaros fondo
„Šviesa Rytuose“ direktorių,
galėčiau apibūdinti kaip
plačios širdies žmogų, tikintį
dideliu, galingu Dievu.
Žmogų, visada kupiną vilties,
energijos, veiklos ir meilės.
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Kaip apibūdintumėte savo dabartinę tarnystę?
Mano kryptis – prisidėti prie gerų projektų, kuriais skelbiama Evangelija, skelbti gerąją
Jėzaus naujieną visomis žiniasklaidos priemonėmis. Beje, tokia yra ir „Gerosios Naujienos
Centro“, kuriam vadovauju, misija. Kai tik matau, jog mano jėgos ir talentai gali būti naudingi
kilniam tikslui – stengiuosi prisidėti.
Kada pradėjote galvoti apie dabartinę savo
tarnystę? Kas turėjo įtakos?
Pirmą kartą melsdamasis Dievo prašiau radijo stoties Evangelijai skelbti ir krikščioniškai
7

Man nėra
nieko smagiau
nei skelbti
Evangeliją: bet
kur, bet kada,
įvairiausiais
būdais. Gera ją
skelbti laiku ir
nelaiku

muzikai transliuoti dar tada, kai dirbau radijo
stotyje „Laisvoji banga“. Tai buvo 1997 metais.
Vėliau, 1998-aisiais, kalbėdamiesi su draugu
Juozu Žilinsku nutarėme, kad reikia žengti
konkrečius žingsnius šia linkme. Tada nusprendėme įkurti „Gerosios Naujienos Centrą“, kiek
pamenu, jau tada troškome turėti radijo stotį.
2000 metais iš Trans World Radio atvyko Džordžas Kuperis (George Cooper) ir susiformavo
konkretesnė krikščioniškų radijo laidų vizija.
Ar ši tarnystė yra atsakas į Dievo pašaukimą jūsų gyvenime?
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kad kažkiek pasitarnavau šioje vietoje, kažkiek
– kitoje. Kai matau gerus rezultatus – padėkoju
Dievui ir einu toliau į priekį.

Galbūt šį kartą jau nuo pat pradžių kviesčiausi į pagalbą daugiau žmonių. Kiekvienoje srityje
reikia atsakingų žmonių.

Organizuojate daug didelių, visą Vilnių ar
net visą Lietuvą apimančių projektų. Gal toks
yra jūsų pašaukimas?
Tiek krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“, tiek renginys vaikams ar pagyvenusiems
žmonėms arba renginys gatvėje yra unikalios
progos pasitarnauti. Jei ateina gera proga, kodėl
gi jos neišnaudoti? Juk rytojaus gali ir nebūti,
todėl šiandien turime padaryti viską, ką galime,
viską, kas pagal mūsų jėgas.

Kokios buvo didžiausios jūsų gyvenime
pagundos atsisakyti Dievo pašaukimo ir pradėti eiti savo keliu? Kas padėjo šių pagundų
akivaizdoje?
Daugiau pagundų buvo pačioje tarnystės
pradžioje, kai dar buvau jaunas krikščionis.
Pamenu, kad mane kartais aplankydavo mintys:
„Kokiam tu Dievui tarnauji? Juk kol dar nepažinojai Dievo, tavo atlyginimas buvo 100 kartų
didesnis. O dabar – tiki Dievą, o gauni tik katino
ašaras...“ Tai buvo pagunda palikti Dievo kelią,
kuriame neradau „klestėjimo“ ar pinigų gausos.
Lyg velnias man kuždėtų: „Matei, ką tu turėjai
anksčiau ir ką turi dabar...“ Bet Šventoji Dvasia
mano viduje sakė, kas iš tiesų svarbiausia ir kad
šis kelias su Dievu yra daug pranašesnis už aną,
nors jis gal ir labiau blizga ar yra ryškesnis. Tai
Dievo nuopelnas, kad Jis išlaikė mano širdį teisingoje padėtyje ir ją ganė.

Ar per pastaruosius dešimt metų keitėsi
jūsų požiūris į tarnystę?
Laikui einant pradėjau geriau atpažinti, kas
iš tiesų svarbu ir kas – ne taip. Tada pradedi labiau telkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Kartu
yra ir tam tikri tarnystės etapai. Kažkada buvo
laikotarpis, kai norėjau sukurti nepriekaištingą
radijo laidą „Kelionė Biblijos puslapiais“. Visas
mano dėmesys buvo sutelktas tik į tai – kad
šios laidos tekstas būtų gerai išverstas, gerai
suredaguotas, gerai įgarsintas, kad joje nebūtų
klaidų. Stengėmės šias laidas pristatyti plačiajai
visuomenei. Pradžioje pradėjome jas transliuoti
tik vidutinėmis bangomis, o užbaigėme „Žinių
radijo“ FM siųstuvais, transliuojančiais visai
Lietuvai. Kai šios laidos buvo parengtos, žiūrėjau, ką toliau galėčiau padaryti.

Man nėra nieko smagiau nei skelbti Evangeliją:
bet kur, bet kada, įvairiausiais būdais. Gera ją
skelbti laiku ir nelaiku. Įsitikinau, kad gyvenime
nėra nieko svarbesnio, nei padėti sielai pasiekti
išgelbėjimą. Be galo trokštu visus tikinčiuosius
paraginti to siekti. Tačiau suprantu, kad visi mes,
siekiantys sekti Dievu ir norintys atsiliepti į Jo pašaukimą, patiriame, kad kol kas ne viskas yra labai
aišku. Dėl konkretaus mano gyvenime pašaukimo
yra ir šiek tiek nežinios, ir šiek tiek paslapties. Juk
negaliu būti šimtu procentų tikras, jog Dievas
mane pašaukė būti „Gerosios Naujienos Centro“
direktoriumi... Tačiau praėjus tiek metų matau,

Jei tokį pat tarnystės kelią tektų eiti dar
kartą, bet turint dabartinę patirtį, ar ką nors
darytumėte kitaip?

Rytojaus gali ir nebūti,
todėl šiandien turime
padaryti viską, ką
galime, viską, kas
pagal mūsų jėgas

Kaip Dievas veda jus, kai mąstote apie
ateitį?
Galėčiau atsakyti taip: kadangi mes, „Gerosios Naujienos centras“, buvome ištikimi
mažame, dabar gauname didesnę tarnystę.
Turėjome pusvalandį radijo eterio per dieną,
o dabar gauname dvidešimt keturias valandas
per parą. Apie ką anksčiau galėjome tik pasvajoti, dėl ko meldėmės prieš tiek daug metų,
pagaliau atsiranda. Gimsta nauja radijo stotis,
ir dabar yra tik pati to proceso pradžia. Matau,
koks tai rimtas darbas ir koks didžiulis iššūkis.
Suprantu, kad tik Jis gali šį projektą įgyvendinti,
tik kartu su Jo siųstais žmonėmis galime sukurti
gerą, stiprią radijo stotį.
Ką norėtumėte palinkėti mūsų skaitytojams?
Kiekvienas, remdamasis savo gauta dovana,
skelbkite Evangeliją. Prisidėkite prie kiekvieno
gero darbo. Ir kiekvienam žmogui linkiu visų
pirma susitaikyti su Dievu. O tada – ir su savo
artimu.
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Viešoji įstaiga
„Gerosios Naujienos centras“
buvo įsteigta 1998 m. rugsėjo 17 d.
Pagrindiniai rėmėjai – tarptautinės
krikščioniškos organizacijos: Trans
World Radio (TWR), Thru The
Bible (TTB) ir ERF Medien. Nuo pat
pradžių GNC gyvuoja geros valios
žmonių paramos bei savanorių
pagalbos dėka. GNC misija – skleisti
Gerąją Naujieną Lietuvos žmonėms
visomis visuomenės informavimo
priemonėmis: radiju, televizija,
internetu, per spaudą ir renginius.

