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Ateik per tamsą, ateik, Emanueli – 
Dieve su mumis, ateik!
Ateik, pažadėtasis, ateik, pranašautasis,
Lauktasis, išsiilgtasis – ateik!
Tavęs trokšta žemė ir dūsauja dangūs...
Ateik, Avinėli be kliaudos ir kaltės, šventas ir nekaltas.
Apie Tave kalbėjo:
„Jis bus mūsų valdovas, Nuostabusis Patarėjas,
Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.
Galingai valdys ir amžinai viešpataus,
atneš Jis ramybę ir taiką“.
Ateik! Te dangūs išlyja teisumą.
Ateik ir pasilenk prie mūsų nubrozdintų kelių!
Paliesk mūsų mėlynes,
aptvarstyk pūliuojančias žaizdas,
patepk jas aliejumi, Kristau!
Ateik, Emanueli!
Juk aklieji trokšta regėti,
o kurčiųjų ausys – būti atvertos.
Tik Tu turi tokią galią!
Raišieji taip ir liks raiši, jei neateisi.
Jeigu ateisi, jie šokinės tarytum elniai!
Ir nebyliai, iškankinti tylos, prabils,
jų liežuviai dainuos iš džiaugsmo, jei Tu pasirodysi...
Ateik, Kristau, ateik Karaliau!

Bejėgis kūdiki, Žmogaus sūnau,
tobulas Adomai, Judo Liūte,
nekaltas Avinėli, tautų viltie – Tu atėjai...
Ir per Tave mes turime GYVENIMĄ.
Visą jo pilnatvę.

* Tekstas parašytas remiantis daugiausia pranašo Izaijo 
knygoje esančiais žodžiais apie Kristų.

Žurnalo „Gyvieji Šaltiniai“ redakcija

Advento psalmė*
Akvilė Širvaitytė

Brangūs skaitytojai, 
sveikiname Jus su 

artėjančiomis šventėmis!
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Pamokslas

Biblijos pasakojimuose gausu istorijų, ku-
riose tikėjimo herojams nutinka blogiausia, ką 
būtų galima pagalvoti, ir tie blogiausi nutikimai 
dažniausiai atsitinka tiems, iš kurių mokomės 
Dievo pažinimo.

Abraomas niekaip nesusilaukia kūdikio, 
o jam gimus Dievas liepia jį paaukoti. Mozė 
senatvėje siunčiamas išvesti iš vergijos tautą, 
ir keturiasdešimt metų ją veda per dykumą į 
Pažado žemę klausydamasis visų nemalonių ne-
laimingų žmonių kalbų. Ozėjo žmona pagimdo 
jam ne jo pradėtų vaikų ir jį palikusi išeina pas 
kitą, o Dievas jam liepia eiti ir susigrąžinti savo 
žmoną. Toks jausmas, kad blogiausia nutinka 
būtent tiems, kurie tarnauja Dievui.

Štai ir ši Kalėdų istorija kalba apie nutikimą, 
apie kokį nesvajotų nė viena vaikelio besilau-
kianti šeima: keliaujant Marijai prasideda sąrė-
miai ir ji gimdo kūdikį tvartelyje. Net ir Biblijos 
pasakojimų kontekste tai nėra normalu.

Skaidydamas Evangelijos pagal Luką pasa-
kojimą pamėginsiu parodyti kai ką nuostabaus 
– kai neįprasti dalykai tampa padrąsinimu. Gi-
mimo pasakojime, atskleidžiant koks nenorma-
lus buvo Jėzaus gimimas, tris kartus kartojama 
frazė „paguldytas ėdžiose“. Būtent ties kiekviena 
vieta, kur nuskamba ši frazė, sustosime ir pamė-
ginsime suprasti, kodėl ji ten yra ir ką tai galėtų 
reikšti mums.

aguldytas

Luko 2, 1–20

Artėjant Kalėdoms paprastai 
tikimės, kad mums nutiks 
kažkas gražaus ir nuostabus, ir 
vejame į šalį visas blogiausias 
mintis – kad pritrūksime 
pinigų šventėms ir dovanoms, 
kad susirgsime ir atsigulsime 
į ligoninę ar liksime vieniši ir 
būsime nelaimingi.

Artūras Rulinskas

ėdžiose
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Ir paguldė ėdžiose
Ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį 

vystyklais ir paguldė ėdžiose. Luko 2, 6–7

Pasakojama apie jauną porą, kuri greitai 
susilauks vaikelio. Tuo pačiu metu Romos 
imperatorius paskelbia įsakymą surašyti visus 
valstybės gyventojus. Abu dalykai labai svar-
būs, ir autoritetingai pasakysiu, kad jaunajai 
šeimai pirmas reikalas yra kur kas svarbesnis 
už antrąjį. Kas gali būti svarbiau už pasirengimą 
gimdyti ir laiku suteikiamą deramą priežiūrą 
naujagimiui ir motinai? Jeigu prieš gimdymą 
savo žmonai būčiau pasiūlęs važiuoti paatos-
togauti į Kroatiją, bematant būčiau pasmerktas 
kaip bukaprotis. Neabejoju, kad ir Juozapas, ir 
Marija suprato, koks svarbus yra gimdymas, 
ypač senajame pasaulyje, tačiau kartu jie suvokė 
pavojų nepaklusti imperatoriaus įsakymui. Ne-
žinau, teisinga taip sakyti ar ne, tačiau ši jauna 
šeima turėjo būti apimta prieštaringų jausmų ir 
priimti nelengvą sprendimą paklusti visuome-
ninei tvarkai, paminant savo asmeninius net ir 
labai svarbius reikalus.

Taip gali būti ir mums, kai reikia rinktis ir 
kažkam suteikti prioritetą. Asmeninių, o dažnai 
ir Dievo reikalų akistatoje kyla konfliktų.

Šioje istorijoje matome labai aiškų šių Dievo 
pasirinktų tėvų sprendimą ir pirmiausia jie vykdo 
valstybės įsakymą pasikliaudami, kad ir Dievas 
savo ruožtu padės gimdymo reikaluose.

Net praėjus 2000 metų po Kristaus gimimo, 
krikščionys dažnai išgyvena šį pasirinkimo 
jausmą – ką daryti ir kokios tvarkos reikalai 
svarbesni. Taigi šiame pasakojime apie gim-
dymą akivaizdžiai matyti, kad jauna šeima 
nesugebėjo gimstančiam kūdikiui suteikti 
geriausia, ką galėjo žmogiškuoju vertinimu. 
Priartėjus laikui gimdyti, tėvai paprasčiausiai 
negalėjo rasti vietos apsistoti, jie nerimavo, 
skubėjo, krimtosi, nervinosi ir neturėdami kito 
pasirinkimo gimdė ir suvystytą kūdikį paguldė 
tvartelyje.

Ir šiais laikais žmonėms nutinka netikėtumų. 
Teko girdėti, kaip moteris pagimdė kūdikį maši-
noje, kai ši buvo įstrigusi spūstyje.

Gal žvelgiant į šią istorija galima pasvarstyti 
ir taip. Tėvai šio kūdikio laukė, žinojo Jį esantį 
Dieviškos prigimties. Pasikliaudami Dievu jie 
ėjo į miestą, kuriame turėjo būti užregistruoti 
visuotiniame surašyme, ir netikėtai pagimdė. Jie 
nesugebėjo kūdikio paguldyti į naujai padarytą 
lovelę, nakvoti turėjo gyvuliams skirtoje vietoje. 
Galbūt dėl tokio gimdymo jiems net buvo gėda.

Iš tiesų panašiai atsitinka daug kam, kas nori 
vykdyti Dievo valią. Norai būna gražūs, mintys 
didingos, troškimai sutampa su Dievo valia, o 
pavyksta taip, kad net gėda žmonėms pasakyti. 
Norėtųsi Kristų sutikti prie Jo šlovingo sosto, iš-
gyventi didingus jausmus, o tas realus susitikimas 
įvyksta vietoje, apie kurią net minčių nebuvo – be 
spindesio ir blizgesio, be smilkalų ir kvepalų, 
gražių šventinių drabužių.

Ženklas ėdžiose
Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą 

vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Luko 2,12

Tose situacijose, kai paprastai pagalvojame: 
„Visiškai susimoviau“, į mūsų padėtį žvelgia 
Dievas. Jis supranta, ką išgyvename, ir netgi 
atsiunčia savo ženklą, kad viskas mums, gyve-
nantiems tikėjimu, yra gerai.

Dievas ne toks, kaip mes. Jis viskuo paten-
kintas ir džiaugiasi tose situacijose, kuriose mes 
kremtamės, ir kai mums atrodo gerai, Jis dažnai 
apgailestaudamas kraipo galvą. Ten, kur norima 
išvengti viešumo, Jis skelbia žinią iš dangaus 
aukštybių, o tai, kuo norėtume girtis ir apie ką 
būname pasirengę šaukti visam pasauliui, Jis 
norėtų pridengti savo ranka.

Visas šis pasakojimas apie tai, kad šis gimęs 
dieviškasis kūdikis yra Dievo meilės mums žen-
klas. Jis visiškai kitaip gimė, Jo gyvenimas taip 
pat visiškai kitoks, ir tokia buvo Jo nenormali 
mirtis. Gimęs paguldomas į ėdžias, mirdamas Jis 
prikalamas prie kryžiaus. Taip gimė, nes tėvai 
vykdė Romos ciesoriaus įsakymą, ir mirė romėnų 
kariams stovint sargyboje.

Gal vertėtų pradėti nuo besidžiaugiančių, bet 
kartu dėl ne vietoje įvykusio gimdymo apgailes-
taujančių tėvų. Viešpats žvelgdamas į tą vaizdą 
tvartelyje, ėdžiose džiaugiasi. Jokio apmaudo, 
kad nėra naujos lovytės ar švarios paklodės – juk 
šalia yra mylintys tėvai. Negana to, Jis siunčia an-
gelus pas piemenis, o tie atbėga papasakoti jaunai 
šeimai apie tai, kaip jiems apsireiškė Viešpats.

Daugelis žmonių gyvena dėdami viltis į ge-
resnį gyvenimą ateityje. Norima manyti, kad tas 
gyvenimo pasitenkinimas, ta gyvenimo prasmė 
kažkada bus, kažkada ateis ir tas prasmingas 
džiaugsmas. Taip atrodo, to yra viliamasi. Kita 
vertus, daugelis bijo ateities – neaišku, iš kokių 
išteklių teks susimokėti už pragyvenimą, ar gyve-
nimo pabaigai neliksiu vienas ir apleistas. Taigi 
dabartis dar nėra tai, ką man atneša gyvenimo 
prasmė, o ateitis taip pat neatrodo būsianti tas 
prasmingiausias gyvenimo etapas.

