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„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus
Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs
mus gyvai vilčiai.“ (1 Pt 1, 3)
Tokiais žodžiais apaštalas Petras drąsino tikin
čiuosius pirmajame amžiuje, tačiau ir šiandien
Šventoji Dvasia primena mums, jog atėjęs Velykų
metas vėl dvelkia viltimi, kad greitai viskas pasi
keis. Kūrinija sužaliuos, suspindės iš naujo, žemė
apsivilks naujais ir spalvingais rūbais.
Prisikėlęs Jėzus Kristus yra gyvas per amžius,
kad aprengtų mus vilties drabužiais, atnaujintų
žmonijos proto dvasią, išvaduotų iš nuodėmės
gniaužtų. Jis yra amžinai gyvas, kad užtartų ma
žutėlius, slegiamus nepakeliamų naštų. Niekada
nepamirškime, Jėzus Kristus yra gyvas, Jis mirė,
tačiau prisikėlė, pasirodė daugeliui ir yra visos
kūrinijos viltis. Drauge su juo skelbkime amžinojo
gyvenimo viltį kasdien, kad Velykos ateitų ne kartą
per metus, bet dabar.
Vyr. redaktorius
Irmantas Pinkoraitis
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Kristus
ant kryžiaus:

visiškai svetimas
ir apleistas

Artūras Rulinskas

Praeiviai užgauliojo Jėzų,
kraipydami galvas ir sakydami:
„Še tau, kuris sugriauni
šventovę ir per tris dienas
ją atstatai. Gelbėkis pats,
nuženk nuo kryžiaus!“ Taip pat
tyčiojosi aukštieji kunigai su
Rašto aiškintojais, kalbėdami
tarp savęs: „Kitus gelbėdavo, o
pats negali išsigelbėti. Mesijas,
Izraelio karalius, tegu dabar
nužengia nuo kryžiaus, kad
pamatytume ir įtikėtume“. Jį
plūdo ir kartu nukryžiuotieji.
Morkaus 15, 29–32

Turbūt kiekvienas kada nors tarp kitų žmo
nių esame pasijutę visiškai svetimi. Tu svetimas
ir neturi draugų, tu svetimas ir jautiesi nerei
kalingas, tu svetimas ir jautiesi nesaugus, tu
svetimas ir tave laiko keistuoliu, tu svetimas
ir į tave žvelgia su pašaipa, tu svetimas ir esi
nereikalingas.
Ką tik skaitytas pasakojimas kalba apie Jėzų,
kuris minimu momentu visų žmonių akimis yra
svetimas, nereikalingas ir net niekingas. Regis,
Jis yra gerai žinomas, paskui Jį sekė minios, ta
čiau tą akimirką Jis visiškai apleistas ir visiškai
svetimas visiems žmonėms, netgi tiems, kurie
kenčia panašias kančias.
Toliau skaitome, kad Jėzui išgyvenant kan
čios ant kryžiaus agoniją iš jo tyčiojasi pasaulis,
kurį čia simbolizuoja trys žmonių grupės. Visų
jų patyčios aprašomos skirtingais žodžiais:
užgauliojo, tyčiojosi, plūdo. Čia Jėzus jau iš
kentęs visapusiškas patyčias, kokias tik galima
sugalvoti: Romos karių pajuokas, nukryžiavimą
ir kančią ant kryžiaus, drabužių dalybas, sutapa
tinimą su nusikaltėliais, tad labai aišku, kad Jis
yra visiškai svetimas visoms žmonių grupėms.
Praeiviai piktžodžiavo prieš Jėzų. Graikiš
kas žodis blasfemeo reiškia kalbėti prieš Dievą,
šmeižti, piktžodžiauti, įžeisti. Morkaus evange
lijoje šis žodis pavartotas keturis kartus. Jėzų
kaltino piktžodžiavimu, nes Jis pasakė, kad yra
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atleistos nuodėmės (Mk 2, 7); taip pat Jėzus kal
bėjo apie piktžodžiavimą prieš save patį ir prieš
Šventąją Dvasią (Mk 3, 28–29. Žodis blasfemeo
vartojamas daugiau religiniame kontekste ir
reiškia netiesos kalbėjimą apie Dievą.
Reikia manyti, kad praeiviai piktinosi Jėzumi,
nes Jo nesuprato. Jų kaltinimas Jėzui ir yra bū
tent tokios prigimties: jie mini šventyklą, kurią
Jėzus neva planavo sugriauti.
Šią grupę žmonių galime pavadinti „nesupratusiais“ Jėzaus. Patys savaime jie yra
nusistatę ne tiek prieš Jėzų, kiek prieš bepro
tiškas mintis, kurios iš tiesų buvo iškraipytos ir
priskirtos Jėzui.
Štai Morkaus 14, 58 teismo metu melagingi
liudytojai tvirtino esą girdėję Jėzų sakant: Aš
sugriausiu šią rankomis pastatytą šventovę ir
per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo.
Tačiau pačiame žydų teisme jie negalėjo tokiais
žodžiai apkaltinti Jėzaus, nes jų liudijimai nesu
tapo. Ties kryžiumi žmonės piktžodžiauja prieš
Jėzų būtent dėl to dalyko, dėl kurio, net ir labai
norėdamas, žydų teismas Jo negalėjo apkaltinti.
Kristaus nesupratusių žmonių pasaulyje yra
minios. Jie turi tam tikrą savo nuomonę apie Jį,
nes yra kažkur kažką girdėję tokio, kas jiems
pasirodė įtikinama. Ir jie arba visą istoriją laiko
pasakomis, arba visą pyktį išlieja ant Kristaus.
Melagingi liudytojai, varginantys teisų žmo
gų, yra aprašomi Senajame Testamente. Ypač
daug palyginimų su Kristaus kančios istorija yra
psalmėse: Nes melagingi liudytojai sukilo prieš
mane ir alsuoja smurtu. (Ps 27, 12) Pikti žmonės
liudija prieš mane, kaltina nusikaltimais, apie
kuriuos nieko nežinau. (Ps 35, 11).
Morkaus pasakojime vėl juntama ironija,
nes tas, kuris teisia šventyklą, ir yra šventykla,
prisikelsianti po trijų dienų.
Kiti Jėzaus kaltinojai yra dvasiniai tautos
autoritetai. Jie sako: Kitus gelbėdavo, o pats
negali išsigelbėti. Jų žodžiai iš tiesų yra tiesa.
Jie prisimena Jėzų, gydžiusį raišuosius ir pa
ralyžiuotuosius, suteikusį regėjimą akliesiems
ir grąžinusį klausą kurtiesiems, išlaisvinusį
demonų apsėstuosius, sutramdžiusį vėją ir nu
raminusį jūrą, padauginusį duoną ir žuvį, netgi
prikėlusį numirusius. Kai kurie iš jų tai matė, ta
čiau pasipiktino, kai kurie girdėjo ir nepatikėjo.
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Kristaus nesupratusių
žmonių pasaulyje yra
minios. Jie turi tam
tikrą savo nuomonę
apie Jį, nes yra kažkur
kažką girdėję tokio,
kas jiems pasirodė
įtikinama. Ir jie arba
visą istoriją laiko
pasakomis, arba
visą pyktį išlieja ant
Kristaus.
Prisimindami, ką padarė Jėzus, jie stebisi, kad
Jis negelbsti pats savęs. Stovėdami ir žvelgdami
į nukryžiuotąjį Jėzų jie nežiniomis pareiškia
nukryžiavimo esmę: Jėzaus mirtis yra „išpirka“
už daugelį (10, 45). Būtent dėl to, kad galėtų
išgelbėti kitus, Jis negali gelbėti savęs.1
Šioji dvasinių įžvalgų turinti grupė vartoja
tą patį žodį empaizo – tyčiojosi, kaip ir Romos
kariai (20 e.). Vienas teologas yra pasakęs: „Jie
dedasi kitokiais, tačiau jų nuostata yra tokia
pati.“2 Dievoti išorėje, tačiau pagonys širdyse.
Verta pažymėti, kad pirmoji grupė kaltina Jėzų,
o šie kalbasi tarpusavyje, šie ties nukryžiuotuo
ju yra ramūs – reikalas jau sutvarkytas, dabar
gyvensime kaip ir seniau. Iš tiesų su Jėzumi rei
kalas nebūna sutvarkytas iki tol, kol jį išpažįsti
savo Viešpačiu ir atpirkėju.
Būtent šių fariziejų ir Rašto aiškintojų lūpose
skamba žodžiai, kad Jėzus yra Mesijas, Izraelio
karalius. Romėnai pareiškė, kad Jėzus yra žydų
karalius, ties kryžiumi šie dvasiniai tautos vado