Krikščioniška
Vaivorykštės tako
vidurinė mokykla Klaipėdoje
(turinti filialą ir Vilniuje)

Kviečiame apsilankyti mūsų
interneto svetainėje

www.gyviejisaltiniai.lt
GNC veikla
 visoje Lietuvoje per Žinių radiją transliuojamos radijo laidos
„Kelionė Biblijos puslapiais“ ir „Prisilietimas“;
 krikščioniškos muzikos įrašų leidyba ir platinimas (www.km.lt)
bei renginių organizavimas (Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos
festivalis SIELOS, Pasaulinė lyderystės konferencija bei kt.);
 nuo 2005 m. įgyvendinamas edukacinis projektas „Kad vaikai
dori užaugtų“, kurio sudėtinės dalys yra radijo laida ir kas ketvirtį
leidžiamas žurnalas vaikams „Vakaro Žvaigždelė“, bei atnaujinama
interneto svetainė www.zvaigzdele.lt;
 Krikščioniškos muzikos radijo stotis XFM.
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Joje daugiau apie mus
sužinosite, galėsite sekti
naujienas, paskaityti
senesnius žurnalų numerius.

kviečia mokytis ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasėse.
Mokyklos privalumai:
saugi aplinka krikščioniškos vertybės
kokybiškas mokymas nedidelės klasės
Mūsų adresas:
Baltikalnio g. 11, Klaipėda
tel. (8 46) 340 415, mob. 8 600 26631
el.p.: vaivorykste@takas.lt
www.vaivorykstestakas.lt
Mokyklos filialas Vilniuje:
Algirdo g. 48, Vilnius
tel. (8 5) 233 6869, mob.8 601 48046
el.p.: vtakelis@gmail.com
Kviečiame paremti mokyklos pastato
rekonstrukciją Sportininkų g. 11, Klaipėda
A.s. LT 057044060005906726

Mintys

Apie

pašaukimą

Edmundas Tuinyla

Nežinau, ar suvoksiu
pašaukimą iki to laiko,
kol išvysiu ir išgirsiu
mane pašaukusįjį. Pats
pašaukimo nesugalvosi.
Manau, todėl ir yra tiek
netikrumo, nes dažnai
jį supainiojame su
nuosavomis svajonėmis,
užgaidomis ir vaizduote.

Mano nuomonė grįsta sava patirtimi. Štai
būdamas mažas pamačiau nuostabų muzikos
instrumentą – pianiną, ir dar elektroninį. Daug
klavišų, daug sudedamųjų dalių, o tinkamai
nuspaudus išgaunami nuostabūs garsai. Man
pasirodė, kad mano pašaukimas ir yra šis instrumentas – skambinti juo, dainuoti. Augant
atsirado kitų pomėgių. Atrodė, kad mano
pašaukimas yra alternatyvus sportas su netradicine įranga.
Taip sulig laikmečiu, aplinka, draugais keitėsi
pomėgiai, troškimai, siekiai. Bet ar tai pašaukimas? Vargu. Tačiau nuolatos patirdavau, kad bet
kokiomis aplinkybėmis ir bet kokiu gyvenimo
tarpsniu kantrybė ir ištikimybė duoda vaisių.
Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip
Viešpačiui, o ne žmonėms. Žinodami, kad iš
Viešpaties gausite palikimą kaip atlyginimą, –
nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui. (Kol 3, 23)
Gal tai ir yra mūsų pašaukimas? Gal taip mes
ir esame rengiami dangaus karalystei? Ištikimai,
kantriai, diena iš dienos, po mažą žingsnelį,
nematydami greito rezultato esame kviečiami
gyventi, dirbti, siekti, net jei tikslas ir atlygis yra
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dangaus karalystėje – t. y. mūsų akimis nepasiekiamas, toks, kuriuo dabar nepasinaudosi.
Panašiai kaip pensija – ji toli, tačiau žingsnis po
žingsnio artėjame, trupinėlį po trupinėlio dedame ir, pagal statistiką, dažnas jos sulauksime ir
gausime atlygį pagal tai, kiek įnešėme.
Kas gali būti vertingiau už užgrūdintą, ištirtą,
atsparią, ištikimą širdį? Manau, Dievo pašaukimas mums ir yra tokių širdžių ugdymas. Ko
mes, Dievo kūriniai, ieškome bendraudami su
kitais žmonėmis? Ką vertiname, išaukštiname?
Kas apdainuojama, apie ką kuriamos eilės? Ar
ne apie ištikimybę, kantrybę, ar ne apie mylinčias, užgrūdintas širdis?
Mūsų gyvasis klasikas J. Erlickas rašo, kad
širdis, jo žodžiais – sąžinė, gali būti labai lengvai
užmigdoma skaniu ir gausiu valgiu, patogiu ir

Tik įsiklausęs
išgirsti, kam esi
šaukiamas

turtingu gyvenimu. Pradžioje gali būti nepatogu
užtildyti sąžinę, kad perlipęs kitiems per galvas
gautumei daugiau, sočiau, skaniau ir patogiau,
bet pradėjus širdį taip maitinti, ji greitai pasijus
visai patogiai, užmigs ramiu ir giliu miegu ir
prižadinti ją bus sunku.
Tik įsiklausęs išgirsti, kam esi šaukiamas.
Šaukiančių balsų daug, agresyvių, primygtinų,
raginančių nedelsti, naudotis, imti. Bet tylus,
švelnus šaukimas su meile kviečia kantrybei,
ištikimybei, meilei, gailestingumui skleisti. Čia,
manau, ir yra tikrasis pašaukimas, o rezultatas…
Kaip galima išugdyti kantrybę, ištikimybę, atkaklumą siekiant greito, apčiuopiamo rezultato
čia ir dabar?
Mano gyvenime rezultatai kuo toliau, tuo
labiau tampa antraeiliu dalyku. Kai atrandi
artumą su tave pašaukusiu, tas artumas tampa
gyvenimo ašimi, aplink kurią sukasi viskas. O
kantrybė, ištikimybė, meilė, gailestingumas ir
panašiai yra šios ašies ramsčiai, padedantys jai
rasti ir išlaikyti pusiausvyrą, kad viskas gyvenime suktųsi darniai. Ir suktųsi aplink centrą
– Kūrėją!
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Mintys

Pašaukimas

tapti

žmogumi

Irmantas Jakubonis

Šv. Augustinas klausia
„Išpažinimuose“: „Kaip
gali artėti prie Dievo,
kai esi nutolęs nuo
savojo „aš“?“ Jis meldėsi:
„Viešpatie, padėk man
pažinti save, kad galėčiau
pažinti tave.“
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Kam esame sukurti?
Pirmajame Pradžios knygos skyriuje skaitome: „Tuomet Dievas tarė: „Padarykime žmogų
pagal mūsų paveikslą ir panašumą“; <...> Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal
savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį
sukūrė juos.“ (Pradžios, 1,26–27)
Dievas visų pirma įvardija žmogų ir suteikia
Jam savo prigimtį. Esminė žmogaus savybė,
„atsinešama“ į šį pasaulį, – Kūrėjo „paveikslas
ir panašumas“. Kūrėjas, kurdamas žmogų, galima sakyti, „įspaudžia“ patį save, o apdovanotas
šiuo panašumu žmogus išskiriamas iš visos
kūrinijos. Mums be galo svarbu įsisąmoninti
šią tikėjimo tiesą, nes būtent Dievo paveikslas
žmoguje ir daro jį žmogumi. Tai kertinis mūsų
orumo pamatas, faktas, turintis įtakos tam, kaip