Viešpaties žinia ir ženklas mums – pamaty-
kime, kaip gimė Išganytojas. To istorinio įvykio 
metu daugelį metų pranašautas įvykis įvyko 
– Dievas kaip žmogus įžengė į žmonių pasaulį. 
Dievas tapo artimas, Dievas tapo pažintinas tie-
siogiai. Tikrai tai buvo ypač prasmingas laikas 
kiekvienam, nors šis įvykis buvo apreikštas vos 
keletui žmonių. Kita vertus, žmonės nuolatos 
kviečiami išgyventi šį Išganytojo užgimimo 
džiaugsmą tiek tada, tiek dabar. Kristaus gimi-
mas niekada nebus pamirštas, kiekviena nauja 
karta neišvengiamai išgirs, kad pas juos atėjo 
Gelbėtojas, kad Viešpats nėra nei pamiršęs, nei 
apleidęs nė vieno. Tas patvirtinimo ženklas yra 
mums paskelbtas Kristus. Juk ir mums Kristus yra 
apreiškiamas suvystytas vystyklais ir paguldytas 
ėdžiose. Daugeliui Jis yra toks nesvarbus, nieko 
negalintis, nereikšmingas ir nuobodžiai neįdo-
mus, visgi reikšmingiausi gyvenimo sprendimai 
susiję būtent su Juo. Jis toks visiškai skirtingas 
suvystytas guli ėdžiose, aplinkoje, kur smirda, 
kur jokia šventė nevyksta, kurios gyventojai ver-
tinami visiškai kitokiais standartais.

Norai būna gražūs, 
mintys didingos, 
troškimai sutampa 
su Dievo valia, o 
pavyksta taip, kad 
net gėda žmonėms 
pasakyti
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Rado paguldytą ėdžiose
Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir 

kūdikį, paguldytą ėdžiose. Luko 2, 16

Galvojant apie šią gimimo situaciją toptelėjo, 
kad Viešpats norėjo deramą dėmesį parodyti 
piemenims ir šiems mažiausiai visuomenėje ver-
tinamiems žmonėms apreikšti savo šlovę. Kodėl 
tai atsitiko būtent jiems? Manau, galimybių šią 
šlovę patirti turėjo daugelis kitų gyventojų, deja, 
jie jos neregėjo, nes nepriėmė gimdančios Mari-
jos. Priežastys tarsi suprantamos ir pateisinamos, 
tačiau ne Viešpaties akimis.

Pamėginkime įsivaizduoti sceną, kai į namų 
duris pasibeldžia Juozapas ir prašo nakvynės, nes 
jo besilaukianti žmona jau yra labai išvargusi ir 
berods ją jau kankina sąrėmiai. Padorus Beatlie-
jaus gyventojas Juozapui atsako: „Ak, kaip gaila, 
jau visos lovos užimtos, prašau eikite pažiūrėti, 
gal pas kaimynus yra laisvos vietos.“

Nesmagu patirti nepriėmimą ir atstūmimą. Daug 
vėliau Jėzus savo mokiniams pasakos pasakojimą, 
kaip karalius kvietėsi savo draugus į pokylį ir visi 
rado pateisinamų priežasčių atsisakyti. Tuomet ka-
ralius liepęs savo tarnams eiti į patvorius, surinkti 
visus varguolius ir pakviesti į puotą.

Ar tik šie piemenys nebuvo likę vieninteliai 
ir paskutiniai, pas kuriuos nebuvo su pagalbos 
prašymu atėję Juozapas ir Marija?

Tie, kurie laukuose nakvojo ir saugojo bandą, 
pakilo ir nuėjo pažiūrėti gimusio Gelbėtojo į tvar-
telį. Jie Gelbėtoją rado savo gyvenimo kontekste 
– paguldytą ėdžiose. Jiems, žvelgiantiems į šį 
gimusį Gelbėtoją, nereikėjo varžytis savo darbo 
drabužių, nereikėjo jaudintis, kad juos kas nors 
nužvelgs ir pasakys kokią kandžią pastabą. Jiems 
išgelbėjimo žinia atėjo į jų darbo, į jų socialinį, į 
jų supratimo ir išprusimo lygį. Panašų dalyką ma-
tome daugelyje Biblijos pasakojimų. Štai apašta-
las Petras Jėzų Viešpačiu išpažįsta žvejo valtyje, 
savo darbo vietoje. Matas taip pat Jėzų pradeda 
sekti pakilęs iš savo darbo vietos muitinėje.

Nežinau, ar dera taip sakyti, tačiau atrodo, kad 
kiekvieno mūsų darbovietė ir yra ta vieta, kur la-

Reklama

Bilietai parduodami

biausiai galima tikėtis, kad bus apreikštas Jėzus. 
Savo darbo vietoje žmonės yra tokie, kokie yra. 
Vieni jų kupini priekaištų, kiti pareigingi, treti ap-
laidūs, ketvirti nekantrūs, penkti vengiantys darbo 
ir t. t. Bendradarbiai arba bendramoksliai vienas 
kitą neblogai pažįsta. Bendradarbių kolektyve 
nepasislėpsi, būsi matomas toks koks esi, nieko 
prieš bendradarbius apie save nesuvaidinsi ir savo 
ydų neužmaskuosi.

Iškeltasis klausimas – kas Jį gali rasti tokį, gulintį 
ėdžiose – jau turi atsakymą. Manau, greičiausiai tas, 
kuris atsiliepia į Dievo kvietimą, kuris laisvai gali 
iki Jo ateiti ir jaustis savo vietoje, nebūti svetimas. 
Kristus yra atrandamas ne kažkur kitur, kur žmonės 
nesuprantamai kalba, kur gyvenimas stebina savo 
kultūra ir papročiais, o savo aplinkoje, kuri kartais 
atrodo iki panagių atsibodusi.

Tik gyvenimo paprastume galima rasti Gelbė-
toją, suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Vėliau, laikui 
einant, supratimas apie Gelbėtoją mūsų širdyje 
ir mintyse keičiasi, bręsta, didėja pagarba Jam, 
Juo pradedame sąmoningiau sekti, suvokiame to 
sekimo kainą ir savo auką.

Manau, kad Jį rasti pajėgus kiekvienas, einan-
tis Jo ieškoti į savo gyvenimo tvartelį. To ir linkiu 
kiekvienam skaitytojui šių metų Kalėdų proga: 
rasti ir pagarbinti žmonijos Išganytoją Jėzų.

Vilniaus m. Laisvųjų krikščionių bažnyčia, 
2013 gruodis

Viešpats norėjo deramą 
dėmesį parodyti 
piemenims ir šiems 
mažiausiai visuomenėje 
vertinamiems žmonėms 
apreikšti savo šlovę
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Geroji naujiena

8

gali būti suprastos 
tik kaip stebuklas“1

Irmantas Jakubonis

Įsigykite 2013 metų Pasaulinės lyderystės konferencijos DVD medžiagą. Ne 
tik papildysite asmeninę biblioteką – tai bus puiki priemonė asmeniniam ir 

kolektyviniam tobulėjimui skatinti. Šioje DVD medžiagoje įrašyti dauguma 2013 
metais Lietuvoje vykusios Pasaulinės lyderystės konferencijos pranešimų, o taip 
pat ir konferencijoje Lietuvoje negirdėti Marko Burneto (Mark Burnett), Vijavo 
Govindarajano (Vijay Govindarajan), Bobo Gofo (Bob Goff) ir Henrio Klaudo 

(Henry Cloud) pranešimai. Tai puiki galimybė dar kartą išklausyti ir aptarti 
pranešimus kartu su darbuotojais, kolegomis, draugais ar šeimos nariais.

 

DVD kaina – 170 Lt.

„Kalėdos  

DVD galite įsigyti:

LCC tarptautinio universiteto 
buhalterijoje, Kretingos 36, Klaipėda. 
Taip pat „Gerosios Naujienos centre“, 
Pylimo g. 20-10, Vilnius.
Tel. + 37061597601

Pavedimu, nurodydami šiuos duomenis: 
Gavėjas: LCC tarptautinis universitetas 
Sąskaita: LT53 7044 0600 0054 4963 
Mokėtojo kodas: PLK20121000 
Įmokos kodas: 401000 
Paskirtis: 2013 m. DVD diskas 
Paskambinę nurodykite, kokiu adresu išsiųsti.

Laikas bėga, slenka metai, šimtmečiai, o 
tauta ir toliau kenčia priespaudą. Viltis pradeda 
blėsti, o iš Dievo jokios žinios – tyla. Atsiran-
da įvairiausių svarstymų apie Dievo pažadus, 
jų interpretacijų. Mesijo atėjimas siejamas su 
fantastiniu gausos laikotarpiu ir politiniu fa-
voritizmu. Pavyzdžiui, sklandė legendos, kad 
Mesijui atėjus žemė duos dešimt tūkstančių 
kartų daugiau derliaus, vynuogės šaka išaugins 
po šimtą kekių, o kekėje bus po tūkstantį uogų. 
Atsirado įvairių apsišaukėlių, netikrų mesijų. 
Jėzaus gimimo metu žydai jau pusšimtį metų 
nebuvo savo šalies šeimininkai. Romos im-
perijos klestėjimas, viešpatavimas ir kontrolė 
skatino paklusti romėnų primestai tvarkai. 
Visa tai silpnino Dievo tautos tikėjimą ir gesino 
blėstančią viltį.

 „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas 
žmogui į mintį neatėjo“2

Tačiau tam, kad stebuklas įvyktų, Dievas 
kviečia kartu dalyvauti žmogų. Atidžiau paž-
velkime į žmogiškąją Dieviškos istorijos pusę. 
Evangelijoje pagal Matą Jėzaus gimimas apra-
šomas gana glaustai:

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo 
motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; 
dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios 

1 K. Barth, Christmas (Oliver and Boyd, 1959)

2 „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį 
neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli.“ (1 Kor 2, 9)

Įsivaizduokite 
tautą, keletą 
amžių laukiančią 
išsipildant Dievo 
pažado.
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Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juoza-
pas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai 
nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nu-
sprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam 
Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo 
sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos 
Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 
Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus var-
dą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ [...] 
Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties 
angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas 
save. (Mt 1, 18–24)

Matas nuo pirmųjų pasakojimo eilučių supa-
žindina mus su sudėtinga situacija: neplanuotas 
nėštumas ir nuotaka nėščia ne sužadėtinio, o 
„Šventosios Dvasios veikimu“. Sužadėtinis pri-
valo kažkaip spręsti susidariusią padėtį.