vai, žinoma, ironiškai papildo: jis yra Mesijas,
Izraelio karalius.
Krikščionių bažnyčios kontekste, kaip moko
apaštalas Paulius, Jėzaus sekėjai ir yra tikrasis
Izraelis (Rom 9, 7–8). Teisingai giedama bažny
čiose: Jėzau, tu esi karalius mūsų, mus Šventa
Dvasia valdai.
Fariziejai savo patyčiomis Jėzų dar kartą
gundė. Kenčiant beprotišką skausmą tai buvo
pagunda neužbaigti pradėtos misijos, dėl kurios
buvo tiek daug iškentėta. Nuženk nuo kryžiaus,
kad pamatytume ir įtikėtume – tai paskutinė
Jėzaus pagunda. Pirmąją pagundą Jis įveikė
dykumoje (1, 13), kitą pagundą – kai apaštalas
Petras Jį nuteikinėjo neiti kryžiaus keliu (8, 33)
ir galiausiai pagundą Getsemanės sode – nu
žengti nuo kryžiaus ir čia pat įrodyti, kas iš tiesų
yra kas (14, 36).
Viljamas Barklis (William Barcley) rašo:
„Jeigu Jėzus būtų atsisakęs ir jeigu kuriuo nors
metu Jis būtų nužengęs nuo kryžiaus, tuomet tai

reikštų, kad Dievo meilė turi ribas. Tai reikštų,
kad yra kažkas tokio, ko mylintis Dievas nėra
pasirengęs dėl žmonių kentėti, kad yra tam tikra
riba, kurios Jis neperžengtų.
Tačiau tai, kad Jėzus nuėjo visą kelią ir mirė
ant Kryžiaus, reiškia, kad iš tikrųjų Dievo meilė
neturi ribų, visoje visatoje nėra nieko, dėl ko
Dievas mylėdamas nebūtų pasirengęs iškentėti
dėl žmonių. Jis netgi neatsisakė mirties ant kry
žiaus ir iškentėjo ją dėl žmonių.“3
Trečioji grupė, laikiusioji Jėzų svetimu, yra tą
pačią kančią kenčiantys nukryžiuotieji. Jų lū
pose skamba žodis „plūsti“, kitaip dar verčiamas
„priekaištauti, niekinti, įžeisti“.
Jų burnoje nėra žinios žodžių. Jie nekaltina
Jėzaus dėl teologijos ar dėl neišpildytų pažadų
nei politiniu maištu. Jėzui jie priekaištauja,Jį
niekina ir įžeidinėja dėl savo nelaimingos gyve
nimo pabaigos.
Galbūt dėl to, kad kenčia skausmą, jie jaučiasi
turį teisę visus aplinkui keikti. Daugybė žmonių,
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Nukryžiuotas
ant kryžiaus
Jėzus staiga
tapo svetimas
visiems. Tokio
Jo – kenčiančio
ir mirštančio už
mūsų nuodėmės
– pažinti nenorėjo
niekas.
patyrę skausmą, netektį ar turintys fizinę nega
lią, į Dievą gręžiasi mosuodami Jam kumščiais
– tai Jis kaltas, kad man taip atsitiko.
Jonas Stotas knygoje „Kristaus kryžius“
aprašo 1755 lapkričio 1 d. Lisabonoje įvykusį
siaubingą žemės drebėjimą. Tuo metu, Visų
šventųjų dieną, bažnyčios buvo pilnos žmonių,
o žemės drebėjimo metu sugriuvo 30 bažnyčių.
Per šešias minutes žuvo 15 tūkstančių žmonių ir
dar kiti 15 tūkstančių merdėjo. Prancūzų filoso
fas ir rašytojas Volteras savo laiškuose aprašinė
jo šį siaubą ir klausė: „Kuris dabar iš žmonių gali
tikėti Visagalinčiu gailestingu Dievu?“4
Krikščionių bendruomenė, kurią pažinojo
Morkus, jau buvo pripratusi prie patyčių ir
kaltinimų. Žmonės nežinodami tiesos iš tiesų
kaltino juos tiesa, kad tas nukryžiuotasis Jėzus
yra jų Viešpats.
Šiose trijose eilutėse Morkus labai aiškiai
atskleidžia, kaip Jėzus yra svetimas šio pasaulio
gyventojams. Toks, apie kurį rašo apaštalas
Jonas: Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius
atėjo, o savieji jo nepriėmė. (Jn 1, 10–11) Romė
nams Jis yra maištininkas – apsimetėlis karalius,
6

praeiviams Jis tas, kuris griauna jų šventenybes,
religingiesiems Jis per silpnas gelbėtojas, ken
čiantiems nusikaltėliams Jis kvailys ir nevykėlis,
dar menkesnis už juos pačius.
Pabaigai
Kartkartėmis mėginu praleisti šiek tiek laiko
individualiai su kiekvienu savo vaiku. Būnant
kartu stiprėja ryšiai, pavyksta pakalbėti, atsakyti
į kai kuriuos klausimus ir geriau suprasti savo
vaiką.
Tas pat vyksta mums bendraujant su Kristu
mi – būnant su Juo mūsų ryšiai stiprėja. Kada
prisimename ir mąstome apie tai, kiek Jis padarė
dėl mūsų ir ką turėjo iškęsti, tuomet būname
dėkingi dėkingumu, kurio negalima apsakyti
žodžiais.
Nukryžiuotas ant kryžiaus Jėzus staiga tapo
svetimas visiems. Tokio Jo – kenčiančio ir mirš
tančio už mūsų nuodėmes – pažinti nenorėjo
niekas. Vis dėlto buvo ir yra žmonių, kuriems
Jėzus tapo savas, artimas ir be galo mylimas.
Jeigu Jis tau, brangus skaitytojau, dar nėra tiek
artimas, kad tau netgi sieloje skaudėtų mąstant
apie Jo kryžių, tuomet kviečiu melstis ir priimti
Jėzų. Dainininkė Kari Jobe šį Jėzaus priėmimo
jausmą sudėjo į dainą:
Kai labiau tavęs ieškau, labiau tave randu,
Kai labiau tave randu, Labiau tave myliu.
Noriu sėdėti prie tavo kojų,
Gerti iš taurės tavo rankose,
Apglėbti tave ir alsuoti, klausyti kaip plaka
tavo širdis.
Tavo meilė tokia stipri,
Ji daugiau negu galiu atlaikyt.
Taip tirpstu tavo ramybėje, ji aplieja mane.

1
Larry W. Hurtado, Mark, Hendricson Publishers,
Peabody, Massachusetts, 1993, p. 266.
2
R. T .France, The Gospel of Mark, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan, 2002, 648.
3
William Barclay, The Gospel of Mark, The Saint
Andrew Press, Edinburgh, 1986, p. 362.
4
John R.W.Stott, The Cross of Christ, InterVarsity
Press, Downers Grove, Illinois 60515, 1986, p. 311.
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Mintys apie
Prisikėlimą

Robertas Peteraitis

Išgirdę žodį „tikėjimas“
turbūt galvojame apie
teologiją, tikėjimo
doktrinas. Bet paskaitę
keturias evangelijas
pirmiausia matome istorinių
įvykių aprašymą. Ir pats
svarbiausias įvykis jose –
Jėzaus prisikėlimas.
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Pats prisikėlimo procesas aprašytas trumpai
ir tik Mato evangelijoje – ten minimas kilęs
žemės drebėjimas, nužengęs ir nuo kapavietės
nuritinęs akmenį angelas (Mt 28, 2–3), ir daug
plačiau aprašyti įvykiai, kurie buvo prisikėlimo
pasekmė – tuščias kapas, Jėzaus pasirodymai
mokiniams ir kitiems, mokinių išdrąsėjimas
ir t. t.
Apaštalų laiškuose, skirtingai nuo evangelijų,
jau randame ir prisikėlimo teologijos bei dok
trinų. Tačiau įdomu tai, jog pačią svarbiausią
doktriną – Evangelijos žinią – apaštalas Paulius
pirmiausia apibūdina kaip istorinį įvykį:
Broliai, aiškinu jums Evangeliją, kurią
jums paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte
ir kurioje stovite, ir kuria esate išgelbėti,
– jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums
paskelbiau; kitaip jūs įtikėjote veltui.
Pirmiausia jums perdaviau tai, ką pats
gavau: kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal
Raštus; ir kad Jis pasirodė Kefui, po to dvylikai. Po to Jis pasirodė iš karto daugiau
nei penkiems šimtams brolių, kurių dau-