žvelgiame į save ir kitą, nulemiantis mūsų elgesį
ir santykį su savo aplinka.
Kaip atskleidžia pirmieji Pradžios knygos
skyriai, žmogaus paskirtis – pažinti, mylėti
Dievą ir jam paklusti. Pamėginkime įsivaizduoti:
štai Kūrėjas „įkvėpė jam į šnerves gyvybės
alsavimą“; Adomas atmerkia akis ir susitinka
Kūrėją – jis pradeda Jį pažinti, užsimezga meilės santykis, vedantis į paklusnumą (sąmoningą
ir laisvą savęs dovanojimą kitam). Matome,
kad žmogus sukurtas esant santykiui (t.y. nėra
izoliuotas individas) ir tam, kad vyktų santykis – su Dievu ir su kitu žmogumi – nes buvo
sukurtas „kaip vyras ir moteris“. Taigi žmogus
išgyvena santykį su Dievu, su kitais asmenimis,
pasauliu (nes jame „gimė“) ir savimi. Kūrėjas,
žmogų, apdovanotą savo atvaizdu, laimina veik

lai – viešpatauti kūrinijai“. Dievas palaimino
juos, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės,
pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite
ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir
visiems žemėje judantiems gyvūnams.“ (Pr. 1,
28) Dievas sukūrė ir pašaukė žmogų į būtį iš
meilės, taip kartu pašaukdamas meilei, todėl ji
tampa gyvenimo pagrindu ir įgimtu kiekvieno
žmogaus pašaukimu.
Todėl žmogus tampa tikruoju žmogumi išreikšdamas Dievo atvaizdą per santykį ir veiklą.
Taigi pats atvaizdas yra visuma iš Dievo „paveldėtų“ savybių, darančių mus gabius garbinti Kūrėją,
kurti asmeninius santykius ir veikti. Žmogaus
prigimtyje sutelpa visa tai, kas apibūdina asmenį
ar individą: protas, valia, emocijos, ir tai suteikia
galimybę įvykdyti Dievo tikslą ir pašaukimą.
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Žmogus buvo
sukurtas kaip Dievo
atvaizdo turėtojas
ir kad šis atvaizdas
yra sudarkytas –
prigimtis iš „geros“
tapo pažeista arba
„sugedusi“
Kūrėjas apžvelgia viską, ką sukūrė, taip pat
savo šedevrą – žmogų ir siunčia jį į pasaulį
įvertindamas: „<...>ir iš tikrųjų matė, kad buvo
labai gera.“ (Pr 1, 31) Čia svarbu įsidėmėti šį
Tėvo žvilgsnį į mus, nes jis niekuomet nepakito.
Šioje vietoje kartu su psalmininku galime
gėrėtis Kūrėjo veikla: „Šlovinu tave, nes esu
nuostabiai padarytas“ (Ps 139, 14) arba su Hamletu iš nuostabos sušukti „Koksai nepaprastas
kūrinys – žmogus! Koks prakilnus savo protu!
Koks neaprėpiamas savo gabumais! <...> Savo
išmone – kaip panašus į Dievą! Pasaulio grožis!
Visų gyvių pažiba!“
Kaip mes buvome pažeisti
Tačiau, kaip žinome, yra ir kita – tamsi ir
gėdinga šios istorijos pusė. Kaip skaitome toliau,
žmogus sugundomas tapti „kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta“, ir praranda pirminį
santykį su Dievu, patiria atskirtį ir vidinį sudarkymą – įsigauna nuodėmė ir mirtis.
Ką veikia žmogus? Staiga suvokęs savo realią
padėtį – „esu nuogas“ – kaip įvykusios vidinės atskirties ženklą, pasidaro figmedžio lapų
prijuostę, ja dengia savo nuogumą ir slepiasi.
Ką veikia Dievas? Eina ieškoti pasislėpusio
žmogaus. Tai, kas prieš tai buvo vientisa, buvo
atskirta. Kupinas gyvybės tėkmės santykis
nutrūksta. Tačiau žmogus nepraranda Dievo
atvaizdo – dabar tai tiesiog priblėsęs, miglotas,
pridengtas ir pažeistas paveikslas, žmogus tam16

pa neįgalus atspindėti Kūrėją ir įvykdyti savo
paskirtį ir pašaukimą.
Taigi dabar tvirtai žinome du faktus – kad
žmogus buvo sukurtas kaip Dievo atvaizdo
turėtojas ir kad šis atvaizdas yra sudarkytas –
prigimtis iš „geros“ tapo pažeista arba „sugedusi“. Tai aiškiai atskleidžia Jėzus: „Iš vidaus, iš
žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai,
godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas,
šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.“ (Mk 7,
21–23)
Šioje vietoje mums reikia gerai įsidėmėti
keletą dalykų: blogis kyla iš žmogaus širdies,
t.y. viso asmenybės centro. Šio blogio
apraiškos – Jėzaus išvardytos blogybės, iš
esmės – siekis patenkinti save kito sąskaita –
egocentriškumas. Šio pasireiškimo padarinys – susiteršimas. Nors Jėzus nemokė apie
gerą, nepažeistą prigimtinį gerumą, tačiau
Jis mokėjo įžvelgti žmoguje gera, draugauti,
dalytis skausmu.
Apibendrindami šią mūsų situaciją galime pasakyti, kad esame išgelbėti nusidėjėliai,
mylimi rūpestingo Tėvo, kuris malonės veikimu
perkeičia mūsų vidų ir atkuria žmogaus šlovę,
orumą ir Dievo atvaizdą Kristuje Jėzuje. Šią
tiesą suprasdami kartu su šv. Augustinu galime
tarti: „Išsigąstu matydamas savo nepanašumą į
Jį, ir pražystu suvokęs panašumą.“

Ką tai mums reiškia?
Ką mums reiškia faktas, kad esame sukurti
pagal Dievo atvaizdą? Koks Dievo užmojis
mums? Atsakant į šį klausimą gyvybiškai svarbus tampa Jėzaus charakteris ir veikla, nes „Jis
yra neregimojo Dievo atvaizdas“ (Kol 1, 15, taip
pat 2 Kor 4, 4; Žyd 1, 3), tobulas pavyzdys to, kokia pagal Dievo sumanymą, turėtų būti žmogaus
prigimtis. Kristus yra tobulas Dievo atvaizdas,
todėl žmogus turi tapti panašus į jį (Rom 2, 29)
ir šis „įvaikinimas“ vyksta Šventosios Dvasios
galia (Rom 8, 23). Taigi sukurtasis atvaizdas,
pateiktas Senajame Testamente, užbaigiamas
įgyvendinti Kristaus paveikslu.
Todėl žvelgdami į Jėzų, palaikant malonei,
Dvasios padedami mes „visi, atidengtu veidu
Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu
vis didėja mūsų garbingumas.“ (2 Kor 3, 18)
Žvelgdami į Jėzaus tarnavimą žemėje aiškiai
matome:
 Jėzaus ir Tėvo santykiai yra tobuli. Būdamas
žemėje Jis bendravo ir dažnai kalbėdavo
su Tėvu. Tai aiškiai atspindima Evangelijos
pagal Joną 17 sk. Jėzus sako, kad Jis ir Tėvas
yra viena (Jn 17, 21–22). Jis pašlovina Tėvą
(Jn 17, 1; 4) ir Tėvas pašloviną Jį (Jn 17, 1, 5;
22; 24).
 Jėzus klusnus iki mirties Tėvo valiai. Getsemanės sode Jis meldžiasi: „Tėve, jei nori,
atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne

Kad „taptume“
Dievo atvaizdu,
privalome aktyviai
dalyvauti šioje
perkeitimo kelionėje,
vadinamoje
Kryžiumi

mano, bet tavo valia!“ (Lk 22, 42) Jis viso savo
žemiško tarnavimo metu visada pavesdavo
savo valią Tėvo valiai: „<...>nes aš nužengiau
iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios
to, kuris mane siuntė.“ (Jn 6, 38)
 Jėzus mylėjo žmones ir aiškiai tai rodė.
Prisiminkime, kaip „jis gailėjosi žmonių“
(Mt 9, 36), kaip rūpinosi ligoniais, Jo kant
rybę ir atlaidumą „muitininkams ir nusidėjėliams“.
Be manęs jūs nieko negalite (Jn 15, 5)
Apsvarstę tai, kas pasakyta, galime kelti natūralų klausimą: „Kaip tai įvyks?“
Iš tiesų, kad „taptume“ Dievo atvaizdu,
privalome aktyviai dalyvauti šioje perkeitimo
kelionėje, vadinamoje Kryžiumi. Juk jame buvo
pasmerkta nuodėmė ir atpirktas bei išlaisvintas
žmogus santykiui su Kūrėju. Vienintelis „sveikas“ kelias mums, atkuriamiems į Jo atvaizdą,
– Kristaus Kryžiaus kelias (Lk 9, 23), jis nurodo
mums išeitį kviesdamas (kad ir kaip tai būtų
paradoksalu) atsižadėti savęs ir įtvirtinti save.
Viena vertus, turime praktikuoti savęs išsižadėjimą (mirti sau) – t.y. marinti savo senosios prigimties pasireiškimus.Tikrasis savęs
išsižadėjimas – tai netikrojo „aš“, nuodėmingos
prigimties marinimas – kelias į savęs suradimą,
išsiskleidimą Kristuje, o ne asmenybės susinaikinimas, numenkinimas ar niveliavimas.
Kita vertus, turime praktikuoti savęs įtvirtinimą (savivertė, orumas) – t.y. savo naujojo,
tikrojo, vidinio „širdies“ žmogaus įtvirtinimą.
Juk mano vertė – Dievo sukūrimas (ne iš vyro
ir ne iš moters norų, bet iš Dievo) ir mano vertingumas Jo akyse – atsiuntė viengimį sūnų, kad
mirtų ir išgelbėtų mane.
Turėkime drąsos pažvelgti į savo vidinį
sugedimą, taip pat turėkime drąsos pripažinti
savo vertę Dievo akyse. Ir Dvasios padedami
keiskimės į Jo atvaizdą, kad būtume „tokio
nusistatymo kaip Kristus Jėzus“ (Fil 2, 5). Kad
mūsų santykį su Dievu nusakytų meilė, vienybė
ir paklusnumas, o santykį su kitu žmogumi –
meilė. Taip mes tampame, visa šio žodžio prasme, žmonės – Dievo atvaizdas.
„Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu,
būsime suaugę ir su prisikėlimu.“ (Rom 6, 5)
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Liudijimas

STANLEY J. Grenz

SUKURTI

PAŠAUKIMAS
Stanislovas Kaženauskas

Viskas prasidėjo prieš
dvidešimt dvejus metus,
prabėgusius labai greitai.
Su žmona auginome keturis
vaikus, pasitikėjimo rytdiena
nebuvo, vilties neturėjome
jokios, viskas rėmėsi tik į
materialias vertybes.
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Atrodė, jeigu visko apsčiai turėsime, būsime
laimingi, bet kuo toliau, tuo labiau ta laimė
atrodė nepasiekiama. Atpalaiduoti nuo gyvenimo rutinos ir nuraminti galėjo tik alkoholis
ir nikotinas...
Tuo laiku buvau visiškai netikintis. Galbūt,
kaip ir daugelis vyrų, tikėjau tik tuo, ką mačiau
arba galėjau pačiupinėti. Kitaip tariant, buvau
laisvamanis, bet koks tikėjimas buvo toli nuo
manęs. Savotiška religija tuo laiku buvo alaus
barai, be jų tiesiog negalėjau apsieiti.
Tačiau taip jau yra mūsų gyvenime, kad viskas greitai gali pasikeisti. Sutikau draugą, ir jis
papasakojo, kaip Dievas pakeitė jo gyvenimą.
Pakvietė mus su žmona pas save apsilankyti, o
kai atvykome, nusivežė į evangelikų krikščionių
maldos namus. Ten mums pasiūlė nuvykti paklausyti paskaitų apie Dievą. Pasitarę su žmona
sutikome ir nuvykome į seniai statytus krikščionių evangelikų baptistų maldos namus Kaune.
Iš atvykusio misionieriaus išgirdau, kad Kristus
yra gyvas, kad Jis yra vienintelis Kelias, Tiesa ir
Gyvenimas, vienintelis Tarpininkas tarp Dievo
ir žmogaus, ir kad Jis numirė už mano nuodėmes. Sužinojau, kad mano nuodėmės atskyrė
mane nuo Dievo, o susitaikymo galimybė yra
atgaila. Dievas palengvėle lietė mano širdį – aš
labai norėjau, kad mano gyvenimas pasikeistų.
Kai misionierius kvietė visus, kurie jaučiasi
nuodėmingi, ateiti į prieki atgailaujant, atėjau ir

BENDRYSTEI

Galbūt, kaip ir
daugelis vyrų,
tikėjau tik tuo, ką
mačiau arba galėjau
pačiupinėti
nulenkęs savo išdidžią galvą pirmą kartą prašiau
Dievo atleidimo.
Iš tiesų buvo dėl ko atsiprašinėti – šeimoje
trūko santarvės, dažnokai buvo vartojamas
alkoholis, negalėjau be rūkymo – jis buvo tarsi
įaugęs, apskritai aplink mane telkėsi didžiulė
puokštė įvairių nuodėmių ir ydų. Dėkingas Dievui, kad ši sunki nuodėmių našta po atgailos nusirito nuo širdies ir prasidėjo naujas gyvenimas
su JĖZUMI. Palengvėle viskas pradėjo keistis į
gerąją pusę ir tai stebino ir džiugino ne tik mane
ir žmoną, bet ir mūsų vaikus.
Vėliau misionieriai atvyko pas mus į Veisiejus
skelbti Evangelijos ir jos šviesos apšviesti žmonės atgailavo, Jėzus pakeitė ir jų gyvenimą. Taip
pamažu Viešpats mus išaugino iki nedidelės
Veisiejų baptistų bendruomenės. Esu dėkingas
Dievui už nuostabų Šventosios Dvasios darbą
per visus šiuos metus.