Kad geriau suprastume padėties rimtumą, 
pasigilinkime į žydų vedybų papročius. Tuome-
tinėje kultūrinėje aplinkoje nuotakos ir jaunikio 
tėvai santuoką sutvirtindavo vedybų susitarimu. 
Tuomet nuotaka ir jaunikis visuomenės akyse 
tapdavo vyru ir žmona, tačiau kartu negyven-
davo. Mergina ir jos „vyras“ vienerius metus 
likdavo skyriumi kiekvienas savo tėvų namuose. 
Šio laukimo laikotarpio arba „išbandymo“ tiks-
las – nuotakos ištikimybės skaistybės įžadams 
įrodymas. Jei šiuo metu nuotaka tapdavo nėščia, 
tai būdavo akivaizdus neištikimybės įrodymas. 
Tokiu atveju santuoka galėjo būti nutraukiama. 
Jeigu vienerių metų laukimas patvirtindavo 
nuotakos ištikimybę, jaunikis, lydimas iškilmin-
gos procesijos, ateidavo į nuotakos tėvų namus 
ir parsivesdavo ją į savo namus. Tik tuomet jie 
pradėdavo kartu gyventi kaip vyras ir žmona.

Kas galėjo grėsti neištikimai nuotakai? Itin 
nesmagi perspektyva – bendruomenės pasmer-
kimas už svetimavimą, vyresniųjų teismas ir 
užmėtymas akmenimis. (Įst 22, 22–24)

Marija ir Juozapas, kaip ir mes, turėjo svajo-
nių, įsivaizdavo savo ateitį – ramius šiltus vaka-
rus jaukioje šeimos aplinkoje, gražius santykius 
su kaimynais ir bendruomene, paklusnius ir 
gerus vaikus. Tačiau Evangelijoje pagal Luką 
skaitome Marijos apsisprendimą dėl nepla-
nuoto nėštumo: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, 
tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ji patiki save 
Dievui, atsižada savo planų ir priima tai, kas yra 

nepalyginti prakilniau – Kūrėjo valią. Manau, 
ji aiškiai supranta, kad tai nereiškia „ilgai ir 
laimingai gyveno“. Marija nuolankiai ir drąsiai 
žengia tikėjimo ir drauge pasitikėjimo žingsnį.

Juozapui tokio tikėjimo žingsnio nepavyko 
žengti iš karto. Nors apie Juozapo vidinius išgy-
venimus evangelistas neužsimena, tačiau mums 
nesunku įsivaizduoti jo skausmą. Jis turėjo būti 
„išmuštas iš pusiausvyros“, sutrikęs ir nusivylęs 
– išduotas savo mylimos išrinktosios.

Jis žinojo pranašystes apie Mesiją, tačiau 
argi jos tokiu būdu turi išsipildyti? Kaip turėjo 
skambėti Marijos pasakojimas apie angelo žinią, 
vaiko – tautos gelbėtojo – pradėjimą „Švento-
sios Dvasios veikimu”? Juk visi žinome, kaip 
vaikai ateina į šį pasaulį, ar ne?! Juozapui tai 
buvo ne tik pasitikėjimo, bet ir neįtikimo Dievo 
veikimo ir realybės klausimas. Net tikinčiam ir 
pamaldžiam žydui be apreiškimo ir susitikimo 
su kitokia – dieviškąja realybe – patikėti tokia 
įvykių raida neįmanoma.

Juozapas ieško iškilusios dilemos sprendi-
mo. Pagal galiojančią teisę jis galėjo rinktis du 
būdus: „garsų“ – išviešinti, atidengti Marijos 
„nuodėmę“ ir atiduoti ją vyresniųjų teismui 
(„pašalinti pikta iš Izraelio“ (Įst 22, 22)), antra-
sis – „tylusis“ būdas – išsiskirti įteikiant skyrybų 
raštą dviejų liudininkų akivaizdoje.

„Gailestingumas didžiuojasi prieš teismą“ 
(Jok 2, 13)3

 „Būdamas teisus“ jis privalo laikytis Dievo 
įstatymo ir negali pro pirštus žvelgti į susida-
riusią padėtį ir pasidalyti su Marija „nuodėmės“ 
našta, t. y. parsivesti ją kaip žmoną į savo namus. 
Būdamas gailestingas jis negali „nusidėjusios“ 
mylimosios atiduoti aklam teisingumui, tačiau 
Juozapo teisumas nebuvo atsijęs nuo gailestin-
gumo, jame jau buvo įskiepyta tikrojo teisumo 
sėkla („aš noriu gailestingumo, o ne aukos“ (Mt 
12, 7)) – jis nevykdė „kraštutinio“, legalaus tei-
singumo ir pasirinko atleidimo kelią – „sumanė 
tylomis ją atleisti“, t. y. įteikti skyrybų raštą 
dviejų liudininkų akivaizdoje. Meilė Marijai ir 
teisumas įstatymo požiūriu įtvirtintas – Juo-
zapo gailestingumas pridengė „nuodėmę“, o jo 
teisumas netapo „nuodėmės“ bendrininku.

„Nes mano mintys – ne jūsų mintys“ (Iz 55, 
8)4

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

4  „Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų 
keliai“, – VIEŠPATIES žodis. „Kaip aukštas dangus viršum 
žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano mintys – 
jūsų mintis.“ (Iz 55, 8–9)

Tačiau Dievo mintys išties viršija mūsų 
supratimą ir išmanymą. Po kankinančių svars-
tymų, Juozapui nusprendus eiti tyliu „teisaus 
gailestingumo“ keliu, Dievas koreguoja Juozapo 
„neištikimybės“ supratimą, patvirtina Marijos 
pasakojimą ir paragina rinktis „dar prakilnesnį“ 
– Dieviško teisingumo, gailestingumo ir meilės 
kelią – parsivesti žmoną namo, o į save žvelgti 
kaip į žemiškąjį Jėzaus tėvą.

Tokį įvykių posūkį apibendrina lotyniškas 
posakis: Summum jus, summa injuria – „Aukš-
čiausia teisė – didžiausia neteisybė“. Paraidžiui 
vykdomas teisingumas (teisingumo viršūnė) 
gali tapti neteisingumo viršūne. Aptariamuoju 
atveju kraštutinė priemonė – mylimosios nuo-
dėmės išviešinimas – iš tiesų būtų didžiausia 
neteisybė.

Ką tai sako mums?
Vienas iš žavinčių Dievo bruožų – Jo ryžtas 

rizikuoti pasitikint žmogumi, veikiant kartu. Tai 
taikliai įžvelgė P. Yancey: „Šiurpstu pagalvojęs, 
kad pasaulio likimas priklausė nuo dviejų kai-
mo paauglių atsakymo.“ Svarbiausius istorijos 
įvykius Dievas kuria kartu su žmogumi. Kūrėjas 
patiki save mums, trapioms ir ribotoms būty-
bėms. Aišku, kad Viešpats mato mūsų širdis ir 
mus pažįsta, tačiau rizika išlieka. Juk buvome 
sukurti pagal Jo atvaizdą ir pavidalą ir esame 
apdovanoti laisva valia, tad esame suverenūs 
spręsti patys. Todėl iš meilės atliepdami į Jo 
pasitikėjimą tampame vis panašesni į Kristų. 
Pripažindami silpnumą ir pasitikėdami Dievu 
galime drąsiai žengti tikėjimo žingsnį ten, kur 
Jis kviečia.

Marijos pavyzdys apreiškia mums nuolan-
kią drąsą ir vėl ragina mus pasitikėti. Viešpats 
visuomet yra parengęs mums prasmingesnį 
scenarijų nei „ilgai ir laimingai gyveno“.

Mums iš tiesų negana tokio teisingumo, kuris 
remiasi nepalenkiamo ir kraštutinio teisumo 
standartu. Ir mes patys nebūsime įgalūs vyk-
dyti Dievišką teisingumą, jei neleisime savyje 
formuotis stipresnei jėgai – meilei. Iš Dievo ky-
lantis gailestingumas yra autentiška teisingumo 
versmė, atverianti, o ne uždaranti gyvenimą.

Marija ir Juozapas, kaip 
ir mes, turėjo svajonių, 
įsivaizdavo savo 
ateitį – ramius šiltus 
vakarus jaukioje šeimos 
aplinkoje, gražius 
santykius su kaimynais 
ir bendruomene, 
paklusnius ir gerus 
vaikus.
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Kartą Viešpats apsireiškė žmogui, tuo metu 
dirbusiam labai paprastą „pasaulietinį“ darbą – 
ganė savo uošvio avis (Išėjimo 3, 1). Ganytojo 
vardas mums visiems žinomas – Mozė. Šis 
žmogus apskritai atsidūrė sau neįprastoje vie-
toje. Nemažą savo gyvenimo dalį praleidęs ne 
kur kitur, o paties Egipto faraono menėse, vieną 
dieną turėjo gelbėtis nuo šio valdovo rūstybės, 
apsigyvendamas svetimoje šalyje. Mozės socia-
linis statusas iš esmės pasikeitė: buvęs kilmingas 
jaunuolis jis tapo nuošaly gyvenančiu ir savo 
uošvio avis ganančiu bėgliu. Būtent beganyda-
mas avis Mozė susidūrė su neįprastu reginiu. 
Dykumoje jis išvydo krūmą, šis, anot Biblijos 
atpasakojimo, buvo apimtas liepsnos, tačiau 
nesudegė (Išėjimo 3, 2). Smalsumo skatinamas 
Mozė nusprendė prieiti arčiau ir viską apžiūrėti. 

Jo kojos 
palietė 
žemę

Netikėtai iš to paties degančio krūmo pasigirdo 
Dievo balsas: „Moze, Moze!“ Mozei atsiliepus 
Dievas tarė: „Neik arčiau! Nusiauk apavą, nes 
vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė!“ (Išėjimo 
3, 4–5).