gumas tebegyvena iki šiol, o kai kurie yra
užmigę. Po to Jis pasirodė Jokūbui, paskui
visiems apaštalams. O visų paskiausiai,
lyg ne laiku gimusiam, Jis pasirodė ir man.
(1 Kor 15,1–8)
Evangelija, kuria esame išgelbėti, yra iš es
mės istoriniai Jėzaus mirties, prisikėlimo ir
pasirodymo po prisikėlimo įvykiai. Kaip yra
pasakęs Herbertas Boothas Smithas (Herbert
Booth Smith), JAV presbiterionų (presbiteri
onai – evangelikų reformatų atšaka) pastorius
(1883–1967):
Krikščionybė prasideda ten, kur baigiasi
religija – ties prisikėlimu.
Tik įtikėjus man pasirodė labai neįprasta tai,
kad krikščioniško tikėjimo šerdis yra ne didis
religinis mokymas, o istorinis įvykis – Jėzaus
prisikėlimas. Tai atrodė taip nedvasiška...
Apaštalų darbuose skaitome apie nepaprastą
Jėzaus mokinių pasikeitimą ir didžiulę jų drąsą,
kurią jie įgijo būtent po Jėzaus prisikėlimo, o
ne po Jo puikaus kalno pamokslo ar stebuklais
parodytos galios.
Kodėl Jėzaus prisikėlimo įvykis buvo toks
svarbus tada ir išlieka toks iki šiol?
Pirmiausia tikėjimas prisikėlimu reiškia tikė
jimą Dievo visagalybe ir Dievo egzistavimu. Nes
tik Dievas gali prikelti žmogų iš mirusių.
Antra, Jėzaus prisikėlimas liudija dar ir tai,
kad ir mes prisikelsime – tai mums tampa be
galo svarbu, ypač kai stovime savo mirties aki
vaizdoje.
Apaštalas Paulius toliau kalba apie Kristaus
prisikėlimo svarbą:
Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo
prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir
tuščias jūsų tikėjimas. Ir mes tada liekame
melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome
apie Dievą, kad Jis prikėlė Kristų, kurio Jis
nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia.
Nes jei mirusieji neprisikelia, tada ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo
prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias; jūs

Pirmiausia
tikėjimas
prisikėlimu
reiškia
tikėjimą Dievo
visagalybe
ir Dievo
egzistavimu.
dar tebesate savo nuodėmėse. Tuomet ir
užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien
tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi,
tai mes esame labiausiai apgailėtini iš visų
žmonių. (1 Kor 15, 13–19)
Jei Kristus neprisikėlė, tai (1) Kristaus skel
bimas būtų beprasmis, (2) tikėjimas Kristumi
būtų nenaudingas, (3) visi, kurie liudijo apie Jo
prisikėlimą, būtų melagiai, (4) niekas nebūtų
atpirktas iš savo nuodėmių, (5) visi anksčiau
tikėjusieji yra pražuvę, (6) krikščionys būtų
labiausiai apgailėtina žmonių grupė. Bet Kristus prisikėlė iš tiesų, ir visi šie teiginiai yra
klaidingi.
Be to, Kristaus prisikėlimas turi įtakos ir
mūsų gyvenimui šiame kūne. Pacituosiu Čarlzą
Svindolą (Charles Swindoll):
Dėl Jėzaus prisikėlimo:
 mūsų ligos jau nebeatrodo tokios lemtingos;
 mūsų baimės blėsta ir mes išsivaduojame iš
jų gniaužtų;
 sumažėja mūsų liūdesys dėl mus jau paliku
siųjų;
 atsinaujina mūsų troškimas eiti toliau, nepai
sant kliūčių;
 mūsų, kaip krikščionių, tapatybė sutvirtina
ma, kai esame savo gyvenimo saulėlydyje.
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O kokį pagrindą turime tikėti, jog Jėzus iš
tiesų prisikėlė? Ką tikro galime pasakyti dabar
apie šį įvykį, buvusį beveik prieš 2000 metų?
Pasirodo, kad Jėzaus prisikėlimas turi tiek daug
įrodymų, jog tai yra vienas labiausiai neabejo
tinų istorinių įvykių. Billy’is Grahamas (Billy
Graham) tai reziumuoja tokiu sakiniu:

Kristaus prisikėlimas
liudija, jog ir mes,
tikintieji Kristų,
būsime prikelti
kartu su Juo.
Tik pagalvokime, kaip galėtų pasikeisti mūsų
gyvenimas, jei iš tiesų patikėtume, jog Kristus
prisikėlė! Ir ne tik pritartume šiam teiginiui savo
protu, bet jis persmelktų visą mūsų mąstymą ir
būtį. Nes Kristaus prisikėlimas reiškia mums
dar ir tai, apie ką apaštalas Paulius rašo Laiške
romiečiams:
Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu,
būsime suaugę ir su prisikėlimo [panašybe]. (Rom 6, 5)
O tai jau tikra viltis mums! Nes Kristaus
prisikėlimas liudija, jog ir mes, tikintieji Kristų,
būsime prikelti kartu su Juo.
Kaip yra pasakęs JAV episkopalų (episkopalai
– anglikonų atšaka) bažnyčios vyskupas Phil
lipsas Brooksas (Phillips Brooks, 1835–1893):
Norėčiau, kad kiekvienas vyras ir moteris
laikytų save nemirtingais. Norėčiau, kad
jie suvoktų Jėzaus prisikėlimą ir sakytų ne
tik „Kristus prisikėlė“, bet ir „aš prisikelsiu“.
Jei iš tiesų tikime, jog Jėzus prisikėlė, tai turi
me tikėti, jog ir mes prisikelsime, tikėti, jog šis
gyvenimas nėra paskutinis, o tik pasirengimas
kitam, šlovingam gyvenimui, kuriame būsime
kartu su Kristumi!
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Įrodymų apie Jėzaus prisikėlimą iš mirusių
yra daugiau, nei įrodymų, jog kada nors gyveno
Julijus Cezaris arba kad Aleksandras Didysis
mirė trisdešimt trejų metų.
Harvardo universiteto teisės profesorius Dr.
Simonas Greenleafas (Simon Greenleaf ) apie
Jėzaus prisikėlimo įrodymus pasakė taip:
Remiantis teisinių įrodymų įstatymais, kurie
naudojami teismuose, apie Jėzaus Kristaus pri
sikėlimo istorinį faktą liudija daugiau įrodymų,
nei apie beveik bet kokį kitą istorinį įvykį.
Ateistams, aišku, sunku sutikti su Jėzaus pri
sikėlimo faktu, nes kartu tektų pripažinti Dievo
egzistavimą. Tačiau tikintiesiems neturėtų kilti
abejonių, jog Dievas buvo pajėgus prikelti Jėzų,
bei kad Jis taip pat bus pajėgus išpildyti Savo
pažadą dėl tikinčiųjų į Jėzų prikėlimo amžina
jam gyvenimui. Žymus prancūzų mokslininkas
ir filosofas Blaise’as Pascalis (Blaise Pascal,
1623–1662) rašė taip:
Kokiu pagrindu ateistai teigia, jog mes negalime prisikelti? Juk sunkiau yra ateiti į būtį, nei
vėl į ją sugrįžti.
Jeigu Dievas galėjo vien savo žodžiu sukurti
visą mūsų visatą, tai Jis tikrai pajėgus prikelti ir
mirusį. O apie Jėzaus prisikėlimą liudija nepa
neigiami faktai. Mūsų pačių prisikėlimu tikime
dėl Jėzaus pažado, pasitikėdami tuo, kad Jėzus
nebuvo melagis, ir kad viską, ką Jis pažadėjo, Jis
pajėgus išpildyti ir išpildys. Niekada nepamirš
kime Jo pažado:
Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus
gyvas.
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane,
nemirs per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11,
25–26)

Thomas B. Tribelhorn, D.Min., Ph.D.

40 BIBLINIŲ PA MĄSTYMŲ APIE
PINIGUS IR TURTĄ

Rekordiškai daug aukštųjų mokyklų
ir koledžų studentų atsižada Dievo ir
krikščioniško tikėjimo negebėdami
jo apginti nuo mokslinių „faktų“,
kuriais užsipuola dėstytojai siekdami
„įrodyti“ esą įrodymų, patvirtinančių
istorinį Biblijos tikslumą, nėra.
Autorius T. B. Tribelhornas tvirtina,
jog Dievas visuomet siekė, kad
tikėjimas būtų ne aklas, o apimtų
loginį mąstymą ir istorinius faktus.
Įtikinami gynybos argumentai,
kuriuos jis pateikia šioje knygoje,
turi galios pakeisti jūsų gyvenimą,
o jei jau turite abejonių – išgelbėti
jūsų tikėjimą.
Nauja knyga, planuojama išleisti
kovo pabaigoje.
Kaina – 25 Lt

Šioje knygoje siekiama
atskleisti Dievo žinią
apie pinigus. Čia dėstomi
pamatiniai principai bei
atveriamas Biblijos mokymas
apie asmeninius finansus,
uždarbį ir išlaidas, skolas,
namus ir šeimą, aukojimą,
santaupas ir investavimą.
Pažinkite biblines tiesas, jos
padės pasiekti finansinę laisvę!
Kaina – 25 Lt

Pažintis

Mokinystė

neatsiejama
nuo gyvenimo
Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjungos
(LEBBS) neakivaizdinė Biblijos
mokykla (NEBIM)

Lina Andronovienė

Teologinis išsilavinimas,
paskaitos apie Bibliją,
seminarai apie praktinius
bendruomenės gyvenimo
aspektus – kokį vaidmenį
ir kokią reikšmę
bažnyčių gyvenime turi
ir gali turėti šie dalykai?
Atsakymas priklauso nuo
įsivaizdavimo, kas yra
bažnyčia ir kaip ji veikia.