Ši knyga padės Kristaus sekėjui
suprasti ir giliau pažvelgti į esminius
krikščioniškojo tikėjimo bruožus. Ji ypač
vertinga tuo, kad skatina tikintįjį bręsti
tikėjimu per krikščionišką bendruomenę.
Artūras Rulinskas,
Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupas
S. Grenz buvo vienas iš ryškiausių
XX a. pabaigos teologų, intensyviai
nagrinėjusių postmodernizmo kultūrą ir
jos reikšmę krikščionių tikėjimui.
SUKURTI BENDRYSTEI – pirma
tokios apimties visos teologijos
apžvalga lietuvių kalba iš šiuolaikinės
evangelikalų perspektyvos.
Holger Lahayne,
Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas

Liudijimas

Mano
istorija
Zinas SABAS

Pradžia, slapstymasis
Gimiau 1934 m. Jurbarko
valsčiuje, Geišių kaime,
valstiečių šeimoje. Augau
ant Imsrės upelio kranto,
tarp žalių ir žydinčių pievų,
prie didžiosios liepos,
gluosnių ir beržų.
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Graži gamta, geri kaimo žmonės padėjo, stiebiausi aukštyn laimingas lyg šiltnamyje. Kai
1941 m. įstojau į Antkalniškių pradinę mokyklą, prieš pamokas garsiai kalbėdavome maldą
Viešpačiui. Pradinę baigiau per trejus metus,
nes skaityti jau mokėjau. Nuo vaikystės labai
norėjau mokytis, sužinoti ką nors naujo, prisiliesti prie gėrio ir grožio, o dar labiau, kai
užaugsiu, atiduoti visa tai paprastiems mūsų
kaimo žmonėms.
Deja, nuo tada apie penkiasdešimt penkerius
metus patyriau draudimą išpažinti krikščionybę, persekiojimus, net visokias pagundas...
,,Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia“, –
giedojome slaptai Vinco Kudirkos „Tautišką
giesmę“. Visas gerąsias Dievo dovanas, stiprybę
gavau iš mamos, gyvenusios apie 98 metus. Ir iš
mokytojų – ypač iš auklėtojos Eugenijos M. Ji ir
bendraklasiai spėjo, kad tapsiu literatūros kūrėju, o gal katalikų kunigu. Ačiū auklėtojai, kad
jos parašyta man charakteristika ne sukliudė,
bet padėjo 1958 m. įgyti Vilniaus universiteto
žurnalisto diplomą. Niekada nepriklausęs jokiai

Nebuvau
praradęs
tikėjimo, bet
aplinkybių
verčiamas
negalėjau
viešai
praktikuoti
liturginių
apeigų...

partijai apie keturiasdešimt septynerius metus
sėkmingai dirbau mokslinėje inžinerinėje spaudoje. Nebuvau praradęs tikėjimo, bet aplinkybių
verčiamas negalėjau viešai praktikuoti liturginių
apeigų...
Grįžimas pas Tėvą
2011 m. spalio 29–30 d. nuėjau į Vilniaus
„Siemens“ arenoje vykusį renginį „VILTIES
FESTIVALIS“. Tai buvo aukšto meninio lygio
muzikinis renginys, kuriame dalyvavo tarptautinio lygio profesionalai. Teisus buvo meras Artūras Zuokas sakydamas: „Įėjęs pajutau gerumo

jėgą. Mums reikia vilties. Todėl viltis ir laimė
telydi mus visus ir Lietuvą.“
Vėliau pamokslininkas Franklinas Grahamas
renginyje kalbėjo: „Pažinkime Dievą, patys ateikime pas Jį. Dievo sukurtas žmogus turi sielą. Ji
vertingesnė už visus žemės turtus, naftą, pinigus,
salas, nes yra nemirtinga, yra amžina. Rinkimės
amžinąjį gyvenimą Dangaus karalystėje, ne
amžiną kančią pragare. Tik tikėjimas Dievu
suteikia VILTĮ.“
Man įstrigo dar ir šie jo žodžiai: „Dievas šiandien gali atleisti nuodėmes...“
Tąkart labiausiai man tiko šv. Evangelijų
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Kaip vienas
„delete“ klavišas
kompiuteryje
ištrina ilgiausią
tekstą, vaizdų
rinkinį, taip,
turėkime vilties,
Dievas ištrins
iš mūsų sielos
nedorybes ir
viską atleis
žodžiai apie sugrįžusį sūnų palaidūną: „Juk šis
mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. (Lk 15, 24) ‘Džiaukitės drauge
su manimi! Radau savo pražuvėlę avį. Sakau
jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo
dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia
atsiversti.“ (Lk 15, 6–7)
Po šio festivalio padariau sau tokias išvadas:
jei paklydęs sūnus grįžo pas Tėvą ir jam buvo
atleista, tai ir mes, būdami nuodėmingi, turėkime vilties... Negyvenkime kaip laikrodis su
nutrūkusia viduje spyruokle. Laikykimės dešimties Dievo įsakymų, nagrinėkime šv. Evangelijas
patys, mokykimės „ALFA“ kursuose, mylėkime
artimą žmogų kaip patys save, pakelkime puolusįjį savo gerumu. Kaip vienas „delete“ klavišas
kompiuteryje ištrina ilgiausią tekstą, vaizdų
rinkinį, taip, turėkime vilties, Dievas ištrins iš
mūsų sielos nedorybes ir viską atleis.
Tolimesnė kelionė
Šis festivalis bei keletą metų prieš jį vykę
kiti evangelizaciniai renginiai Vilniaus „Sie22

mens“ arenoje mane paveikė labai teigiamai.
Po kiekvieno iš šių renginių mokiausi „ALFA“
kursuose (trejus metus). Šių kursų pamokos labai padėjo sugrįžti prie Dievo, išvengti baimės,
klaidų, pagundų... Mielai prisimenu pastorių,
diakonų, mokytojų, giesmininkų vardus – širdingai lenkiu galvą visiems Jums, mano dvasios stiprintojai. Kas jie? Tai pastorius Jurijus
(„Gyvieji akmenys“), pastorius Jurgis (Vilniaus
miesto bažnyčia ,,Tėvo namuose“), Gita („Kelyje“), Sigutė ir Saulius, dvi Kristinos iš Vilniaus reformatų bažnyčios; Vilniaus „Malonės“
baptistų bažnyčios pastorius Steve, diakonas
Robertas. Tepadeda Jums Dievas Tėvas, Sūnus
ir Šventoji Dvasia.
Seneliai pensininkai ir jaunesnieji, drąsiai
eikite į „ALFA“ kursus, sekmadieniais giedokite su tikinčiųjų bendruomene. Patyriau,
todėl sakau – Dievo kūno nariai gali ir turėtų
melstis, bendrauti, krikštytis, užsiimti labdara, muzikuoti, užkandžiauti kartu su kitais
tikinčiaisiais, jų šeimos nariais. Krikščionys
protestantai tai daro išradingai, nuoširdžiai,
laisvai.

Rick Warren

TIKSLO
VEDAMA
BAŽNYČIA
S

edlbeko evangelikų bažnyčia Jungtinėse
Amerikos Valstijose yra viena didžiausių pasaulio bendruomenių. Būtų net sunku apibrėžti,
ar tai viena glaudi bendruomenė, ar daugelio
bendruomenių, vadinamųjų „ląstelių“, namų
Biblijos tyrinėjimo ir maldos grupių sąjunga.
Šios bendruomenės pastorius Rikas Vorenas
(Rick Warren) savo solidžios apimties knygoje
dosniai ir nuoširdžiai dalijasi įžvalgomis, kurios
gali būti tikrai įdomios Lietuvos evangelikų vadovams, kunigams, pastoriams, misionieriams,
visiems, tikintiems Didįjį Kristaus paliepimą ir
netikintiems „krikščioniškos Lietuvos“ mitu.
Knygoje gausu strateginių planų, vizijų ir
stereotipinių štampų, pavyzdžiui, „ieškantys
žmonės“ (seekers – angl.k.). R. Vorenas iš anksto
preziumuoja, kad tokie žmonės ieško Dievo, ne
dievo. Norėtųsi pažymėti, kad remiantis tokiu
supratimu, ieškoti reikėtų krikščionių Dievo
tiesų, Biblijos apreiškimo ir jo išaiškinimo.