Kuo gi toji vieta buvo ypatinga? Gal ji buvo 
paženklinta kokių nors svarbių istorinių įvykių 
ir todėl reikėjo ją išsaugoti? O gal tai buvo vie-
nintelė žmonių civilizacijos apskirtai nepaliesta 
vieta ar tiesiog šventa vieta, iš kurios Viešpats 
nuo seno kalbėdavo žmonėms? Manau, nė vie-
na iš šių priežasčių neatsako į klausimą, kodėl 
Dievas pavadino tą žemę šventa. Esu įsitikinęs, 
kad tiek iki tos dienos, tiek jai praėjus ten lan-
kėsi ne vienas žmogus, ne vienas piemuo ganė 
savo kaimenę, taip ir neišgirdęs Dievo balso ar, 
juolab, susidūręs su tokiais neįprastais reiški-
niais, su kokiais tą dieną susidūrė Mozė. Tad 
kodėl? Dievas liepė Mozei nusiauti apavą, nes 
tądien Jo paties kojos palietė žemę. Viešpaties 
apsilankymas pašventino tą jos lopinėlį, ant 
kurio dabar Mozė girdėjo Jį kalbant. Nuo šių 
įvykių praeis daugiau nei tūkstantis metų, ir 
Viešpaties kojos dar kartą palies žemę. Tik šį 
kartą Jo apsilankymas jau nebebus trumpalaikis. 
Dievas aplankys pasaulį tokiu pat būdu, kokiu 
į jį ateiname mes – savo gimimu. Tai – tas pats 
žmogiško trapumo kelias: nuo kūdikystės iki 
paauglystės ir iki brandaus amžiaus, gyvenimas, 
kupinas netikėtumų, pavojų ir kitų iššūkių. Čia, 
žemėje, Viešpaties atėjimas nebuvo pasitiktas 
ypatingomis ovacijomis. Tiesa, mes skaitome, 
jog gandas apie žydų karaliaus gimimą privertė 
sunerimti tiek Erodą, tiek Jeruzalės gyventojus 
(Mato 2, 3), tačiau tai nebuvo deramas atsakas, 
ir jis neprilygo tam, kas vyko danguje. Apie 
pastarąjį trumpai užsimena Laiško hebrajams 
autorius sakydamas, jog, „įvesdamas Pirmagi-
mį į pasaulį“, Dievas sako: Tepagarbina jį visi 
Dievo angelai!“ (Hebrajams 1, 6). Tie, kam yra 
tekę skristi lėktuvu, prisimins jausmus, kuriuos 
tenka išgyventi skrydžio metu. Lėktuvo kilimas 
ir tūpimas neleidžia atsipalaiduoti taip, kaip 
kitomis skrydžio akimirkomis. Leisdamasis turi 
pasirūpinti savo saugumu, pasilikti savo vietoje, 
prisisegti saugos diržus ir panašiai. Kartais ten-
ka iškęsti ir tam tikrus nepatogumus. Tačiau tą 
akimirką, kai lėktuvo ratai paliečia nusileidimo 

taką, viskas tarsi kitaip. Jau vien mintis, jog grį-
žai į žemę, be galo džiugina. Tam tikrais atvejais 
lėktuvo ratams jau dardant žeme pasigirsta 
keleivių ovacijos. Tai – padėka pilotui ir visai 
orlaivio įgulai ne tik už mūsų perskraidinimą 
į reikiamą tašką, bet ir už mūsų jiems patikėtų 
gyvybių išsaugojimą.

Kai Dievo Sūnus įžengė į šį pasaulį, kai Jo 
šventos kojos palietė šią žemę, danguje nuskam-
bėjo nepalyginti didesnės ovacijos. „Garbė Die-
vui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms!“ – skelbė angelų choras, kviesdamas 
žmones prisidėti prie iškilmingos ir nepakar-
tojamos šventės (Luko 2, 13–14). Pats Dievas 
aplankė šią žemę! Aplankė ją ne trumpam, ne 
kelioms akimirkoms ir net ne kelioms dienoms. 
Jis, anot apaštalo Jono, apsigyveno tarp mūsų, 
leisdamas ir mums regėti „Jo šlovę – šlovę Tėvo 
viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos“ 
(Jono 1, 14). Kristaus asmeniu Dievas aplankė 
šią žemę, atsiuntė jai ramybę ir sutaikė pasaulį 
su savimi (2 Korintiečiams 5, 19). Jo gimimo 
šventė – nuostabus šio nepakartojamo įvykio 
priminimas.

Romualdas Babarskas

Sakoma, kad Dievui 
patinka apsireikšti 
netikėtose vietose ar 
netikėtomis aplinkybėmis, 
ten, kur mažiausiai Jo 
laukiama.

Pats Dievas aplankė šią 
žemę! Aplankė ją ne 
trumpam, ne kelioms 
akimirkoms ir net ne 
kelioms dienoms. Jis, 
anot apaštalo Jono, 
apsigyveno tarp mūsų, 
leisdamas ir mums regėti 
„Jo šlovę – šlovę Tėvo 
viengimio Sūnaus, pilno 
malonės ir tiesos“ 
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Gyvenimas

„Todėl man ir patinka Kalėdos – kad jos 
tokios gražios“, – pamaniau ir nuėjau į virtuvę 
ruošti šeimai pietų. Po valandos grįžusi į svetai-
nę matau netvarką – viena maža avelė kažkodėl 
guli ant Jėzaus. Nuėmiau, pastačiau ją į vietą ir 
vėl išėjau. Kai grįžau, avelė vėl gulėjo ant Jėzaus. 
Jau truputį susierzinusi vėl viską sutvarkiau, 
tačiau po kurio laiko avelė vėl buvo ant Jėzaus. 
Greit suradau kaltininką – tai buvo mano ketve-
rių metų sūnelis – ir nepatenkinta paklausiau, 
kodėl jis visą laiką avelę deda ant Jėzaus, juk 
ji turi būti prie piemenėlių! Vaikas pažvelgė į 
mane rimtai ir tarė: „Avelė nori būti arti Jėzaus.“

Susigėdau. Atrodo, sūnus pamokė mane, 
kokios yra tikrosios Kalėdos. Iki šiol aš kūriau 
šventę, kvepiančią meduoliais ir mandarinais, 
šventę, kurios svarbiausias akcentas – dovanos 
po eglute.

Tada bene pirmą kartą panorau švęsti Kalė-
das kitaip. Bet kaip?

Praėjo keleri metai. Buvo Kūčių vakaras. Jau 
baigėme valgyti kuklią šventinę vakarienę (to-
kia vakariene norėjau priminti, kad Jėzus gimė 

Gražiausios 
Kalėdos 
mano 
gyvenime

tvartelyje, o ne prabangiuose rūmuose), kai 
suskambo durų skambutis. Atidariusi pamačiau 
pažįstamą moterį su trim vaikais, kaip ji vėliau 
paaiškino, našlaičiais. Ji paprašė, kad mes vaikus 
priglaustume keletui dienų. Atsisakyti nebuvo 
kaip – vaikai neturėjo kur dingti. Priėmėme 
juos, ir prasidėjo... Mūsų vaikai susiraukė, nes 
nenorėjo nelauktų svečių. Keli vaikai susipešė. 
Reikėjo greitai paruošti papildomai maisto – 
viskas jau buvo suvalgyta, o svečiai labai alkani. 
Reikėjo sugalvoti, kur ir kaip vaikus suguldyti, 
reikėjo skubiai padauginti dovanėlių po eglute. 
Atrodė, kad mūsų su vyru dviejų porų akių 
sužiūrėti devyniem nelabai dideliems ir nelabai 
draugiškiems vaikams neužtenka. Nebuvau 
labai patenkinta taip susiklosčiusia švente. Kai 
pagaliau susitvarkėme ir viskas nurimo, paste-
bėjome, kad mūsų svečiai be perstojo kasosi 
galvutes. Taip pusę nakties su vyru praleidome 
kovodami su utėlėmis. Kai išaušo, buvome 
pavargę, įsitempę ir nieko gero iš šio Kalėdų 
ryto nesitikėjome. Tačiau toliau palengvėjo. 
Vaikai apsiprato, kai kurie susidraugavo ir žai-

Diana Peteraitienė

Ruošdamasi Kalėdoms po 
eglute pastačiau prakartėlę 
iš šiaudinių figūrėlių. 
Patenkinta atsitraukiau ir 
apžiūrėjau – tikrai gražu: 
tvartelis, ėdžios, ėdžiose 
– kūdikis, šalia – Juozapas 
su Marija, kiek tolėliau – 
piemenys ir avelės. 

dė, o aš žvalgiausi po savo visiškai nešventiškai 
atrodančius namus – visur tik vaikai, išmėtyti 
daiktai, žaislai ir jokio, jokio puošnumo, jokio 
šventiškumo. „Ką gi, – įvertinau mintyse, – šios 
Kalėdos nenusisekė...“

Prabėgo daug metų. Įvairiai šventėme Kalė-
das, tačiau kai manęs paklausia, kurios Kalėdos 
buvo geriausios, nedvejoju – tos, kurias šven-
tėme kartu su našlaičiais. Kodėl? Jos nebuvo 
išoriškai gražios, tačiau jos buvo tikros, jose 
buvo daugiausia Kristaus ir Jo meilės.

Kai manęs paklausia, 
kurios Kalėdos buvo 
geriausios, nedvejoju 
– tos, kurias šventėme 
kartu su našlaičiais. 
Kodėl? Jos nebuvo 
išoriškai gražios, 
tačiau jos buvo tikros, 
jose buvo daugiausia 
Kristaus ir Jo meilės
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Ne, žinoma, nesakau, jog blizgios dekoraci-
jos, žvakutės ir linksma muzika – blogas daly-
kas. Man pačiai tai patinka. Pačiu tamsiausiu 
metų laiku jos vos ne būtinos psichinei sveikatai 
palaikyti ir nuotaikai pakelti. Tik neaišku, ką 
bendra su jomis turi pasakojimas apie kūdi-
kėlio Jėzaus gimimą. Bežvelgdama į specialiai 
Kalėdoms supakuotas dovanėles parduotuvių 
lentynose dar kartą susimąsčiau apie Adventą 
– liturginių metų pradžią, kai Kalėdų šventei 
ruošiamasi.

Pats žodis „Adventas“ reiškia laukimą, ir įdo-
mu tai, jog Adventui skirti skaitiniai iš Biblijos 
pirmiausia kalba ne apie pradžią, o apie pabaigą: 
apie ateisiančią Viešpaties dieną. 

Ateityje atsitiks taip, kad VIEŠPATIES Namų 
kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus 
aukštesnis už kalvas. <...> Dvi mals vienomis 
girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. 
<...> Tačiau tos dienos ir valandos niekas ne-
žino, nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien 

Tyruose 
šaukiančiojo 
balsas, 

Lina Andronovienė tik Tėvas. <...> Todėl ir jūs būkite pasirengę, 
nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. <...> 
Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė.

Tokie žodžiai anaiptol nepadeda susisupti 
į jaukią viltį ruošiantis švariai, blizgučiais pa-
puoštai, šienu ir pienu kvepiančiai Prakartėlės 
scenai. Jie atrodo turintys daugiau ryšio su 
dabartiniais pasaulio įvykiais nei su kalėdinė-
mis dekoracijomis. Juos skaitydama negaliu 
negalvoti apie Siriją, Afganistaną ar Filipinus, 
apie ekonominės krizės tebekeliamas bangas, 
asmeniškose tragedijose skęstančius žmones. 
Kaip jų ausims turėtų skambėti žodžiai apie 
viltį, apie netikėtai ateisiantį Žmogaus Sūnų, 
apie vargo ir liūdesio pabaigą, apie metą, kai 
visi kardai bus perlydyti į plūgus? Virtualus 
plastmasinių Kalėdų Senelių pasaulis tampa 
siurrealus. Nerimą ima kelti ir mūsų bažnytinės 
kalėdinės puošmenos.

Advento skaitiniai visuomet primena apie 
Jėzaus pusbrolį Joną Krikštytoją, atėjusį pa-

ruošti Viešpačiui kelio. Kaip viena rašytoja yra 
pasakiusi, „jeigu jau paguodos turime ieškoti 
pas Joną Krikštytoją, tuomet žinome, jog išties 
prasti mūsų popieriai.“ Štai jis, su savo kupranu-
gario vilnomis ir skėriais, šaukiantis dykumoje: 
Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. 