NEBIM atsakytų, jog bažnyčia yra organiz
mas – Kristaus kūnas, sudarytas iš tikinčiųjų,
kurių visi yra pašaukti tobulėti Kristuje ir Jam
tarnauti, o norint to pasiekti reikia nuolatos
mokytis. Ne veltui Jėzaus sekėjai vadinosi mo
kiniais. Tad ir NEBIM laukiami visi – tie, kas jau
darbuojasi pasišventę vienai ar kitai tarnystei,
ir tie, kurie apie tarnystę svajoja, tačiau pradėti
nedrįsta ar nemato galimybių.
Tokia mokinystė neatsiejama nuo kasdienio
gyvenimo, kuriame ištiriamas mūsų turimas
tikėjimas ir ištikimybė Kristui. Tad ir Biblijos
mokyklos užduotis yra padėti pažvelgti į savo
gyvenimą ir jame atsispindintį tikėjimą (arba
jo trūkumą). Kad ir kaip nemalonu tai būtų,
svarbu nebijoti pamatyti ir pripažinti, jog tam
tikrose srityse galbūt garbiname kitus dievus.
Nuo tokios išpažinties gali prasidėti atgaila, į
kurią mes, krikščionys, esame šaukiami nuolat,
ne tik savo krikščioniško gyvenimo pradžioje.
Mokinystė neatsiejama ir nuo konkrečios
krikščionių bendruomenės gyvenimo. Tik
riausiai daugelis esame patyrę, jog gyvenimas
bendruomenėje kartais būna labai sudėtingas
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ir sunkus, tačiau kad jis keistųsi, būtina pradėti
nuo sąžiningo žvilgsnio į save kaip bendruo
menę Biblijos šviesoje. Būtent bendruomenėje
turėtume kalbėtis ir melstis už kylančius klau
simus, įvardyti sunkumus, išsakyti abejones
ir svajones. Tai gali vykti ir Biblijos skaitymo
ar specialių susitikimų metu, ir prie kavos
puodelio. Mokymasis – pozityvus ar negaty
vus – vyksta nuolat, neatsižvelgiant į tai, ar jis
įvardijamas.
Tačiau Kristaus mokinystėje esama ir dar
vieno elemento, labai aiškiai matomo pirmųjų
krikščionių bendruomenių gyvenime. Būdamos
vietinės bendruomenės – ir labai skirtingos –
jos palaikė glaudžius ryšius su kitomis bendruo
menėmis, su jomis tarėsi, dalijosi evangelistais
ir pasižymėjo tarpusavio pagalba. LEBBS taip
pat vienija labai skirtingas, nedideles, įvairią
istoriją turinčias tikinčiųjų bendruomenes.
NEBIM kaip tik taip suvokia savo tikslą: skatinti
Kristaus sekėjus ir jų bendruomenes tirti save,
stebėti savo aplinką, aptarti savo, kaip tikinčių
jų, identitetą, semtis naujų idėjų, turėti „labora
toriją“, kurioje galima nebijoti pamėginti ką nors
nauja, ir tai daryti visiems kartu – nesvarbu,

Būtent
bendruomenėje
turėtume
kalbėtis ir melstis
už kylančius
klausimus, įvardyti
sunkumus,
išsakyti abejones ir
svajones.
kokį išsilavinimą turėtume. NEBIM siekia būti
mokykla, kurioje mokosi visi – ir studentai, ir
laisvi klausytojai, ir dėstytojai.
Mums kylantys klausimai bei tai, kaip inter
pretuojame Dievo Žodį ir pasaulį aplink mus,
neatsiejama nuo tam tikros perspektyvos, iš
13

Studentai ir
klausytojai po vieno
seminaro nepasikeis,
bendruomenėse
staiga neatsiras
prabudimų.

kurios žvelgiame į viską žvelgiame. Taigi kaip
evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos
mokykla, pirmiausia kalbamės apie baptistų
bendruomenių patirtį, klausiame, ką reiškia būti
baptistais (istoriškai ir šiandienėje Lietuvoje),
kaip į mūsų dabartinę situaciją kalba Dievo
Žodis. Tačiau į paskaitas ir seminarus mielai
priimame ir kitus besidominčius.

ir galimybės ribotos. Tad nors norėtume ir sva
jotume rengti dažnesnius seminarus, paskaitas,
susitikimus, tenka apsiriboti renginiu kas kelis
mėnesius. Gali būti, kad ateityje mūsų tarnystė
įgaus kitą pavidalą; norisi tikėtis ir laukti naujų
darbininkų rankų.

Bene netikėčiausias NEBIM aspektas turbūt
yra tai, jog mokykla veikia neturėdama regu
liarios paramos ar biudžeto ir išsilaiko vien
savanorių darbo dėka. Esame „piligrimai“ – ne
turime patalpų, tik kelias lentynas knygų, kelis
dėstytojus ir gausią pynę draugų iš toliau, kurie
pakviesti mielai atvažiuoja padėti apsvarstyti
mus dominančią temą. Mūsų paskaitos ir se
minarai vyksta bendruomenėse, kurios mus
kviečia, dažniausiai, jau turėdamos prašymą su
rengti seminarą konkrečia jų narius dominančiu
ar nerimą keliančiu klausimu.

Tiems, kas tikisi greito stebuklo, toks teologi
nio lavinimo modelis tikriausiai pasirodys neak
tualus ir neveiksmingas. Studentai ir klausytojai
po vieno seminaro nepasikeis, bendruomenėse
staiga neatsiras prabudimų. Tačiau, mūsų su
pratimu, mokinystė yra viso gyvenimo proce
sas. Jos veiksmingumas priklauso nuo mokinių
ryžto keistis į Kristaus panašumą, iš naujo ir
labai rimtai pažvelgti į Šventąjį Raštą ir Kristaus
Gerąją Naujieną atspindėti visu gyvenimu – ir
kasdien, ir bendruomeninių pamaldų metu.
NEBIM trokšta Kristaus sekėjams Lietuvoje
suteikti tokią galimybę; kiek ja pasinaudojama
– priklausys nuo pačių mokinių.

Žinoma, gyvenimas be biudžeto nėra papras
tas. Savanoriai gali padaryti daug, tačiau jų jėgos

Smulkesnės informacijos ieškokite adresu:
www.baptist.lt
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NICKY & SILA LEE

Santuokos
vadovas

Rick Warren

TIKSLO
VEDAMA
BAŽNYČIA

Ar įmanoma susituokus su
vienu žmogumi nugyventi
visą gyvenimą ir būti
laimingam? Kaip spręsti
konfliktus? Kaip atrasti
arba atgaivinti intymumą
santykiuose? Šioje knygoje
rasite begalę naudingų
praktinių patarimų.
„Santuokos vadovas“ lengvai skaitoma knyga,
skirta pasiruošti santuokai,
jai puoselėti ir netgi
„sulopyti“, jei reikia.

„Tikslo vedama bažnyčia“.
Kaip teigia Billas Brightas,
„Campus Crusade for Christ
International“ įkūrėjas, „Ši
knyga – retas Dievo išminties
lobis, visiškai besiremiantis
Šventuoju Raštu ir kilęs
iš praktinės patirties. Joje
išdėstyti principai sukels
revoliuciją ir atgimimą bet
kurioje bažnyčioje ir padės jai
maksimaliai išnaudoti turimą
potencialą. Kiekvienas
tikintysis privalo perskaityti
šią knygą! Jai skirta tapti
klasika.“

Kaina – 20 Lt

AKCIJA! Kaina – tik 5 Lt!