Nežinau, ar Amerikos demografinė ir religijos
sociologinė statistika patvirtintų jos didelį skirtumą nuo 21 a. Lietuvos atitinkamos statistikos,
bet bent jau čia daugumos žmonių nebūtų
galima ramia širdimi pavadinti gerai išpurenta
dirva Evangelijos sėklai. Šie žmonės nebūtinai
ieško Dievo, galbūt jie labiau priskirtini prie bet
kokio dvasingumo ieškančiųjų ir dalis jų netgi
labai skeptiškai vertina Kristų ir Jo Bažnyčią.
Tokia kritika, manau, daugiau ar mažiau pagrįstai tektų jo misijai ir evangelizacinio konteksto
supratimui.
Vis dėlto R. Voreno išpažįstama kristologija
ir jo buvimas viena iš pagrindinės evangelikų
stovyklos (main line evangelical Christianity –
angl. k.) vėliavų nekelia didelių abejonių. Knyga
rekomenduotina kaip vienas iš alternatyvių
vadovėlių „Misijos“ ir „Bažnyčios“ kursus studijuojantiems seminaristams, Biblijos kolegijų
ir mokyklų studentams.
Arnoldas Matijošius
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Geroji naujiena

ESAME

PAŠAUKTI
ŠVENTUMUI
Valdas Vaitkevičius

Muitininkas Matas savo
darbo vietoje skaičiavo
surinktus pinigus. Diduma
jų turės papildyti Romos
iždą. Nieko nepadarysi –
Roma yra Roma. Tačiau
buvo ir kita – gerokai
mažesnė pinigų dalis, skirta
pareigūnui, kuriam buvo
pavaldus Matas, ir sąskaitose
to neturi matytis. Pareigūnas
gaudavo atlygį iš valdžios,
tačiau Matas duodavo jam
papildomai pinigų mainais
į tai, kad šis nematytų
kai kurių jo veiksmų
apskaičiuojant mokesčius.
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Matas uoliai darbavosi Romos ir savo labui.
Tiesa, darbas nebuvo itin malonus: replikos,
užgauliojimai, mokesčius mokančių prekybininkų nepasitenkinimas, be to, nuolatinis pataikavimas Romos valdžiai – be paliovos vyko
„teatras“. Tačiau darbas leido Matui lobti ir tai
teikė jam paguodos. Širdies gilumoje jis nebuvo
laimingas, nes suvokė, kad taip visą gyvenimą
nesitęs. Tačiau ką ir kaip pakeisti, muitininkas
taip pat nežinojo.
Galbūt šiandien ir tavo padėtis panaši? Turi
gerai apmokamą darbą, aplinkiniai mano, kad
tau sekasi, tačiau širdyje nesi patenkintas, nesi
laimingas. Kažkas giliai tavyje suokalbiškai
šnabžda, keldamas nerimą ir abejones. Jau ne
kartą klausei savęs: „Kur aš einu? Koks mano
gyvenimo tikslas? Jeigu einu teisinga kryptimi,
iš kur tas nerimas ir netikrumas širdyje?“
Ir štai kartą pro muitinę ėjo Jėzus. Jis pamatė
Matą ir tarsi suteikdamas vilties atsakyti jam
į jo klausimus pašaukė jį: „Sek paskui mane!“
Šis pakilo ir nuėjo paskui Jėzų. Kiekvieno iš
Dvylikos pašaukimas ypatingas. Juk visi dvylika
apaštalų – skirtingi žmonės, su savo mintimis
ir svajonėmis, nors kai kuriuos iš jų siejo artimi
giminystės ryšiai, net ta pati profesija.
Jėzaus pašaukimas pakeitė Mato gyvenimą.
Netrukus Matas išpažins savo širdies sunkumus
ir taps Jėzaus mokiniu. Vėliau jis bus apaštalas,
darbuosis pirmoje krikščioniškoje bažnyčioje,
taps pirmos evangelijos autoriumi. Kokie dideli

pasikeitimai! Kai JĖZUS pašaukia, keičiasi žmogaus gyvenimas.
Turbūt esi sutikęs žmogų, ir ne vieną, kurio
negali atpažinti? Jo asmens tapatybės kortelės
duomenys tie patys, jus sieja bendra praeitis,
tačiau šiandien jis kalba apie esminius savo gyvenimo pokyčius. Susitikimas su JĖZUMI keičia
kiekvieno žmogaus gyvenimą. Vieni Jį mylėjo,
kiti laikė bepročiu, dar kiti siekė Jį nužudyti,
tačiau abejingų Jam nebuvo.
Senojo Testamento laikais VIEŠPATS pašaukdavo tinkamus žmones, kad jie atliktų
vieną ar kitą svarbų darbą. Vėliau Jėzus Kristus
pašaukė Dvylika, šie tapo artimiausiais Jo palydovais ir mokiniais. Visi jie darė neginčijamai
didelius darbus: išvarinėjo netyrąsias dvasias,
gydė visokias ligas ir negalias, netgi prikeldavo
mirusius! Todėl kai girdime „pašaukimas“, neretai tai siejame tik su keletu išrinktų ir įgalintų
tarnystei vyrų ir moterų. Ne visi yra pašaukti
būti mokytojais, vadovais, pranašais, nes ne
visi gauna tokią dvasios dovaną. Beje, Raštas
perspėja: „<...> nesistenkite daugelis būti mokytojais. <...> mūsų laukia griežtesnis teismas.“
(Jok 3, 1). Dvasios dovanas dalija ne žmonės,
o VIEŠPATIES Dvasia, ir „dalija kiekvienam
atskirai, kaip jai patinka“ (1 Kor 12,11).
Vis dėlto vienas dalykas negali likti nepastebėtas – visi tikintys Jėzų Kristų žmonės yra
pašaukti šventumui! Jeigu abejojame dėl vienos
ar kitos dvasinės dovanos, jeigu niekaip nedrįstame sau pripažinti, o ir iš artimo negirdime padrąsinimo ar patvirtinimo, kad esame dvasinių
dovanų dalininkai, tai dėl pašaukimo šventumui
galime ir turime būti tikri.
Esame pašaukti šventumui! Kam skirti Laiškai romiečiams, korintiečiams, efeziečiams,
filipiečiams, kolosiečiams? Tik tam tikro laikotarpio tam tikros grupės tikintiesiems, kuriuos
apaštalas Paulius pavadino šventaisiais? Ne.
Raštas turi galią kalbėti visų kartų žmonėms.
Šventasis – Viešpaties besišaukiantis žmogus. Tai išgelbėtas žmogus. Šauktis JO reiškia
pažinti JĮ, pasitikėti JUO, viltis JUO. VIEŠPATS
atsiliepia šaukiamas vardu: „Viešpatie JĖZAU
KRISTAU, aukščiausiojo Dievo Sūnau, gelbėk
mane, nusidėjėlį“ – tokios paprastos maldos
mokė vienas iš ankstyvosios Bažnyčios tėvų.