Šiais metais Kalėdų 
atmosfera gatvėse ir 
ypač parduotuvėse 
man pasirodė 
prasidėjusi nepadoriai 
anksti. Vos atėjus 
lapkričiui, populiarioji 
vartotojiškumo religijos 
deivė „Reklama“ kalėdinių 
giesmių ir dainelių fone 
ėmė suokti apie pūkuotą 
blizgantį metą puošti 
namus ir pirkti dovanėles.

Advento skaitiniai 
visuomet primena 
apie Jėzaus pusbrolį 
Joną Krikštytoją, 
atėjusį paruošti 
Viešpačiui kelio

arba neramios mintys 
ruošiantis Kalėdoms
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Į tai mes pamaldžiai palinkčiojame: jau esame 
išpažinę kaltes ir pakrikštyti.

Nepaisant keistos aprangos ir neįprasto val-
giaraščio, Krikštytojas mums gerai pažįstamas. 
Pakankamai prijaukintas... Dalis Kalėdų dekora-
cijos... Jonas kalba apie Tą, kuris ateisiąs po jo, 
ir vėl linkčiojame: puikiai žinome, jog tai Jėzus. 
Viskas mums čia aišku: Krikštytojo pasirodymas 
buvo, kaip Morkus ir sako, pradėdamas savo 
pasakojimą, Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, 
Evangelijos pradžia.

Tačiau jeigu būtume gyvenę Krikštytojo lai-
kais, kaži, ar būtume taip lengvai ir pritariamai 
linkčioję? Evangelija – Geroji Žinia – buvo (ir 
tebėra) nelauktai kontroversiška. Taip, daugybė 
žmonių ėjo pas Joną – ypač tie, kurie ilgėjosi 
naujos pradžios ir norėjo paliudyti savo atviru-
mą prisiartinsiančiai Dievo Karalystei. Tačiau 
didžiuma jų nebuvo padorūs religingi žmonės. 
Pastarieji žinojo geriau: jie buvo tikri, jog, kaip 
Raštas liudija, atėjus Viešpaties Dienai, Jis – 
Viešpats – pasirodys savo šventykloje. (Kad ir, 

pavyzdžiui, Malachijo 3, 1: Siunčiu savo pasiun-
tinį pirma savęs parengti man kelią. Staiga ateis 
į savo šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote.)

Žinoma: logiška. Kur dar Jam pasirodyti, jei 
ne ten, kur jo garbinimo vieta! Tyruose skam-
bančiam balsui šventykloje ne vieta. Gerai, kad 
jis galiausiai bus pasmerktas nukirstos galvos 
tylai… Nebedrums ramybės žmonėms.

Tad ir man, ausyse tebeskambant Jono Krikš-
tytojo balsui, vėl kyla klausimas, ko išties lau-
kiame Advento metu, artinantis Kalėdoms. Ar 
tikrai galime jaustis saugūs jaukių kalėdinių 
melodijų fone? Lūkesčiai, ypač, kai grindžiami 
tuo, ką manome Raštą sakant, yra pavojingas 
dalykas. Kaip atsitiko netikinčiai, iškrypusiai 
Jono ir Jėzaus kartai, taip gali atsitikti ir mums: 
galime Dievo atėjimo ieškoti ir laukti ten, kur 
Jo tikimės, o besiartinančios Jo karalystės ir 
nepastebėti...

Baugu, tačiau kalėdinėms melodijoms skam-
bant galbūt reikėtų iš naujo įsiklausyti į Jono 
Krikštytojo šauksmą.

Ko išties laukiame 
Advento metu, 
artinantis 
Kalėdoms. Ar 
tikrai galime 
jaustis saugūs 
jaukių kalėdinių 
melodijų fone?

Nors apie Suzanos Sperdžen garsųjį vyrą Č. 
H. Sperdženą žinoma daug, bet mažai apie 
moterį, kuri rėmė didįjį pamokslininką dau-
gybę metų jam ilgai ir vaisingai tarnaujant 
Londono Metropolitan Tabernacle bažny-
čioje. 
Pirmą kartą dvi knygos, sujungtos į vieną, 
padės ištaisyti šį disbalansą. S. Sperdžen „Ka-
rilioną“ sudaro dvidešimt keturi kasdieniai 
tam tikrų Rašto vietų apmąstymai. Kupini 
dvasinio pasišventimo Kristui, jos žodžiai 
kiekviename puslapyje skambina „senąsias 
tiesas apie veltui teikiamą malonę ir meilę 
per mirtį“. 
Čarlzo Ray „Suzanos Sperdžen gyvenimas“ 
– ir nuostabi meilės istorija, ir kartu kvapą 
gniaužiantis pasakojimas apie S. Sperdžen 
knygų fondo darbą. Šis tarnavimas dosniai 
padėjo tūkstančiams ganytojų, pamokslinin-
kų ir misionierių. Be to, Suzanos Sperdžen 
gyvenimas liudija apie absoliučią Dievo ma-
lonę – bejėgė, serganti nepagydoma liga, ji 
buvo įgalinta atlikti dėl Dievo didžiulį darbą. 
Jos įkvepiantis pavyzdys lig šiol duoda „Ban-
ner of Truth Trust“ knygų fondo darbo vaisių.

Šiuolaikinių religinių lyderių teiginių dviprasmiš-
kumas ir neaiškumas eilinius krikščionis šiandien 
dažnai suklaidina. Dž. Č. Railio raštai – kitokio 
pobūdžio. Jo atvirai išsakyti komentarai vis dar gali 
mums padėti formuoti Biblija paremtus įsitikinimus.
Bažnyčios doktrinai ir praktikai nuolat gresia pavojus 
būti iškraipytoms ir nutolti nuo jų pirminio, Dievo 
suteiktojo pobūdžio. Tai matydamas, Railis jautė 
pareigą perspėti, kad ir kaip prieštaringai tai nu-
skambėtų. Jis rašo: „Būna metas, kai pasipriešinimas 
yra ne tik pareiga, bet ir privalumas. Man geriau ga-
linga audra nei pragaištinga maliarija. Pastaroji plinta 
tamsoje ir tyliai mus nuodija, todėl niekada nesame 
saugūs. O pirmoji trumpam išgąsdina ir sukrečia, bet 
greitai baigiasi, ir dangus pragiedrėja“.
Railio raštams būdingas tvirtas įsitikinimas ir min-
ties aiškumas. Niekur tai nėra taip akivaizdu, kaip 
knygoje „Perspėjimai bažnyčioms“ surinktuose krei-
pimuose ir straipsniuose.
DŽONAS ČARLZAS RAILIS (J. C. RYLE) (1816–
1900) buvo pirmasis Liverpulio vyskupas, produk-
tyvus rašytojas ir karštas protestantiškojo Anglikonų 
bažnyčios charakterio gynėjas. Praėjus daugiau kaip 
šimtui metų po jo mirties, jo raštai vis dar įtaigiai 
kalba šiuolaikiniams krikščionims.

Šias knygas galima įsigyti internetu – www.reformatuknygos.lt, 
krikščioniškuose knygynuose, o taip pat ir didžiuosiuose šalies knygynuose.

VeltuI teIKIama malonė. 
RytmečIo sKaItInIaI

PeRsPėjImaI  
bažnyčIoms

21,25 lt, 160 p., minkštas viršelis 12,00 lt, 192 p., minkštas viršelis

Dž. č. Railissuzana sperdžen
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Kalėdų istorija mums gerai žinoma: Juoza-
pas, Marija, kūdikis, piemenys, gyvulėliai, iš-
minčiai... Apie šiuos veikėjus giedame giesmėse, 
juos matome atvirukuose, girdime apie juos, 
kai skaitomi Kalėdų skaitiniai. Dažnai šių isto-
rijų pažinimas yra mūsų pranašumas. Šiandien 
kitokiomis istorijomis arba visai be pasakojimo 
gyvenančiame pasaulyje tai nebėra savaime 
suprantama. Tačiau žinojimas pats savaime gali 
būti ir mūsų trūkumas. Kažkas iš bažnyčios tėvų 
yra pasakęs, kad tikras yra tik išgyventas žinoji-
mas. Tuomet, jei yra tik žinojimas be patyrimo 
ir išgyvenimo, mes liekame stokojantys, jis iš 
esmės nepaliečia mūsų gyvenimo.

Klausimas išlieka tas pats: kaip švęsti Kalė-
das? Ar yra prielaidų manyti, jog Kalėdos gali 
ateiti su atsinaujinimu ir džiugesiu? Kaip žino-
jimas išgyvenamas?

Visas Šventasis Raštas kupinas susitikimų, 
kai Dievas ieško žmogaus ir žmogus ieško Die-
vo, kartais jis nuo Dievo bėga, slepiasi. Jei krikš-
čionybė yra ne religija, o santykis, tai naujumas 
išgyvenamas susitikime. Kiekvienas susitikimas 
yra tam tikra kūryba, klausymasis ir kalbėjimas. 
Stebėdami save matome, jog nuolat keičiamės, 
išmokstame naujų dalykų, susipažįstame su 
naujais žmonėmis, vieni dalykai mus džiugina, 
kiti – liūdina, išsikeliame sau tikslus ir jų siekia-

Naujumo 
išgyvenimas 
susitikime

me, svajojame ir viliamės. Visa tai neišnyksta at-
ėjus susitikti. Kiekvienas susitikimas yra naujas.

Kalėdų laiką išgyvendami kartu su krikščio-
nių bažnyčia dalyvaujame liturginių metų ritme, 
kai skaitoma, apmąstoma ir iš naujo išgyvenama 
Dievo tapimo žmogumi paslaptis, kai Dievas 
kaip niekada iki tol ateina susitikti su žmogu-
mi – būti vienas iš mūsų. Skaitydami ir klau-
sydamiesi viliamės, kad ta istorija mus pačius 
perskaitys, kad užduos mums klausimus, kad 
šviesos blyksnis pasieks mus su perkeitimo jėga.

Ar nugalėsime savo baimes ir nenuneigsime 
ilgesio kažko esminio ir maksimalaus? Ar lei-
simės nustebinami iš esmės? Ar neuždarysime 
džiaugsmo į konvencines dėžutes? Ar išgirsime 
tą jaudulio kupiną pasveikinimą „Dievas su 
tavimi“? Ar saugosime tą vos užgimusį kūdikį? 
Ar neužsisklęsime skurde, budėjime, naktinia-
me darbe ir liksime jautrūs Dvasios raginimui: 
„Eime“? Ar kartu su Juozapu būsime gerumo 
pripildyti net susidūrę su nepaaiškinama ir ne-
patogia Dievo paslaptimi? Ar pamilsime kūdikį 
ar Jis mums taps valdžios grėsme? Ar mokysi-
mės iš išminčių – nešime tai, kas brangiausia, 
kaip dovaną (gal net pačius save)? O gal jau 
gilioje senatvėje kaip nuraminimas ateis Jėzaus 
veido regėjimas kaip atsakas į ilgas maldas ir 
tuomet mirtis nebebus baisi? Skaitome, kad gi-
mimas vyksta naktį. Jei mumyse naktis, gali būti, 

kad Dievas pirmas mūsų ieško ir ateina susitikti 
ten, kur esame, čia ir dabar. Tuomet prašykime 
malonės suprasti pačius save, nebijoti Juo sekti, 
nebijoti atiduoti save, kiekvieną kartą vis dau-
giau, vis labiau užgimti Dievui. Šitaip surasime 
patį didžiausią lobį.