Mintys

Ar leidžiamės

Viešpaties
ganomi?
Irmantas Jakubonis

Manosios avys klauso mano
balso; aš jas pažįstu, ir jos
seka paskui mane. Aš joms
duodu amžinąjį gyvenimą; jos
nežus per amžius, ir niekas
jų neišplėš iš mano rankos.
Tėvas, kuris man jas davė, yra
aukščiau už viską, ir niekas jų
neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir
Tėvas esame viena.
(Jn 10, 27–30)
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Šios keturios Jono užrašytos eilutės nuosta
biai atskleidžia Gerąją naujieną – Jėzus trokšta
kurti ir kviečia mus į santykį, atspindintį Jo
santykį su Tėvu – šiltą ir lygiavertę draugystę bei
visišką pasitikėjimą. Juk krikščionybė – tai visų
pirma tikėjimas ir pasitikėjimas asmeniu, kaip
nenuginčijamai tai apibūdino vienas žymiau
sių XX a. teologų K. Bartas: „[...] nes Kristus
iš principo yra bet kokios religijos, taip pat ir
krikščioniškosios, pabaiga.“
Izaijas regėdamas ateisiantį Išgelbėtoją sakė:
„Kaip piemuo ganys jis savo kaimenę, savo rankomis surinks ėriukus, nešios juos prie krūtinės
ir švelniai vedžios vedekles.“ (Iz 40, 11) Ir šis

paveikslas išsipildė Jėzuje Kristuje. Jis – Gerasis
Ganytojas, einantis ieškoti pražuvusios avies,
besigailintis tų, kurie suvargę ir apleisti lyg avys
be piemens. Jis – kelias, vedantis į amžinąjį
gyvenimą, Jis – tikroji šviesa, apšviečianti tam
siausias širdies kerteles, neteisianti nė vieno ir
apvalanti bei išvaduojanti nuo bet kokios kaltės,
gėdos ir baimės. Ar leidžiamės būti Viešpaties
ganomi? Ar leidžiamės vedami į „žaliąsias pie
vas“ prie „ramių vandenų“? Ar mūsų skuban
čiame gyvenime ragaujame gyvenimo pilnatvės
gaivos? Juk Jis sukūrė mus sau „ir mūsų širdis
nepažįsta ramybės, kol nenurimsta“ Jame. (Šv.
Augustinas)
Mes esame patikimo ir rūpestingo Ganytojo
rankose, ir Juo galime besąlygiškai pasitikėti Jį
sekdami. Jis taip pamilo mus, kad paaukojo ir
atidavė savo gyvybę tam, kad mes nepražūtume
ir turėtume tikrąjį, amžinąjį gyvenimą. „Jo nuomone, buvome to verti...“ (C. Spurgeon)
Tik puoselėdami ir tvirtindami draugystės
santykį su Dievu mokomės pažinti Jo balsą,
išgirsti mums skirtus žodžius, išsaugoti juos
geroje ir taurioje širdies dirvoje ir duoti amži
nybėje išliekančius vaisius kantrumu. Į Jo balsą
atsiliepiame tuomet, kai mūsų širdys minkštos.
Mes – Jo avys ir klausome Jo balso – priimame
į širdį Jo mokslą ir pagal tai elgiamės.
Nors Dievas yra visuomet ištikimas savo žo
džiui ir jo laikosi, tikėjimo kelionėje mokantis
paklusti Jo balsui visada išlieka rizika suklysti
– ne visuomet Jo balsą išgirstame taip aiškiai,
kaip to norime arba kaip jaunasis Samuelis.
Girdime Dievo balsą, tačiau nesuprantame, kad
tai Žodis mums. Retkarčiais savo troškimus bei
vidinius impulsus galime supainioti su Gany
tojo paliepimu. Turime nuolankiai priimti savo
silpnumą ir suprasti: tikėjimas – visada rizika!
Jos neišvengsime – juk negalime visuomet min
džikuoti vietoje. Senas jėzuitų posakis teisingai
teigia: „Geriau prašyti atleidimo nei leidimo.“
Tad išdrįskime bandyti, išdrįskime žengti tikėji
mo žingsnį ir „nerti“ į nežinią. Pirmieji žingsniai
nebus tvirti – mes galime dvejoti ar pasijusti
neužtikrinti, tačiau visuomet žinokime – mūsų
Ganytojas šalia, o esant pavojui Jo „Ganytojo
lazda ir vėzdas apgins mane.“ (Ps 23, 4)

Ar girdime
Viešpaties balsą per
Žodį, per širdies
troškimus, per
įspūdį ar situaciją
kviečiantį mus
eiti jaudinančioje
tikėjimo kelionėje
paskui save?
Būkime drąsūs
klausti Jo, klausyti
Jo ir eiti paskui Jį.
Pažvelkime, kokiu pasitikėjimu ir jėga dvelkia
Išganytojo žodžiai „niekas neišplėš“. Šv. Paulius
laiško Romiečiams 8 skyriuje mąstydamas
apie „įsūnystės Dvasią“ ir santykį klausia: „Kas
gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?“ ir vėliau
pratrūksta „Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei
gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei
dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos,
nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų
atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.“
Ar girdime Viešpaties balsą per Žodį, per
širdies troškimus, per įspūdį ar situaciją kvie
čiantį mus eiti jaudinančioje tikėjimo kelionėje
paskui save? Būkime drąsūs klausti Jo, klausyti
Jo ir eiti paskui Jį.
Esame iš tiesų palaiminti būdami tokio Dievo
vaikai.
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Istorijos puslapiai

Velykų datos

skaičiavimas

Robertas Peteraitis

Velykos (Viešpaties
prisikėlimo šventė) būna
sekmadienį po pirmosios
pilnaties, einančios po
pavasario lygiadienio
(vadinamoji Paschos
pilnatis)1.
Montes, Marcos J. „Calculation of the Ecclesias
tical Calendar“.

Tačiau Velykų data nustatoma ne pagal as
tronominį lygiadienį ir ne astronominę pilnatį.
Atskaitos tašku buvo pasirinkta kovo 21 diena,
o pilnaties dieną pakeitė „bažnytinio mėnesio“
14 diena (dar vadinama „bažnytine pilnatimi“,
jos data nustatoma iš lentelių). Šie bažnytiniai
mėnesiai gaunami devyniolikos metų periodą
padalijus į 235 periodus po 30 ir 29 dienas1.
Įdomu tai, kad iki pirmojo Nikėjos visuoti
nio bažnyčios susirinkimo 325 metais įvairių
regionų bažnyčios Velykas šventė skirtingomis
dienomis ir nebūtinai sekmadienį. Nikėjos su
sirinkime buvo nutarta, jog Velykos bus sekma
dienį, nors datai skaičiuoti ir toliau neturėta vie

1

18

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Paschal_Full_Moon.

ningo metodo iki pat 532 metų, kai buvo nutarta
naudoti Dionisijaus Nuolankiojo (Dionysius
Exiguus) sukurtas lenteles. Vėliau jas truputį
patobulino Kristupas Klavijus (Christophorus
Clavius) ir nuo 1583 metų iki šiol Velykų data
skaičiuojama pagal jas. Skaičiuojant Velykų datą
išsiskyrė rytų ir vakarų bažnyčių tradicijos. Ro
mos katalikų bažnyčia ir protestantai nuo 1583
metų „lygiadienio“ data laikė kovo 21 d. pagal
modernųjį Grigaliaus kalendorių, o Rytų sta
čiatikių bažnyčia ir toliau skaičiuoja nuo kovo
21 d. pagal senąjį Julijaus kalendorių, t. y. 4–5
dienomis vėliau.
Ilgainiui buvo ieškoma paprastesnio metodo,
tačiau Velykų data keičiasi daug sudėtingiau, nei
būtų galima išreikšti paprasta formule. Todėl
vietoj formulių (remiantis Kristupo Klavijaus
lentelėmis) buvo kuriami įvairūs Velykų datos
skaičiavimo algoritmai (algoritmas – tai tam
tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint
pasiekti tam tikrą rezultatą), kurių seniausias
(1800 m.) žinomas yra vokiečių matematiko
Karlo Gauso (Carl Friedrich Gauß) Velykų datos
algoritmas. Algoritmą užrašius kompiuterio
programavimo kalba, jį galima panaudoti datą
apskaičiuojant kompiuteriu. Vienas iš algoritmų
pavyzdžių gali būti Iano Tayloro2 Velykų datos
skaičiavimo pagal vakarietiškąjį Grigaliaus ka
lendorių algoritmas. Jo išraiška programavimo
kalba „Python“ gali būti ir tokia:
def IanTaylorEasterJscr(metai):
a = metai % 19
b = metai >> 2
c = b // 25 + 1
d = (c * 3) >> 2
e = ((a * 19) – ((c * 8 + 5) // 25) + d + 15) % 30
e += (29578 – a – e * 32) >> 10
e – = ((metai % 7) + b – d + e + 2) % 7
d = e >> 5
diena = e – d * 31
mėnuo = d + 3
return metai, mėnuo, diena

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Computus#Software

Pasitelkdamas šį algoritmą parašiau progra
mėlę ir paskaičiavau ateinančių 37 metų Velykų
datas:
2014–4–20 2021–4–4 2031–4–13 2041–4–21
2015–4–5 2022–4–17 2032–3–28 2042–4–6
2016–3–27 2023–4–9 2033–4–17 2043–3–29
2017–4–16 2024–3–31 2034–4–9 2044–4–17
2018–4–1 2025–4–20 2035–3–25 2045–4–9
2019–4–21 2026–4–5 2036–4–13 2046–3–25
2020–4–12 2027–3–28 2037–4–5 2047–4–14
2028–4–16 2038–4–25 2048–4–5
2029–4–1 2039–4–10 2049–4–18
2030–4–21 2040–4–1 2050–4–10

Ilgainiui
buvo ieškoma
paprastesnio
metodo, tačiau
Velykų data keičiasi
daug sudėtingiau,
nei būtų galima
išreikšti paprasta
formule.
Gautos datos visiškai sutampa su kitur skel
biamomis Velykų datomis3. Įdomu dar ir tai, jog
šiemet tiek Rytų, tiek Vakarų bažnyčių Velykų
dienos sutampa – abi yra balandžio 20 d.
Daugybės kitų bažnytinių švenčių datos skai
čiuojamos pagal Velykų datą. Tai vadinamosios
3