Suklusk ir pakelk
akis, kai išgirsi
žodžius: „Sek
paskui mane!“
Besišaukiantis VIEŠPATIES suvokia beviltišką savo padėtį, pripažįsta savo nuodėmingumą
ir taip išreiškia norą keistis. Atsiliepdamas
VIEŠPATS žmogų pašaukia į šventėjimo kelionę, kurios tikslas – artėti prie VIEŠPATIES
širdies gilumoje patiriant didžiules vidines permainas, kurios vėliau daro įtaką žmogaus būdui,
jo charakteriui. Jėzaus Kristaus pašaukti ir į Jo
kvietimą atsiliepę žmonės keičiasi. Mes esame
pašaukti šventumui, o tai reiškia – pašaukti
pokyčiams. Pašaukimą lydi šventėjimas – panašėjimas į Kristų. O Kristaus paveikslą regime
Dievo Žodyje.
Rašte skaitome, kad esame „pašaukti laisvei“
(Gal 5, 13). Neretai savaip interpretuojame šį
pašaukimą, realiame gyvenime konfrontuojantį
su pašaukimu šventumui. Argi ne ironiška, kad
būdami „pasaulio šviesa“, mes pasiduodame
savo kūno norams, „sukame į šoną“ nuo šventumo, nes juk „esame pašaukti laisvei“?
Nepamirškime, kad krikščioniui laisvė yra
suprasta būtinybė atsiliepti į pašaukimą siekti
šventumo. „<...> tapkite šventi visu savo elgesiu, kaip parašyta: „Būkite šventi, nes aš esu
šventas.“ (1 Pt 1, 16) Tokia Dievo valia, toks Jo
noras – kad kiekvienas atsiliepęs į Jo pakvietimą
žengtų šventumo keliu.
Neįmanoma savo jėgomis pažaboti iš kartos
į kartą perduodamos ir nuolat besimodifikuojančios aistros, pasirengusios patenkinti pačius
nuodėmingiausius kūno norus. Tik JĖZUJE
KRISTUJE yra visa, kas gali pakeisti nuodėmės
valdomo žmogaus dvasios DNR. Tai „atgimimas
iš aukštybės“ (Jn 3, 3) – naujas gimimas, nauja
DNR.
Suklusk ir pakelk akis, kai išgirsi žodžius:
„Sek paskui mane!“ Matas pakilo ir nuėjo šventumo keliu paskui JĖZŲ. Jo gyvenimas pasikeitė.
Galbūt ir tavo gyvenimui jau reikia pokyčių?
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Poezija

Dominyka Čiplytė
Susitikom rytą, daineles niūniuodami
Skudurėlius upėn įmerkėm
Ir išgręžę vandenį kruopščiai
Šluostėm dulkes
Nuo senos draugystės
Patį pirmą sykį.
***
Kaip išalkusi žemė į spindulį
Čiulbant šnarant pavasariui žiemą --Vaikšto sapnas iš vėjo palubėse
Mano meilės iliuzijos sienom.
Tavo kraujas po apsnigtą žolę
Mūsų džiaugsmas pabėgo ištirpęs.
Sudejavo išbalęs žinojimas,
Nepažįstamam balsui prabilus.
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Suskaldyk many ledo luitą
Laisvai tesutirpsta ribos
Ir žiba paviršiuj kampuotos
Ir mąžta giliai pasilikusios.
***
Tu ateini
per smėlį,
Kai mušasi į skruostus pūgos,
Kai dūmų trenksmas,
Medžių verksmas,
Kai bijo paukštis rudenio.
Tu išbarstai
Liūdnai,
Ką surenki mėnuliams,
Šukelėm sutrupa jausmai,
Ir vaikštant pėdoms duria.
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Skaitytojų laiškai

B

ūdama jaunesnė nesusimąstydavau apie
asmeninį pašaukimą. Tiesiog gyvenau, o
prabėgančios dienos, savaitės ir mėnesiai, mano
akimis, neturėjo vertės. Atrodė, kad mano laikas
niekada nesibaigs, todėl barsčiau savo dienas
kaip obelis žiedlapius pavasarį, negailėjau. Gyvenau, išpildydama Mokytojo 11, 9: Jaunuoli,
džiaukis savo jaunyste! Tegul tavo širdis džiugina tave ir eik, kur tavo širdis traukia ir kur akys
mato, bet žinok, kad už viską turėsi atsiskaityti
prieš Dievą.
Vieną dieną, kai vaikai ūgiu jau aplenkė
mane, suvokiau, kad man suteiktas laikas nėra
begalinis, o dienos piktos ir greitai prabėga.
Tada ir susimąsčiau – Dievas mane, kaip ir kiek
vieną, sukūrė unikaliai, davė įvairių gebėjimų
norėdamas, kad kažką nuveikčiau čia, žemėje.
Apsižvalgiau ir pamačiau, kad darbo krikščioniui yra, nes skausmo, kančios ir tamsos yra
neaprėpiamai daug. Tada kreipiausi: „Viešpatie,
ką Tu nori, kad aš daryčiau, kokiu tikslu mane
sukūrei ir pašaukei į savo begalinę šviesą? Kur
turiu darbuotis, kad atneščiau tau didžiausią
vaisių? Vesk …“
Mama Dovilė
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Mano pašaukimas

D

auguma lietuvių atsakymų į dvasinius klausimus dabar pirmiausiai ieško internete,
o 25 proc. visų paieškų „Google“ svetainėje
susijusios su „antgamtiniais dalykais“. Internetu
Lietuvoje naudojasi jau daugiau kaip milijonas
žmonių, o dauguma bažnyčių Lietuvoje neturi
jokios evangelizacijos internete strategijos ir
tam dėl įvairių priežasčių neskiria dėmesio,
laiko ir lėšų. Esu įsitikinęs, jog Evangelijos žinia
yra pati svarbiausia ir jos daugelis dar nėra išgirdę, o pats turiu žinių ir įgūdžių, leidžiančių
kažką šioje situacijoje pakeisti, todėl manau, jog
mano pašaukimas yra liudyti Kristų internetu,
pristatyti Evangeliją pasitelkiant kompiuterius,
mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir kitas elektronines informacijos skleidimo
priemones.
Robertas

B

ūdamas vaikas labai daug laiko praleisdavau
su savo tėčiu. Jis M. K. Čiurlionio meno
mokykloje dėstė grafiką. Tai sunki meno rūšis: reikia dirbti ir su akmenimis, su didelėmis
staklėmis – presais. Aš daug laiko praleisdavau
spaustuvėje, ten vis ką nors padėdavau tėčiui. Iš
pradžių reikėdavo ką nors paduoti ar palaikyti,
vėliau padėdavau spausdinti. Namuose taip pat
buvo begalės darbų, kuriems nuveikti buvo reikalinga pagalba. Mes gyvenome dviejų aukštų
name, kuriame buvo tik du butai, ir kiekvienas
butas turėjo po lopinėlį žemės. Senutė kaimynė
augino rožes. Prieš žiemą reikėdavo rožėms
sukalti žemą šiltnamį, šį senutė apdengdavo
laikraščiais ir polietileno plėvele, kad gėlės

nenušaltų. Aš kiekvieną rudenį padėdavau tą
šiltnamį sukalti, o pavasarį išardyti.
Man labai patiko padėti žmonėms. Matyt,
tai buvo mano pašaukimas. Nuo pat vaikystės
Dievas ragino mane padėti kitiems, tik aš dar
to nežinojau ir nesupratau. Dabar, daugiau
kaip prieš metus įtikėjęs, suprantu ir žinau, kad
Dievas apdovanojo mane dovana išmanyti ir
sugebėti dirbti įvairius darbus ir naudoti tai kitų
gerovei ir Viešpaties garbei. Man sunku atsakyti
„ne“ žmogui, prašančiam pagalbos. Anksčiau
nesąmoningai, o dabar iš pašaukimo ir su Dievo
palaiminimu stengiuosi padėti žmonėms. Juk ir
Jėzus ėjo pas žmones padėti, išgydyti, pamokyti,
numirti už juos.
Rytis Ilgūnas
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E