Pranašas matė tą dieną, kai Dievas ateis į 
pasaulį kūdikio bejėgiškumu ir Jo vardas bus 
„Dievas su mumis“ (Mt 1, 23). Šis naujas Jėzaus 
pradėtas laikas yra ir mūsų laikas. Pačioje ži-
nioje yra vis atsinaujinantis naujumas. Dievo 
karalystė yra arti. Išgyvendami Kalėdų laiką 
suprantame, kad esame jau ir Velykų žmonės, 
todėl kviečiame: „Ateik, Jėzau! Kartu su tiesa, 
gėriu ir grožiu!“

Kaip švęsti Kalėdas? 
Kas jose gali būti 
naujo švenčiant jau du 
tūkstančius kartų? Ar 
šiais metais gali būti 
pasakyta dar kažkas 
negirdėto? Ar į kažko 
naujo ir šviežio ilgesį 
gali būti atsiliepta? 
Gal Kalėdos yra tik 
pakartojimas arba 
prisiminimas to, kas buvo 
nauja, tik jau labai seniai? 
Ar galime išgyventi 
Kalėdas šiandien – 
išgyventi visa jaudulio 
prasme?

Sandra Daktaraitė

Ar mokysimės 
iš išminčių – 
nešime tai, kas 
brangiausia, kaip 
dovaną (gal net 
pačius save)?



22 23

Dialogas
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Poezija

Pūga balta prie Bernardinų gyvuliai žibintas 
akmenys
balta pūga šiukšlynuose ir parkuose
balta pūga ir gimsta Jis toks šiltas
nes sušildytas nes rankų glamonės 
pasūpavimai
ieško Jis krūties kaip elgeta nekantriai 
nepaliaujamai
mėgina rasti pieną duoną – visa kas maitina – 
gyvybės šiluma
ugnis baltoj nakty baltoj pūgoj vėsioj šiaurės 
Kalėdų žemėj.

Ir vėl Kalėdos metas
kai sniegas baltumu
širdin o miegas neima
neliktum kaltas jeigu būtum aš
manim tavim Kalėdos gros
į sielą viskas leisis pamažu
bet Saulė kils o Žemei
gimęs mums atleidęs Dievas
sakys žodžius slaptus ir iš
anapus ateis tas Kitas
kur tave mylėjo nuo amžių
nuo pradžių nuo žodžio
Tebūnie ištark savim Kalėdas
rytmety vidunakty ar dylant
tavo paties gyvenimui į tylą
tos Kalėdos iš džiaugsmo iš
vilties ir nerimo – į bylą kur
būties buvimą laiko kur nėr jau
laiko ir kur viskas tau iš Jo buvimo
iš Kalėdų iš gimties iš Amžinybės
laikos per amžius bus Kalėdos
tavo šaliai genčiai širdžiai ir namams

Arūnas Peškaitis

***

Kiekvienai dovanai ateina laikas.
Kalėdos daiktui kiekvienam.
O prie žaislų spalvotų budi vaikas
ir rankom, ir akim tuščiom bet kam:

kas mums gražu ir ką taip mylim,
ką turim taip, kaip niekas iki mūs.
Tas vaikas taria viską, ką mes tylim –
dejones, praeitį, nepamyluotus mus.

Jis visas čia ir visas vakar buvo –
nuogumo kūnų niekas nepridengs.
Edeno sode mūsų pradžios žuvo,
bet prisikėlęs liūdesys gyvens

stebuklo melsdamas Kalėdoms:
nekurdamas iliuzijų jokių,
ištverdamas ironiją ir gėdą
tas liūdesys mėgins pavirst juoku.

***

tik turistai

Tas skubėjimas tas 
kaukšėjimas miesto grindiniu
Sorry, sorry... nespėja 
pažvelgti tik probėgšmais
viską filmuoja fotografuoja 
bet nepagauna akimirkos
tarpdury moteris autobusas 
ryte prie „Neringos“
garsai nėra kalba garsai nėra 
žodžiai tik erdvė
ji išlieka tuščia nors po jų jau 
ne taip kaip buvo
kiek srūvančių ir kvatojančių 
lenktynės su kliūtimis –
kiekvieną skersgatvį reikia 
praeiti pamatyti pauostyti 
kvapus
langai stogai frontonai 
fontanai bažnyčios vis kliūtys 
bėgime
tik nesustoti neužsibūti 
neišgirsti ne-išklausyti
kur mūsų gidai gidai gidai 
pametę nesijaučiame
taip pamesti esame kad 
nedvejojam jog reik skubėti
pro šalį pro medžius vaikus 
voveres debesis...
Mes tik turistai. Sorry:)

***

Ir viskas. Jau žiema, Adventas.
Jau ruduo pasibaigė, išėjo. 
Buvo
jis lietingas, bet labai 
nešventas:
šiandien saulėj gruodžio žuvo.

Jau ruduo išėjo – metas
mums pakilti iš nusivylimų:
nebelaiko kojos, batai, ratai, 
bet gyvi mes iki sugedimo

papročių, tvarkos, vienatvės.
Nemokame tylos, nepaisom
metų rimo. Mūsų senos gatvės
sumaiščiai parduotos. Taisom

avalynę, kūną ir šukuosenas.
Ir tada iškyla mūsų sielos,
širdys ir jausmai, ir būsenos.
Nemielieji mano ir nemielos,

jau ruduo pasibaigė, gyvuojam.
Tai vilties ir ilgesio mūs 
krantas:
tos Kalėdos, kai savus 
sapnuojam
artimus, o priešai mūsų glėbin 
krenta.
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Liudijimas

 Šiandien galiu džiaugtis, nes jau beveik aštuo-
nerius metus gyvenu naują gyvenimą Kristuje, 
kurio neiškeisčiau į nieką. Viešpaties akyse tai, 
kas nutinka mūsų gyvenime, nėra beprasmiška, 
Jam ne vis vien. Kelias, kurį perėjau, vedė į Jo 
namus, tapau Dievo vaiku. Dievas yra pasakęs: 
„Būk tikras, aš esu su tavimi! Globosiu tave, 
kad ir kur eitum, ir sugrąžinsiu tave į šią žemę. 
Niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką 
tau pažadėjau.“ (Pr 28, 15)

Gimiau dviejų „sudaužytų“ žmonių neišsi-
pildžiusiais lūkesčiais grįstoje šeimoje. Negaliu 
skųstis, buvau laukiamas vaikas, tačiau mūsų 
šeimoje nebuvo meilės ir švelnumo, apkabinimų 
ir paguodos bei padrąsinimo žodžių. Kiek save 
pamenu, tėvai gyveno kaip du svetimi žmonės 
po vienu stogu. Jie nesprendė grėsmės, iškilu-
sios jų santuokai; stojo spengianti tyla...

Pernelyg anksti teko suaugti ir pačiai atsi-
laikyti prieš pasaulį, kuriame taip pat nebuvo 
meilės. Pradėjusi lankyti mokyklą patyriau 
bendraamžių patyčias. Negalėjau patikėti, kad 
vaikai gali būti tokie žiaurūs vieni kitiems. Kilo 
troškimas išsiskirti iš bendraamžių, kovoti už 
save, nes jaučiausi viena, kitokia, iš tiesų savimi 

Naujas 
gyvenimas 

Sigita Traškutė nepasitikinti. Negalėjau tikėtis tėvų palaikymo. 
Po ilgos draugystės išdavė geriausias vaikystės 
draugas. Nežinojau, kad esu vertinga, mylima, 
mano kartėlio taurė vis pildėsi.

Pirmą kartą gyvai tikinčius žmones sutikau, 
kai man buvo penkiolika metų. Stebėjausi, kaip 
jie šlovina Dievą keldami rankas ir giedodami 
giesmes, šios man patiko. Visada mėgau dainuo-
ti ir šokti, todėl buvo gera būti tarp šių žmonių, 
tačiau Dievo nepažinau. Visada tikėjau, kad Jis 
yra, kartais net melsdavausi, tačiau nežinojau, 
kad Jis nori su manimi bendrauti asmeniškai. 
Meilę tikėjausi atrasti santykiuose, į kuriuos 
netikėtai įsitraukiau būdama šešiolikos.

Apie meilės ryšius tarp vaikino ir merginos 
nieko nežinojau, tėvai negalėjo man būti pa-
vyzdys. Visas mano supratimas apie intymu-
mą buvo grįstas tuo, ką mačiau kine, pažinau 
klausydamasi muzikos ir sklaidydama žurna-
lus. Kadangi visus sprendimus turėjau priimti 
pati, maniau galėsianti išsiplėšti iš savo šaltos 
aplinkos sukurdama santykius, kuriuose bus 
meilė. Klydau. Dvejus metus trukusi draugystė 
nieko nestatydino, ji griovė mane iš vidaus. Su 
draugu mus siejo labiau fizinis kontaktas, nuolat 

kovojau su jausmu, kad esu „nešvari“. Pradėjau 
dar labiau savimi nepasitikėti, bijoti ir nekęsti 
aplinkinių žmonių. Vis dažniau mane ištikdavo 
isterijos priepuoliai, kurių metu pradėdavau 
dusti. Šeimos ir draugų šalia tiesiog nebuvo. 
Greitai paaiškėjo, kad draugas mane apgaudi-
nėjo. Viskas, į ką dėjau viltis, buvo ne meilė, o 
melas. Kartą meldžiausi: „Dieve, jei iš tiesų esi 
(nes jei Tavęs nėra, tada iš viso nėra prasmės), 
pasiimk mane pas save. Kitu atveju imsiuos pla-
no ‚B‘ – nebenoriu gyventi, noriu mirti.“

Ir visa tai nebuvo be prasmės. Viešpats iš-
saugojo mano gyvybę ir surado mane, Jis siuntė 
savo žmones, kurie už mane meldėsi, tiesiog 
rodė meilę. Vėliau pakvietė į susirinkimą, kur 
pirmąkart išgirdau apie Dievo meilę ir malonę 
per Jėzų Kristų, patyriau nepaprastą Dievo 
artumą.