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dates_for_Easter
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Švęskime šią
šventę taip, kad
ji garbintų Jėzų
Kristų, kad Jis
būtų šios šventės
centre!
„kilnojamos šventės“ (jų datos kasmet keičiasi, tačiau nesikeičia savaitės diena). Pateiksiu žino
miausias Lietuvoje krikščioniškas kilnojamas šventes:
Šventė
Pelenų diena (pirmoji Gavėnios diena)
Verbų sekmadienis (Jėzaus žengimas Jeruzalėn)
Didysis ketvirtadienis (Paskutinė vakarienė)
Didysis penktadienis (Jėzaus nukryžiavimas)
Velykos (Jėzaus prisikėlimas)
Atvelykis
Šeštinės (Jėzaus pakilimas Dangun)
Sekminės (Šv. Dvasios atėjimas)
Švč. Trejybės diena
Devintinės (Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė)
Taigi, netgi pati Jėzaus prisikėlimo paminė
jimo šventės (Velykų) data turi ilgą ir turtingą
istoriją, ir ją patyrinėjus atsiskleidžia nemažai
20

Dienos nuo Velykų
–46 (treč.)
–7 (sekm.)
–3 (ketv.)
–2 (penkt.)
0 (sekm.)
7 (sekm.)
39 (ketv.)
49 (sekm.)
56 (sekm.)
60 (ketv.)
bažnyčios istorijos detalių. Švęskime šią šventę
taip, kad ji garbintų Jėzų Kristų, kad Jis būtų šios
šventės centre!

V E LY K I N I S

ARNOLDO
JALIANIAUSKO
K O N C E R TA S
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PROGRAMOJE:

VALSTYBINIS JAUNIMO
TEATRAS (Vilnius)

BALANDŽIO 19 D.
18 VAL.

WWW. JAUNIMOTEATRAS. LT
ORGANIZATORIAI:

Marina Sosnina
Smėlio dailė
(Sankt Peterburgas)

Modernaus šokio grupė (Vilnius)

Vytautas Labutis

Saksofonas
Styginių kvintetas (Kaunas)
Ritmo grupė (Vilnius)

BILIETAI:
DRAUGAI:

U

GINKŪNŲ DVARAS

( Žeimių g. 7, Ginkūnai, Šiaulių r. )

BALANDŽIO 21 D.
17 VAL.

WWW.TICKETMARKET.LT

Misijos

Tarnystė

Meksikoje.
Popolocas

Jolita Jankeliūnaitė

Jolita Jankeliūnaitė, šešerius
metus dirbusi „Agapės“
organizacijoje, studentų
misijoje (www.agape.lt/),
prieš trejus metus išvyko
tarnauti į Meksiką.
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Indėnų popolokų gentį aplankėme kartu
su bendruomene, kurioje buvau nuo tada, kai
pirmą kartą atvykau į Meksiką. Kai kurie šios
genties žmonės kalba ispaniškai, bet bendra jų
visų kalba yra popolokų.
Mūsų aplankytas kaimas yra tik pusantros
valandos atstumu nuo Pueblos (ketvirto di
džiausio Meksikos miesto). Jame gyvena 500
suaugusiųjų ir 1500 šios genties vaikų. Kaime
beveik nėra vyrų, dirbti jie išvažiuoja kitur.
Aplankyti savo šeimų jie grįžta tik trumpam,
ir svetur išvyksta moteris ir jaunas mergaites
kaskart palikdami nėščias.
Žmonės visiškai neišsilavinę, kaime begalinis
skurdas, vaikai miršta nuo paprasčiausių infek
cijų. Gera tai, kad viena bendruomenė čia įkūrė
mažą vietinę bendruomenę, turėdama tikslą
skelbti evangeliją, rūpintis jų sveikata ir maitini
musi. Vietinė bendruomenė tiekia gyventojams
gėlą vandenį, nes žmonės gerdavo vandenį ir
gamindavosi maistą, semdami jį iš didelės balos.
Be galo daug vaikų gyvena gatvėse be tėvų.
Tik atvykus pas mus iš visų pusių subėgo vai
kai, vėliau pasirodė ir moterys. Šiems žmonėms
nereikia kvietimo burtis. Jei tik pamato mašinas,

Žmonės visiškai
neišsilavinę,
kaime begalinis
skurdas, vaikai
miršta nuo
paprasčiausių
infekcijų.

tai reiškia, kad kažkas vyksta. Mūsų tikslas
buvo kalbėti su žmonėmis apie Kristų, taip pat
vežėmės maisto, antklodžių, drabužių. Buvo be
galo skaudu matyti vaikus be batų, turinčius
vienintelį drabužį – tą, kurį tuo metu vilkėjo (o
rytais ir vakarais tose vietovėse tikrai labai šal
ta). Subėgę vaikai buvo ligoti, jų veidais ropinėjo
utėlės. Penkerių ar septynerių metų mergaitės
nešiojo kartu su savimi savo jaunesniuosius
brolius ir seseris. Vaikai neišsivystę pagal savo
amžių. Pamatę maistą ir batus, jie šaukė: „Man,
man, aš neturiu!“
Mūsų bendruomenės moterys kirpo vaikams
plaukus. Žaidėme su vaikais, juos maitinome,
kalbėjome su jų mamomis, be abejo, jeigu tos
mamos būdavo. Moterys pešėsi viena su kita,
kad joms atitektų batai ar antklodė. Skurdas
tikrai nesuvokiamas. Ir tai tik vienas iš daugelių
kaimų.
Melski, kad Dievas siųstų darbuotojų, kurie
eitų su meilės ir evangelijos žinia į gentis, kad
jų žmonės turėtų viltį ir išsigelbėjimą. Kad
vietinės bendruomenės pagelbėtų maldomis ir
praktiškai.

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

Meilė Kudarauskaitė

MIRIAM. RŪPESTIS
Kada prabudo Tavyje kančia, sūneli, –
Žvelgiu Tau į akis, jaučiu, kad gelia
Tavy kažkas – nubrozdinta – ne keliai –
Slėpynių žaidžiant po kalvas – kaimely –

AIN KAREM – VYNUOGYNO ŠALTINIS
Dar lengva, paslapties nutvieksta, išskubėjai
Bevandenėm tarpeklių vadom
link žaliuojančios Galilėjos.
Kas lydėjo Tave? – vien kantrus asilėnas
Su vandens nešmene, su papločiais, apsiaustu
vargingam keliautojos miegui?
Ką kalnai Tau bylojo,
kai vėjai šiugždėdami rinkos,
Ką aukšti eukaliptai saldžiuoju
kvapu pranašavo?
Žodžio vaisius it pupos kumštelis
po širdžia jau brinko,
O širdis įsiūbuota tvaskėjo
lyg laukas išplaukusio javo.
Ain Karemo versmėj atsigėrus
ir gyvulį savo pagirdžius,
Jau apsunkusią moterį
majestotiškai švytint išvydai.
Lyg dvi žydinčios vynuogių virkštės
jūsų rankos džiaugsme susipynė
Svaigulingą MAGNIFICAT
Lūpos pragydo - - -
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Nemoku Tau paaiškinti žvaigždynų –
Kelis pažįstu. Kaip kiti vadinas –
Neišmanau. Jie man – kaip Jahvės akys,
Kurio pasiuntinys esąs, tave padovanodamas,
Man sakės.
Kitoks tu augi. Išmintingas, tyras.
Jau Raštą įkerti kaip tikras vyras.
Širdis Tavim ir džiaugiasi, ir krūpsi:
Kas bus tau? Kur tu būsi, kuo būsi?- - -

KRISTAUS ŠARVOJIMO AKMUO
EGZODAS
Pro Piloto arkos šešėlį
Tu išstumtas vidurdienio scenon.
Purpurinė toga Avinėliui,
Nuo karūnos rubinai srovena.
Karalystės Tavo neįžvelgsi
Per dioptrijų lęšį skaidriausią.
Ar užmerksi akis, ar nudelbsi
Prieš gentainių žudytojų kauksmą?
Ak, kaip loja teisuoliai skalikai –
Išmintingi, raštingi, garbingi!
Laša kraujas į purpurą – tykiai
Jau atleisdamas jiems – nelaimingiems - - -

Kai savo kaktą tvilkau
akmenio šalčiu,
Kai delnus šventinu
jo rausvo, raumeniško įdagu,
Aš baltąją gyvenimo
viršukalnę švenčiu,
Savus pirštus
į Prisikėlusiojo žaizdą įdedu.
Parbėga laikas it vaikelis
tiesdamas rankas,
Ir mano kaklą
patikliai apsiveja –
Kartais ir šimtmečius
lyg uogas surenkąs,
Išgelbėjimo paslaptim
atsiveria.
Aš trokštu ją ištart
lietuviškais garsais,
Pajautų tikrumu paliudyti.
Palaimink mano dešinę,
ateik
Budėti, būti,
brolius budinti - - -