same pašaukti gyventi. Jei Dievas mus sukūrė sau, tai kiekvieną iš mūsų Jis šaukia gyventi turėdamas ypatingus lūkesčius, troškimą,
kad atsigręžtume į savo Kūrėją, pažintume Jį ir
kad įvyktų stebuklinga transformacija, virsmas,
pasikeitimas, naujas užgimimas kažko ypatingo – kai žmogus ima švytėti ir skleisti dangaus
šviesą, kai atspindi savo Kūrėją. Tada žodis
„gyventi“ pasipildo dar vienu žodžiu – šviesti.
Esame pašaukti gyventi ir šviesti. Būti pasaulio
šviesa – ypatinga kiekvieno krikščionio privilegija, ją suteikė ir įgaliojimą davė pats Kūrėjas.
Jis įgalino mus ir sustiprino, suteikė mums
pašaukimo dovaną ir įdarbino mus visam gyvenimui, ir čia nėra laisvadienių ir atostogų. Kad
suprastume užmokesčio dydį – paaukojo savo
Sūnų kaip išpirką už mūsų nuopuolį ir suvedžiojimą. O kad nepavargtume, siuntė Šventąją
Dvasią mums pastiprinti. Viskas taip apgalvota
ir taip dera, kad to nematyti gali tik paskutinis
kvailys arba tas, kuris jau apgautas ir apakintas
nelabojo žavesio.
Mes galime daryti daugybę darbų, prisiimti
pareigas, nešti naštas, atpažinti savo dovanas ir
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jas naudoti atlikdami įvairias tarnystes, gėdinti
ir teisti paklydėlius, bet visa tai bus tik vandens
drumstimas, purslų plakimas, jei viduje nešviesime, nedegsime meile.
Man atrodo, kad pašaukimas – tai kvietimas
būti ten, kur tavęs labiausiai reikia, tai atsiliepimas į Dievo šaukimą stoti į jo armijos gretas,
pasirengus atiduoti, paaukoti savo jėgas, laiką,
pamatyti kitų poreikius, patarnauti. Kai jau
esi paliestas tos dangiškos šviesos, kai iš naujo
atgimsti, kai tampi krikščioniu, tiesiog sunku
ignoruoti tokį kvietimą. Jei pamatai ir atpažįsti
– būtinai atsiliepi į kvietimą, tada surandi savo
vieną arba daugybę pašaukimų.
Šiandien mano pašaukimas – būti savo vyro
žmona, vaikų mama, ne paprasta, o ta, kuri
šviečia, kuri atspindi Kristaus meilę ir dalijasi
ja kaip pačia brangiausia dovana.
Kiekvienas krikščionis turi Dievo duotą
pašaukimą, jeigu atsiliepia. Svarbiausia – ne ką
mes darome, o kaip darome. Darbų svoris – ne
jų dydis, apimtis, bet ištikimybė ir kantrybė.
Daiva Tuinylienė

M

an pašaukimas susijęs su dviem asmenimis – šaukiančiuoju ir tuo, kurį šaukia.
Šaukiantysis, mano supratimu, visada žino
tikslą, kokiam kitą asmenį kviečia:Jis <...> iš
nebūties pašaukia būti daiktus (Rom 4, 17) – kitaip juk nekviestų. Pašaukimas labai asmeniškas
– juk suklūstu išgirdusi savo vardą. Taigi norėdama sužinoti savo pašaukimą, turiu išgirsti
mane šaukiančiojo balsą: Štai aš stoviu prie durų
ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers
duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o
jis su manimi. (Apr 3, 20) Tai įmanoma tik tyloje
ir ramybėje, keliant tikslo ir prasmės klausimus.

Kas gi galėtų žinoti kiekvieno unikalaus
žmogaus pašaukimą ir tikslą, jei ne tas, kuris
kiekvieną sukūrė?
Mąstydama apie pašaukimą piešiu koordinačių ašis. Horizontalioji ašis mano vaizduotėje
simbolizuoja žemiškąjį gyvenimą, vertikalioji –
dvasinius ieškojimus. Ten, kur jos susikerta,
noriu raudonu pieštuku nupiešti kryžių ir
užrašyti Kristaus žodžius iš Evangelijos pagal
Matą 11, 28: Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš Jus atgaivinsiu! Tik tada
siela atranda atilsį ir ramybę.
Manau, tai vienas didžiausių žmogaus gyvenimo pašaukimų – pažinti Dievo meilę per Kristaus
kryžių ir patį Jį per Jo kūriniją ir būti dėkingiems.
Birutė Bikulčienė
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Laisvalaikis
Robertas Peteraitis

Vienas netikintis žmogus, sumanęs
patikrinti pastorių, paklausė:
– Kas parašyta 23 skyriaus 6 eilutėje?
Pastorius pasitikslina:
– Kurios knygos?
Nustebęs netikintysis:
– Kaip kurios? Biblijos!

Kartą į Vokietiją atvykęs garsus
pamokslininkas kalbėjo susirinkime.
Vokiečiai – žmonės punktualūs, praėjus
dviem valandoms pakilo iš vietų ir išėjo.
Liko tik vienas. Pamokslininkas baigė
pamokslauti jam vienam ir paklausė,
kodėl šis liko. Tasai atsakė: „Aš po Jūsų
turiu pamokslą sakyti...“

Mažas
berniukas,
sėdėdamas
seneliui ant
kelių, klausia:
– Seneli, ar tu
buvai su Nojumi
jo laive?
– Žinoma ne, – nusijuokė senelis.
– Tai kodėl tu nenuskendai?
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Pamokslaujantis pastorius mato,
kad žmonės klausydamiesi
užmiega, ir sako:
– Broliai ir seserys, neikite miegoti
nepasimeldę!..

Viena moteris dirbo misioniere
Artimuosiuose Rytuose. Daug kas
žinojo, kad ji krikščionė. Kartą jai
kažkur bevažiuojant vidury kelio baigėsi
benzinas. Iki artimiausios degalinės liko
apie keturis šimtus metrų, bet ji neturėjo
kanistro. Tuomet moteris pasiėmė
vaikišką naktipuodį ir nukulniavo su
juo į degalinę. Jai grįžus iš degalinės
ir pradėjus pilti benziną šalia sustojo
prabangus limuzinas ir iš jo išlipęs vietos
milijonierius tarė:
– Žinote, mums nepriimtini jūsų
įsitikinimai, bet jūsų tikėjimas stebuklais
išties vertas pagarbos!

Vienas garbus šventikas pasakoja:
– Miegu aš ir sapnuoju, kad stoviu
prieš mūsų bažnyčios žmones ir
pamokslauju. Pabundu. Ir ką gi matau?
Stoviu aš prie sakyklos prieš bažnyčios
žmones ir pamokslauju...

Šešerių Lukas nė žodžio nesupranta, ką
čiauška jo metukų broliukas. Pagaliau
nusivylęs klausia mamos:
– Mamyte, ar tu tikra, kad jis lietuvis ir
meldžiasi lietuviškai?!

Pradedantis pamokslininkas
kalba iš sakyklos:
– Aš visada stebėjausi, kaip
Dievas apskaičiuoja laiką. Kaip
tiksliai reikėjo paskaičiuoti, kad
Jėzus gimtų per Kalėdas!..

Jėzus pakeitė tavo
gyvenimą. Išsaugoti
pakeitimus?

Grįžta žmogus iš pamaldų namo ir
meldžiasi:
– Viešpatie, tokios geros pamaldos
buvo! O pamokslas koks prasmingas ir
vaizdingas! Kaip gražiai giedojo choras!
Gaila, kad Tavęs nebuvo su mumis.
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J

ei patiri pralaimėjimą ir kančią,
nereiškia, jog neklausai Dievo.
Kaip tik tai gali reikšti, kad Jo valia
sutelkta į tave. Paklusnumo kelias
dažnai būna pažymėtas kančios ir
praradimų.
Čarlzas Svindolas

P

irmiausia ieškokite
Dievo karalystės ir
Jo teisumo, o visa tai
bus jums pridėta.
Mt 6, 33

N

epavarkime daryti mažus
darbus iš meilės Dievui.
Jis žvelgia ne į mūsų darbų
didybę, bet į meilę, su kuria jie
buvo atlikti.
Brolis Laurencijus

D

ievas pašaukė mus ne į
sėkmę, bet į ištikimybę.
Osvaldas Čambers
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