Patikėjau Jam savo gyvenimą, iškeičiau jį į 
naują. Jis pasiėmė mane į savo Karalystę, sugrą-
žino gyvenimo šviesą į mano tamsą (Jn 8, 12). 
Pažinau Tėvą, kurio man trūko. Turiu naujus 
šeimos narius – savo brolius ir seses Kristuje. 
Taip pat Jis nepasmerkė manęs, nuplovė mane, 
atleido mano nuodėmes (Jn 8, 10–11). Viešpats 
atgaivino, pakėlė mane (Mt 11, 28–30), šian-
dien iš naujo atrandu Jo man duotus talentus. 
Svarbiausia, Jis patikėjo man didelę svajonę 
– dovanoti žmonėms Dievo meilę, kuria pati 
buvau apdovanota. Jėzus tapo mano geriausias 
draugas, Jis – mano mylimasis. „Tikrai niekas 
veltui nevyksta, – sakau kiekvienam, – tai Die-
vas beldžiasi į jūsų širdies duris (Apr 3, 20), kad 
padovanotų prasmingą naują gyvenimą.“

„Veltui niekas nevyksta, 
viskas turi prasmę“, 
– mėgdavau sakyti 
savo draugams sunkią 
akimirką, kol vieną dieną 
griūvant mano pačios 
gyvenimui Dievas manęs 
nesurado.

Svarbiausia, Jis 
patikėjo man didelę 
svajonę – dovanoti 
žmonėms Dievo 
meilę, kuria pati 
buvau apdovanota.Jame
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Besidairydama Kalėdinės dovanos viena 
moteris parduotuvėje pametė rankinę. Ją surado 
sąžiningas berniukas ir jai sugrąžino. Pažvelgusi 
į rankinės vidų moteris nusistebėjo:

Keista... Kai pamečiau rankinę, joje buvo 
vienas dvidešimties litų banknotas, o dabar joje 
matau dvidešimt monetų po vieną litą.

Berniukas iškart atsakė:
Teisingai, ponia. Paskutinį kartą, kai suradau 

kitos ponios rankinę, ji neturėjo smulkių, kad 
galėtų man atsilyginti už suradimą.

Negalėdamas atsigėrėti švytinčiomis kalė-
dinėmis eglutėmis, matytomis pro kaimynų 
langus, mažasis Natanas prašo savo tėčio:

Tėti, ar galėtume ir mes pasistatyti Hanukos 
medį?

Ką? Ne, žinoma, kad ne, – atsako jam tėtis.
O kodėl ne? – vėl klausia Natanas.
Suglumęs tėtis jam atsako:
Žinai, Natanai, kai paskutinį kartą turėjome 

reikalų su degančiu krūmu, teko keturiasdešimt 
metų klajoti po dykumą.

Ačiū tau už tą elektrinę gitarą, kurią man 
padovanojai per Kalėdas, – padėkojo mažasis 
Stepukas savo dėdei, kai jį vėl susitiko po Ka-
lėdų. – Tai buvo geriausia dovana, kurią kada 
nors buvau gavęs.

Puiku! – apsidžiaugė dėdė. – Ar jau išmokai 
ja skambinti?

Ne, aš ja neskambinu, – atsakė mažylis. 
– Man mama duoda po dešimt litų kasdien, 
kad dienomis negročiau, o tėtis duoda pen-
kiasdešimt litų per savaitę, kad neskambinčiau 
vakarais.

Pastorius Jurgis vieną gruodžio rytmetį ap-
žiūrinėjo gautus Kalėdinius atvirukus. Viename 
voke buvo tik tuščias lapas, o jame – nieko 
daugiau, tik įrašas: „Kvailys“. Kitą sekmadienį 
bažnyčioje pastorius bažnyčios bendruomenei 
paskelbė:

Ne kartą teko gauti sveikinimų, kuriuose 
žmonės pamiršdavo pasirašyti. Bet šią savaitę 
gavau pasirašytą laišką, kurį žmogus pamiršo 
parašyti.

Vienam verslininkui pelningam verslo san-
dėriui sudaryti trūko milijono litų. Būdamas ti-
kintis jis nuėjo į bažnyčia pasimelsti ir paprašyti, 
kad Dievas kažkaip juos parūpintų.

Jis atsiklaupė ir pradėjo melstis šalia kito 
vyro, šis prašė Dievo parūpinti jam šimtą litų, 
kurių jam reikėjo neatidėliotinai skolai padeng-
ti. Verslininkas išsitraukė piniginę ir išėmęs iš 
jos šimtą litų įspraudė juos tam vyrui į delną.

Perpildytas džiaugsmo vyriškis atsistojo ir 
išėjo iš bažnyčios.

Tuomet verslininkas užsimerkė ir pradėjo 
melstis taip: „O dabar, Dieve, kai visą savo dė-
mesį gali skirti man...“

Brangus Dangiškas Tėve,
Šiandien, iki šios minutės, man sekėsi tikrai 

neblogai. Aš neapkalbinėjau ir nepraradau savi-
tvardos, nebuvau godus, nebambėjau, nebuvau 
bjaurus ar savanaudiškas. Tikrai džiaugiuosi, 
kaip man šiandien iki šiolei sekėsi. Bet po poros 
minučių aš jau kelsiuosi iš lovos ir man reikės 
daug Tavo pagalbos. Ačiū Tau! Amen.

Robertas Peteraitis

Trys gyvenimo etapai:
1. Jūs tikite Kalėdų Seneliu.
2. Jūs netikite Kalėdų Seneliu.
3. Jūs esate Kalėdų Senelis.

Likus keletui dienų iki Kalėdų du maži bro-
liukai nakvoja pas senelius. Atėjo metas gultis 
į lovą ir stengdamiesi elgtis teisingai abu ber-
niukai priklaupė prie lovos pasimelsti. Staiga 
jaunesnysis brolis pradėjo melstis labai garsiai:

Brangus Viešpatie, paprašyk Senelio Šalčio, 
kad jis man atneštų žaidimų kompiuterį, kalnų 
dviratį ir teleskopą.

Vyresnysis brolis kumštelėjo jį ir paklausė:
Ko rėkauji? Dievas juk ne kurčias.
Žinau, – atsakė šis, – bet senelė kurčia.
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Skaitytojų laiškai

„Kristus gimė tamsiausią naktį, kad atneštų 
šviesą“ – toks trumputis draugės paštu atsiųstas 
kalėdinis sveikinimas, užrašytas ant mažyčio 
rankų darbo atviruko, įstrigo mano atmintyje. 
Tuo metu mano gyvenime buvo tikrai tamsus 
laikotarpis – išgyvenau ne vieną nusivylimą, 
buvau kupina baimių ir kompleksų. Tuo metu 
Dievas per savo žmones beldė į mano devyniais 
užraktais užrakintas širdies duris (Apreiškimo 
3, 20). Trumputis draugės sveikinimas pastū-
mėjo išdrįsti žengti kitu Keliu (Jono 14, 6). Juo 
eidama pamažu suvokiau, kad Kalėdų šventės 
prasmė – ne valgis ir gėrimas (dėl kurio mes, 
moterys, kaip ta Morta, aprašyta Evangelijos 
pagal Luką 10-ame skyriuje,būname tokios susi-
rūpinusios), bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas 

Kalėdos – stebuklų metas. Begalinis Jų lau-
kimas širdyje visada viską apverčia aukštyn 
kojomis. Susimąstai apie save, apie santykius 
su žmonėmis, o svarbiausia – apie santykį su 
Dievu. Nes kaip niekada, tuo metu ypač jauti Jo 
buvimą šalia.

Kalėdos mane visuomet sugrąžina į vaikystės 
dienas ir į tuos namus, kuriuose užaugau – ten, 
kur buvau apsupta brangių žmonių. Jų meilės, 
mielų dovanėlių pamiršti niekaip negali.

Kalėdos stiprina tikėjimą gyvenimu, nes 

išgyvendama kalėdinį šurmulį, rūpestį, labiau 
pasitikiu savo artimu, savimi, o svarbiausia – 
pasitikiu JĖZUMI.

Per Kalėdas Trys karaliai atnešė dovanų kū-
dikėliui Jėzui, gimusiam paprastame tvartelyje. 
Trijų karalių dėka mes gauname dovanas per 
Kalėdas. Ir nebūtinai jos turi būti materialios. 
Dovana gali tapti netikėta pagalba, paguodžian-
tis žodis ar kvietimas pabūti kartu ir išgyventi 
KALĖDŲ STEBUKLĄ.

Rima Kučiauskienė

Šventojoje Dvasioje (Romiečiams 14, 17). Evan-
gelijose skaitau, kad gimus Kristui piemenims 
pasirodę angelai skelbė džiaugsmingą žinią 
linkėdami ramybės (Luko 2, 14). Tik tikėdama, 
kad Jis, teisus ir šventas Dievo sūnus, dėl manęs, 
neteisios ir daug klystančios, tapęs žmogumi ir 
kentėdamas nepelnytą bausmę ant kryžiaus, 
teismo dieną galiu tikėtis būti išteisinta. Dėl to, 
kad Dievas siūlo būdą, kaip galiu išvengti am-
žino pasmerkimo, galiu džiaugtis ir būti rami.

Kalėdas švenčiu dėlto, kad Kristaus gimimas 
tamsiausią naktį, Jo gyvenimas, mirtis ir prisi-
kėlimas į mano gyvenimą atnešė daug šviesos. 
O dovanas artimiesiems dovanoju dėl to, kad 
myliu.

Birutė Bikulčienė
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Atmintis – mano „laiko mašina“ – ima ir 
nukelia į vaikystę... Į laiką, kai, rodos, snigo di-
desniais bobų kąsniais, o šąlant labiau pyškėjo 
tvoros. Kai rogės atrodė tiesiog milžiniškos... Ir 
sniego prikrėsdavo sulig manimi. Tarsi ir dabar 
matau, kaip vietoj įprasto tako per kiemą veda 
takas-tunelis. Nežinau, ar taip tikrai buvo, ar tik 
sapnavau... O gal iš tiesų tada daugiau snigo?.. 
Visa vaikystė atrodo kaip ištisas sapnas... Dar 
ir šiandien manyje gyvena vaikas varvančia 
nosimi.

Žiemos vakarai tokie ilgi, tamsa atsėlina 
iškart popiet... Bet sulig tamsa viskas tik pra-
sideda – tai pats geriausias metas žaisti lauke. 
Mano sesei, kaimynų vaikams ir man turbūt 
labiausiai patinka slėpynės. Kai žaidi, tamsa 
nebaugina. Priešingai – ji tampa sąjungininke: 
paslepia, apsaugo... Visas vakaras mūsų, visos 
kaimo gatvės – taip pat. Dingsta sienos, tvoros, 
kiemai ir teritorijos – kažkokiu būdu tamsa mus 
apginkluoja drąsa. Žaidžiame tol, kol pavargsta-
me. Pavargę grįžtam į namus, o ten šilta. Tokius 
prisimenu savo namus žiemos vakarais – juose 
gal daug ko trūksta, bet visada šilta...