25

Skaitytojų laiškai

Kartais mąstau, jog savo Žodyje Dievas
dažnai ragina mus kažką prisiminti. Laiške
efeziečiams, antrame skyriuje, skaitau: „Todėl
atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnu pa
gonys <...> tais laikais jūs buvote be Kristaus,
be vilties ir be Dievo pasaulyje.“ Pasijuntu kaip
vaikai iš C. Lewiso „Narnijos kronikų“, per dra
bužių spintą, esančią seno profesoriaus sename
name, atklydę į stebuklingąją Narniją. Ten, glo
bojami Liūto Aslano, jie užaugo ir tapo Narnijos
valdovais. O kartą, bemedžiodami baltąjį elnią,
jie nuklydo į girios gelmes ir ten rado šviečiantį
žibintą. Tada, žvelgdami į jį, po truputį pradėjo
prisiminti savo praeitį. Žodžiai Laiške efezie
čiams „kadaise“ ir „tais laikais“ padeda man
prisiminti vaikystę ir jaunystę, gyvenimą iki to
laiko, kol sutikau Kristų.
Ne tiek jau daug metų prabėgo nuo „tų laikų“,
tačiau kasdien gyvendama Dievo artumoje,
kvėpuodama Jo laisvės teikiamu oru, patirdama
nuotykius kelyje su Juo, svajodama apie amži
nybę, užmirštu tuos dar netolimus laikus, kai

gyvenau be Kristaus, be vilties ir kupina baimių.
Kodėl gi Dievas nori, kad mes prisimintume
tuos laikus? Dar kai buvau pradinukė, mane
kartais užplūsdavo amžinybės pojūtis. Giliai
širdelėje jaučiau, kad šis gyvenimas nėra viskas,
kad yra kažkas, kas nesibaigia. Bet nežinojau,
kas tai – gera ar bloga, ir tai mane baugino.
Įsikniaubdavau mamai į kelius, kad pasislėpčiau
nuo to baisaus „visada“.
Dabar mano širdį užplūsta dėkingumas
Dievui už kryžių, kuriuo Jis sutaikino mane su
savimi, atpirko mane ir suteikė viltį ir ramybę.
Dėkoju Jam, kad prisiminus, kokia buvau, mano
širdis prisipildo džiaugsmo dėl to, kas esu dabar,
ir kartu tie prisiminimai atneša nusižeminimą.
Suklupusi prie kryžiaus prisimenu, kad visa, ką
turiu, tai Tavo kančios ant kryžiaus laimėjimas,
o ne mano nuopelnas. Tuo pat metu prisimini
mai priartina mane prie tų, kurie šiandien vis
dar yra „be Kristaus, <...> be vilties ir be Dievo
pasaulyje.“
Alvyta
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Pamenu vienas iš savo pirmųjų Velykų po to,
kai pažinau Kristų. Viena vertus, jos įgijo tikrąją
prasmę ir jau nebebuvo tik dar viena tradicinė
šventė. Kita vertus, tais metais per Velykas buvo
ypatingas oras ir rinkomės jų švęsti ant Trijų
Kryžių kalno. Tuomet dar nebuvo taip, kaip kad
dabar, kai per Kalėdas už lango žaliuoja žolė, o
per Velykas iškrinta sniegas.
Tą ankstyvą Velykų rytmetį skaisčiai švietė
saulė, nors dar buvo vėsu. Medžiai ir krūmai
jau buvo pasipuošę šviesiai žaliais pumpurais,
o slyvos ir forzitijų krūmai jau buvo apsipylę
žiedais. Pamenu, kad ta diena buvo ypatinga, ir
tie prisiminimai man nusidažo ryškiai geltona
spalva. O prieš keletą metų, kai Velykų dieną
prisnigo, o už lango buvo nyki pilkuma, kažkur
ir visa mano pakylėta nuotaika buvo dingusi.
Pamaniau, kad visgi esu priklausoma nuo oro
sąlygų ir kad mes, žmonės, labai prisirišame prie
sniego per Kalėdas ir bundančios gamtos per
Velykas. Atrodo, jei tų elementų nėra, tai jau ir
ne Velykos, ir ne Kalėdos. Bet tų švenčių esmė
– ne sniegas ir ne medžių pumpurai, o Kristus.

Bet to, ten, kur Jėzus gimė, nebuvo jokių „baltų
Kalėdų“, o Jo prisikėlimas niekaip nebuvo susijęs
su bundančia gamta.
Tada imu galvoti, kad mano mąstymą tik
riausiai paveikė mūsų kultūroje įsišaknijusios
pagoniškos tradicijos, kilusios iš tų laikų, kai
vietoj pagoniškų švenčių mėginta įvesti krikš
čioniškąsias. Būtent tuo metu gamtos atgimimo
šventė susieta su Kristaus prisikėlimu. Bet man
prisikėlimas kalba apie ką kita, nei vien apie
atsinaujinimą, gimimą iš naujo, šviežumą, apie
kuriuos galvoju žvelgdama į bundančią gamtą.
Man Kristaus prisikėlimas reiškia tai, kad Jis
GYVAS. Jėzus gyvas. Kaip Jis buvo gyvas tada,
kai vaikščiojo šia žeme, taip pat Jis gyvas ir da
bar. O tai teikia didžiulę viltį! Tai teikia viltį tiek
mūsų gyvenimui čia ir dabar, tiek mūsų gyveni
mui anapus ir amžinai. Ir jeigu Jėzaus gimimas
ar mirtis buvo momentiniai įvykiai, prisikėlimas
yra besitęsiantis įvykis, besidriekiantis į amžiny
bę. Jėzus gyvas ir jau bus gyvas amžinai! Ir jeigu
mes Jį pažįstame, tai taip pat būsime prikelti ir
būsime gyvi kartu su Juo amžinai.
Greta Kulevaitė
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Nesitikėjau, kad Kristui atėjus į mano gyveni
mą pasikeis tiek daug. Tai buvo lyg laipsniškas,
tolygiai didėjantis praregėjimas – iki tol klup
čiojusi patamsyje ir apgraibomis bandydama
susivokti, kas esu, ką darau, kas mane supa ir
kur veda kelias, staiga ir kartu pamažu pradė
jau regėti. Net šventės – ką, kaip ir kada šven
čiu – pasikeitė. O didžiausius pokyčius patyrė
Velykos. Jos ištirpo, pasidaugino ir nušvietė
kiekvienos metų dienos tamsiausią kertelę.
Pabudusi ryte, jei tik nepamirštu pakelti akis į
Dangų, pradedu švęsti Velykas. Širdis kaskart
prisipildo džiaugsmingo virpėjimo dėl Jo prisi
kėlimo ir vilties, jog prisikelsiu ir aš. Su Jėzaus
prisikėlimo švente!
Mama Dovilė
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Jis vėl ant kryžiaus mirtų, jei reikėtų.
Jis dėl tavęs ir dėl manęs gyvybės negailėtų.
Ir kelią pasirinktų tą spygliuotą,
Vainiką užsidėtų vėl dygliuotą.
Ir prisikeltų vėl, ir džiaugsmą padalintų,
Šlove lyg aureole vėl pasidabintų
Ir amžinybėn taką Jis nutiestų,
Ir pas Save ateiti vėl pakviestų.
Kiekvieną žingsnį vėl Jis pakartotų,
Kad tu ir aš Jam širdį atiduotum.
Ir kai mirtis į mūsų kūnus pasibels,
Šlovėj didingoj Jis ir mus prikels.
Nadia Mockevič

VELYKOS

Biblijoje skaitome, kokias kasmetines šven
tes buvo įsakyta švęsti Dievo tautai: Paschą,
arba Perėjimą ir Neraugintos duonos šventę
(Išėjimo 12), Pirmienų pėdo, Savaičių, Trimitų,
Permaldavimo (Jom Kipur), Palapinių (Kunigų
23), Purimą (Esteros 9). Vėliau pradėta švęsti
Chanuka – žydų pergalės prieš graikų ir sirų
užkariautojus ir Jeruzalės šventyklos išlaisvini
mo šventė.
Lietuvių kalbos žodžio „Velykos“ etimologija
sietina su daugelyje slavų kalbų, išskyrus rusų,
vartojamu žodžių junginiu, kurio reikšmė yra
„didžioji diena/ naktis“: lenkų „Wielkanoc“,
ukrainiečių „Великдень“, bulgarų „Великден“,
čekų „Velikonoce“. Latvių kalboje slaviškas
skolinys „didžiosios dienos“ tapo „Lieldienas“.
Europoje daugumoje kalbų Velykos vadinamos
žodžiais, kurių etimologinė kilmė siejama su
hebrajų kalbos žodžiu „pesach“, reiškiančiu
izraelitų išėjimo iš Egipto minėjimo šventę, ap
rašomą Senajame Testamente. Kai kas Lietuvoje
Velykų pavadinimą bando sieti su žodžiu „vėlė“,
tačiau su lingvistika ir žodžių etimologija tai
neturi nieko bendra.