O kartais su geriausia drauge atsigulame ant 
rogučių, užverčiame galvas ir žvelgiame į dangų. 
Ieškom įsivaizduojamų raidžių – pirmiausia A 
ir R. Kol sušąla kojos, kol sustyra rankos, kol 
nebejauti pirštų galiukų... Pražiūrim visą vaka-
rą. Juk tai – mūsų vakaras! Mes net neįsivaiz-
duojame, kiek ilgai draugausim, kuo tapsime 
užaugusios ar koks didelis šis pasaulis... Mūsų 
pasaulis – tai kiemas, obelis su žvaigždėmis ir 
įsivaizduojamos raidės aukštai. Neprisimenu, 
apie ką kalbame. Gal tiesiog tylim.

Prieškalėdinis laikotarpis visada kur kas 
linksmesnis nei po Kalėdų. Gal todėl, kad yra 
ko laukti ir nekantrauti, kam ruoštis... Vienas 
iš svarbiausių mano ritualų – papuošti kam-
barį popierinėmis grandinėlėmis ir snaigėmis. 

Neturiu spalvoto popieriaus, todėl jau iš anksto 
kaupiu spalvotus prirašytų sąsiuvinių viršelius. 
Kai prisirenku pakankamai, pradedu darbuotis. 
Galiausiai vieną dieną per kambarį nusidriekia 
grandinėlės – rankų darbo girliandos, o langan 
nutūpia šiek tiek nerangios snaigės.

Visada žinojau, kad Kalėdoms sulauksiu eglės 
– tikros eglės! Siekiančios kambario lubas, kve-
piančios mišku ir vėju... Išsakuojančios rankas 
ir pribarstančios spyglių ant kilimo. Būtent dėl 
spyglių vėliau pradėjome puošti mažesnę eglę. 
(Ar tikrai mažesnę? O gal aš tiesiog paaugau?..) 
Puošiam senais, niekuo neišskirtiniais viens-
palviais žaisliukais: kankorėžiais, varpeliais 
(kankorėžiai man patinka labiausiai). Žaisliukų 
stiklas blausus, o paviršius nelygus. Kai kurie 
apdaužyti, nusitrynę. Bet yra ir keli ypatingi 
– ryškūs, keliaspalviai, su piešiniais... Juos sten-
giamės saugoti. O štai ir eglės viršūnė – kaipgi 
be jos?.. Galiausiai uždedame „sniegelį“ ir seną, 
bet vis dar šviečiančią girliandą.

Eglutė tampa tokia sava, kad net ir po Trijų 
karalių – dienos, kai ją nupuošiame – vis dar 
negaliu išmesti. („Išmesti“ apskritai skamba 
kažkaip nejaukiai.) Pasiimu eglę į savo žaidimų 
vietą antrame garažo aukšte. Ten ji ir kiūto kurį 
laiką: tamsoj, be žaisliukų, girliandų, beveik nu-
birusiais spygliais – kiekvienas suaugusysis pa-
sakytų, kad jos dienos suskaičiuotos. Bet galbūt 
tai vienintelis būdas bent kiek prailginti vaikišką 
Kalėdų džiaugsmą?.. Juk taip ilgai laukėm ir taip 
trumpai džiaugėmės...

Mano vaikystės žiema... Tame laike buvo 
kažkas labai gražaus – skausmingai gražaus. 
Kai žvelgiu atgal, kiekviename žingsnyje matau 
ištikimą Dievo ranką. Popierinėmis grandinėlė-
mis ir snaigėmis papuoštas kambarys šiandien 
man atrodo kaip maža repeticija sutikti Kristų 
– Karalių, ateinantį apsigyventi į kiekvieną širdį, 
kurioje yra laukiamas.

Akvilė Širvaitytė

mano vaikystės žiema

Kalėdos tapo labai komercinė šventė. Apimti 
didelio skubėjimo pirkti dovanas ir gaminti 
maistą gausiam švenčių stalui, daugelis žmonių 
nežino Kalėdų prasmės. Pašėlęs vartotojiškumas 
seniai užgožė šios šventės prasmę.

Mudu su vyru stengiamės savo vaikams 
įdiegti kitokį šios šventės supratimą. Kodėl 
prieš du tūkstančius metų Betliejaus ėdžiose 
gimęs kūdikis yra toks svarbus, kad praėjus tiek 
laiko visame pasaulyje vis dar švenčiamas Jo 
gimimas?

Biblija mums sako, kad Jėzus nebuvo pa-
prastas kūdikis. Tasai kūdikis buvo visatos 
Dievas, atėjęs žmogaus kūne. Jėzus atėjo į 
žemę žmogaus kūne todėl, kad žmonija dėl 
savo nuodėmių tapo atskirta nuo Dievo. Jėzus, 
palikęs visą turėtą šlovę danguje pas Tėvą, atėjo 
į savo sukurtą žemę tapti žmogumi, kad sutai-
kytų žmogų su Dievu. Jėzus kentėjo bausmę ant 
kryžiaus vietoje manęs ir tavęs. Po trijų dienų 
Jis prisikėlė iš mirusiųjų, įrodydamas, kad Jis 
yra Dievas. Dabar Jis yra gyvas ir tau, ir man 
dovanai siūlo amžinąjį gyvenimą. Štai kodėl 
švenčiame Viešpaties gimtadienį, nes „kai mes 
tebebuvome nusidėjėliai, Kristus numirė už 
mus“ (Romiečiams 5, 8).

Kalėdos nėra Senelio Šalčio ar Snieguolės 
šventė. Kalėdos yra Viešpaties Jėzaus Kristaus 
gimtadienis, turintis didelę prasmę, nulemian-
čią visą tavo ir mano amžinybę. Mūsų šeimoje 
akcentuojama, kad Kristus save padovanojo 
kiek vienam žmogui ir kad tai yra didžiausia 
Kalėdų dovana, kurią kiekvienas gali priimti 
tikėjimu.

Mūsų šeimoje Kūčių vakarą nebūna dvylikos 
patiekalų, mėsiškų valgių nevalgymo nei kitų pago-

niškų ar žmogaus išgalvotų tradicijų. Pagal Bibliją 
mus krikščionybė išlaisvina, o religija supančioja. 
Mes švenčiame laisvę Kristuje, nes Biblijoje para-
šyta, kad nėra nieko sutepto, jei tik valgoma su pa-
dėka ir malda. „Jei su Kristumi esate mirę pasaulio 
pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pa-
saulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais: ‚Neliesk! 
Neragauk! Neimk‘? – visa tai vartojama dingsta, 
ir tai tėra žmonių priesakai ir pamokymai? Tie 
nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto 
pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, 
tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti.“  
(Kolosiečiams 2, 20–23)

Kūčių vakarą valgome visokius patiekalus, 
kuriuos tik mėgstame, ar tai mėsos pyragaičius, 
keptą kalakutieną ar vištieną, desertui – naminį 
medaus tortą ar šokoladinį pyragą. Maistas nėra 
taip svarbu, svarbu su padėka ir malda paminėti 
Viešpaties gimimą ir Jo atliktą svarbią misiją 
šioje žemėje.

Kalėdų išvakarėse mes su vaikais būtinai 
skaitome Evangelijose aprašomą pasakojimą 
apie Jėzaus gimimą, dėkojame Jam už viską, 
ką Jis mums davė, kaip laimino mūsų šeimą ir 
vedė per išbandymus. Po to – vaikų smagioji 
dalis – dekoracinės kojinės, kuriose randa sau 
mažų dovanėlių. Klausomės kalėdinių giesmių, 
džiaugiamės vienas kito bendrija. O Kalėdų 
rytą vaikai ir tėveliai randa dovanėlių po eglute, 
kurias vienas kitam dovanojame su meile, išvy-
niojame jas, džiaugiamės, dėkojame.

Susirenkame į vietinį Kristaus kūną prisimin-
ti mūsų Viešpaties gimimo, kartu su malda ir 
giesme Jį pašlovinti bei Jam padėkoti.

Ilma Griese

mes švenčiame 
laisvę Kristuje
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Nepaklusti valdžiai?
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Ribos
KaDa saKyTi „Taip“, Kaip saKyTi „ne“,  
KaD paTys TvarKyTumėTe savo gyvenimą

Ieškokite prekyboje jau dabar!

Jei norite gyventi sveikai ir harmoningai, privalote 
išsiaiškinti savo ribas. Ribos – tai asmeninės 

atsakomybės linijos, kurios apibrėžia, kas mes 
esame ir kas ne. Ribos įtakoja visas gyvenimo 
sritis: fizinės ribos padeda mums nustatyti, kas ir 
kokiomis aplinkybėmis gali mus liesti, protinės 
ribos suteikia mums laisvę turėti savo mintis 
ir nuomonę, emocinės ribos padeda mums 
suvaldyti savo emocijas ir atsiriboti nuo žalingų 
ir manipuliatyvių kitų asmenų emocijų, dvasinės 
ribos padeda mums atskirti Dievo valią nuo mūsų 
pačių valios ir atnaujinti pagarbą savo Kūrėjui. 
Žmonės dažnai taip stengiasi būti mylinčiais ir 
nesavanaudžiais, kad užmiršta savo pačių ribas ir 
ribotumą. 
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Tik tikri vargšai gali iš tiesų švęsti Kalėdas. Savimi 
patenkinti, išdidūs, iš aukšto žvelgiantys į kitus, 

nematantys, jog jiems reikia Dievo, Kalėdų nepatirs. 
Tik vargšai, alkani, kuriems reikia, kad juos užstotų 
kažkas kitas, sulauks to kito pagalbos. Tasai kitas 
yra Dievas, Emanuelis, Dievas su mumis. Kur nėra 
dvasios neturto, negali būti ir Dievo apstybės.
Óscar Romero, Salvadoro arkivyskupas.

Per Kalėdas dovanokite:
priešui – atleidimą,

varžovui – pakantumą,
draugui – savo širdį,
klientui – patarnavimą,
visiems – geraširdiškumą,
kiekvienam vaikui – gerą pavyzdį,
sau – pagarbą.
Oren Arnold

Per Kalėdas dovanokite knygas – 
religines arba ne. Dėl jų niekas 

nepriaugs svorio, jos nevers nusidėti ir 
visada išliks asmeninės.
Lenore Hershey

Kartais man atrodo, jog iš Kalėdų tikimės per daug. 
Bandome į jas susprausti visą gerumą ir žmoniškumą, 

kurį turėtume rodyti kitiems visus metus. Man pačiam 
patinka Kalėdas švęsti po truputį visus metus. Taip 
nepastebimai ateinu ir į šią šventę – leidžiu Kalėdoms 
užklupti mane nelauktai – vieną rytą atsibundu ir staiga sau 
sakau: „Tai bent, šiandien juk Kalėdų diena!“
David Grayson