Kristui prisikėlus tikintieji „kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose
tai vienur, tai kitur lauždavo duoną, džiugia ir
tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami
Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi.“ (Apaštalų
darbai 2, 46–47) Visa tai truko ne itin ilgai. Greit
prasidėjo Kristaus sekėjų persekiojimai ir var
gai, kurie užsitęsė iki ketvirtojo šimtmečio pra
džios, kai Romos imperijos valdovu tapo Kons
tantinas. Imperatorius nusprendė prisidėti prie
krikščionių ir tapti Bažnyčios galva. Būtent jo
laikais izraelitų išėjimo iš Egipto šventė Pascha
virto nauja kasmetine Jėzaus Prisikėlimo šven
te, o žiemos saulėgrįžos diena buvo paskelbta
Kristaus gimimo diena (nors, greičiausiai, Jėzus
gimė rugsėjo mėnesį, Palapinių šventės metu).
Prasidėjo spartus pagonybės skverbimasis į
krikščionybę, įvairiausių pagoniškų kultų „su
krikščioninimas“, besitęsęs ilgus amžius.
Ką švenčiate Jūs? Galutinę Dievo Sūnaus
pergalę prieš mirtį, Jo Prisikėlimą ar margučių,
Velykų zuikučių ar Velykų bobutės šventę?
tau
(autoriaus vardas redakcijai žinomas)
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Pasaulio turtai

Kartą vienas turtuolis jau buvo arti mirties. Jis labai liūdėjo, nes pinigus
buvo sukaupęs daug dirbdamas ir labai norėjo juos pasiimti į Dangų. Taigi
žmogus pradėjo melstis ir prašyti Dievo, kad leistų jam pasiimti turtą su
savimi.
Jo maldavimus išgirdo angelas ir pasirodęs jam tarė: „Apgailestauju,
bet savo turtų pasiimti negalėsi.“ Tada vyriškis maldauja angelo, kad šis
pasikalbėtų su Dievu ir paklaustų, gal Jis jam sutiktų padaryti kokią išlygą.
Vyras ir toliau meldžiasi, kad Dievas leistų jam pasiimti turtą su savimi.
Vėl pasirodęs angelas sako tam žmogui, kad Dievas sutiko jam leisti
neštis vieną lagaminą. Netverdamas džiaugsmu dėl tokio atsakymo žmo
gus išsirinko didžiausią savo lagaminą, prikrovė jį gryno aukso luitų ir
pasidėjo prie lovos.
Netrukus žmogus numiršta ir atsiduria prie Dangaus Vartų, o ten sutin
ka Šventą Petrą. Šis pamatęs lagaminą jam sako: „Minutėlę, šito čia įsinešti
negalima!“ Bet žmogus paaiškina apaštalui, kad yra gavęs leidimą ir prašo
paklausti paties Viešpaties. Šventasis Petras sutinka nueiti pasiaiškinti ir
grįžęs sako: „Jūs teisus, galite įsinešti vieną lagaminą, bet prieš jus įleisda
mas turiu patikrinti lagamino turinį.“
Šventasis Petras atidaro lagaminą, kad patikrintų, kokie pasaulio dalykai
vyriškiui atrodė per daug brangūs, kad paliktų. Pamatęs lagamino turinį
Petras sušuko: „Atsinešėte grindinio plytelių?“
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ir aukoju dešimtinę. Ma

Anksti išėjo iš
bažnyčios

„Tikiuosi, kad neįsižeidėte,
– po pamaldų klausia
pamokslininko susigėdusi
moteris, – kai mano vyras per
patį pamokslą atsistojo ir išėjo?“
„Šiek tiek sutrikau“, – atsakė
jai pastorius.
„Jis taip pasielgė tikrai ne iš ne
pagarbos jums“, – toliau tvirtino
bažnyčios lankytoja. –
Jonas nuo pat savo vaikystės
vaikšto per miegus.“

Paskutinė mirštančio

pamokslininko valia
Senas pamokslininkas gu
lėjo mirties patale. Jis pa
siuntė žinią savo bankini
teisininkui (abu jie buvo
nkui ir
bažnyčios nariai), kad šie
ateitų pas jį į namus.
Jiems priėjus prie miršt
ančiojo lovos pamokslini
nkas pakėlė rankas ir pa
kad jie prisėstų iš abiejų
mojo,
lovos pusių. Pamokslini
nkas sugriebė jų rankas,
tas atsiduso, nusišypsoj
patenkin
o ir nukreipė žvilgsnį į
lubas. Kurį laiką niekas
žodžio. Ir bankininkas,
nepratarė nė
ir teisininkas buvo sujau
dinti ir pamaloninti, ka
ninkas paprašė jų būti ka
d pamoksli
rtu su juo šias paskutines
savo gyvenimo minutes
jie buvo suglumę, nes an
. Taip pat
ksčiau pamokslininkas
nė ženklu neparodė, jog
iš jų jam patiktų. Jie abu
kuris nors
puikiai prisiminė jo ilgus
ir nesmagius klausyti pa
apie godumą ir geiduliu
mokslus
s, ir kaip šie pamokslai juo
s
ver
sdavo gūžtis kėdėse. Ga
bankininkas paklausė: „P
liausiai
astoriau, kodėl mus pasik
vietei?“
Senasis pastorius sukau
pė jėgas ir silpnu balsu
ištarė: „Jėzus mirė tarp
šikų, tai ir aš noriu taip
dviejų plė
numirti.“
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Alexandre Havard

Brene Brown

Dora lyderystė

didi drąsa

Knygoje pristatomos
svarbiausios žmogiškosios
dorybės, kurios būtinos
lyderiams. Aptariama, kaip
lyderiai jas ugdo, parodoma,
kokią įtaką dorybės daro
savirealizacijai, kalbama apie
dieviškųjų tikėjimo, vilties ir
meilės dorybių didingumą
bei poveikį lyderystei.
Dora lyderystė skirta tiems,
kurie trokšta gyvenime turėti
didelį tikslą. O koks tikslas
yra kilnesnis už asmeninio
tobulėjimo siekį?

Leidimas sau būti pažeidžiamu
nėra silpnybė. Atvirkščiai, – tai
prasmingų žmogaus išgyvenimų
šerdis. Be jo negali būti nuoširdžios
meilės, artimų santykių, tikrų
pergalių, kūrybos, įkvepiančios
lyderystės. Šioje knygoje autorė
sugriauna visus mitus apie
pažeidžiamumą, parodydama visai
kitą, teigiamą jo veidą. Dvylika
metų tyrusi pažeidžiamumą,
Brene Brown aprašo jo svarbą
asmenybės augimui ir ragina
visus didžiai išdrįsti gyventi tikrą,
pilnavertį gyvenimą be kaukių ir
apsimestinės stiprybės.

Kaina – 25 Lt

Kaina – 30 Lt

Asmenybės formavimo kelias

Mieli skaitytojai,
misionieriškas labdaros fondas „Šviesa Rytuose“

 leidžia žurnalą „Gyvieji šaltiniai“, krikščioniškas knygas;
 dovanoja žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“, „Vera i žizn“,
„Tropinka“ viešosioms bibliotekoms (1305 vnt.) bei
įvairioms įstaigoms: bendruomenėms, reabilitacijos
centrams, ligoninėms, kalėjimams (apie 4000 vnt.);
 organizuoja krikščioniškus renginius.
Visa veikla vykdoma rėmėjų aukų dėka. Dėkojame Jums
ir kreipiamės, prašydami skirti mūsų fondui 2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio. Prašome Jūsų užpildyti
formą įrašant misionieriško labdaros fondo
„Šviesa Rytuose“ duomenis internetu
www.vmi.lt ir nusiųsti iki gegužės 1 d.

Misionieriškas labdaros fondas
„Šviesa Rytuose“
Pylimo g. 20–10, Vilnius, LT 01118
Įmonės kodas 292014790
Sąskaita paramai siųsti
LT957300010129360165
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Į

rodymų apie Jėzaus prisikėlimą iš
mirusiųjų yra daugiau nei įrodymų,
jog kada nors gyveno Julijus Cezaris
arba kad Aleksandras Didysis mirė
trisdešimt trejų metų.
Billy Graham

J

ei esame suaugę su Jo mirties
paveikslu, tai būsime suaugę
ir su prisikėlimo [panašybe].
Romiečiams 6, 5

N

orėčiau, kad kiekvienas
vyras ir moteris laikytų save
nemirtingais. Norėčiau, kad jie
suvoktų Jėzaus prisikėlimą ir sakytų
ne tik „Kristus prisikėlė“, bet ir „aš
prisikelsiu“.
Phillips Brooks

K

rikščionybė prasideda
ten, kur baigiasi religija
– ties prisikėlimu.
Herbert Booth Smith
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š žemės šios, iš kapo,
iš šių dulkių,
Tikiu, manasis Dievas
ir mane prikels.
Walter Raleigh

