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Augus katalikiškoje aplinkoje man buvo įprasta
ir savaime suprantama, iš dalies ir dabar taip manau, kad yra tik dvi didelės krikščioniškos šventės,
sutampančios su gamtos virsmais: žiemos atėjimas
ir pavasario įžengimas, t. y. Kalėdos ir Velykos.
Daugelį metų tyrinėdamas Bibliją matau, kad
Sekminės buvo vienintelė autentiška krikščionių
šventė, atėjusi ne iš Senojo Testamento. Vis dėl
to tikiu, kad Bažnyčia prasidėjo ne nuo jų, o nuo
Jėzaus sugrįžimo pas mokinius pro užvertas duris.
Per Sekmines Bažnyčia buvo įgalinta liudyti
savo Tautai – žydams, jau nebemokėjusiems savo
kalbos. Tai labai simboliška, nes mes dabar taip pat
liudijame kiekvienas savo tautoms, kalbančioms ir
gyvenančioms sekuliariu gyvenimo supratimu. Pavyzdžiui, lietuviškai sakydamas, kad tu ne tik žinai
apie Dievą, bet ir Juo tiki, vis labiau tampi panašus
į stebuklingai prakalbėjusįjį, tarsi arabų kalba pasigirstų iš lūpų žydo, niekada nebuvusio už savųjų
galilėjų ribų. Ir tai yra ženklai, nūdienos stebuklai,
kurių apstus mūsų Gelbėtojas. Padėka Jam už tai.
XFM radijo
„Gyvųjų šaltinių“ laidos redaktorius
Arnoldas Matijošius
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Pamokslas

Šventoji
Dvasia
Jėzaus
įkvėpimu
Artūras Rulinskas

Jėzus vėl tarė:
,,Ramybė jums! Kaip
mane siuntė Tėvas,
taip ir aš jus siunčiu.“
Tai pasakęs, jis kvėpė
į juos ir tarė: ,,Imkite
Šventąją Dvasią.“
Jono 20, 21–22
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Turbūt kiekvienas suprantame tiesą, kad
Dievas nėra šališkas žmonėms. Tai reiškia, kad
visų kultūrų, visų laikų, visų rasių žmonėms
Dievas yra toks pat. Skiriasi tik tai, kaip žmonės, būdami kiekvienas savo situacijoje, mato
Dievą ir Jį priima į savo gyvenimą. Pažvelkime
į Kristaus mokinius, gyvenusius prieš du tūkstančius metų. Ar jie buvo kažkuo ypatingi? Taip.
Jie skyrėsi iš visų kitų žmonių tuo, kad nusekė
paskui Kristų išgirdę Jo šaukimą. Jie ištvėrė ir
ėjo su Juo iki Jo mirties ant kryžiaus. Mokiniai
matė Kristų, Juo sekė ir tikėjo. Kita vertus, antro pasirodymo mokiniams metu Jėzus pasakė:
Palaiminti, kurie tiki nematę! (Jn 20, 29) Taigi ir
šių laikų tikintysis yra palaimintas ir ypatingas
Dievui, jei tik tiki ir gyvena šiuo tikėjimu.
Būtent šiame epizode skaitome apie tokią
akimirką, kai sukaustyti baimės mokiniai buvo
užsidarę kambaryje. Prieš kelias dienas romėnai nukryžiavo Izraeliui siųstą Mesiją ir dabar
mokiniai bijo į lauką net nosį iškišti, nes juos
gali greitai atpažinti, tuomet pasekmės būtų nekokios. Štai tokią akimirką į jų kambarį, į vietą,
apie kurią niekas nežino ir į kurią niekas neturėtų patekti, ateina prisikėlęs Viešpats Jėzus Kristus ir jiems rodo savo žaizdas. Mokiniai išgirsta
žodžius, kuriais net keletą kartų linkima jiems
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ramybės. Ten, kur ateina Kristus, sklinda ramybė, pranokstanti abejones, baimes ir net neapykantą priešams. Štai būtent toje aplinkoje, kur
baimė susitiko su ramybe, kur miršta abejonė ir
gimsta pasitikėjimas, kur nuostaba dėl Kristaus
pasirodymo tampa priimtina tikrove, kur protu
ir širdimi suvokiamas išpirkimas iš nuodėmės,
Kristus suteikia jiems Šventąją Dvasią.
Šventąją Dvasią šią akimirką Jėzus įkvepia į
mokinių gyvenimą. Jiems Šventoji Dvasia yra
duodama per bičiulystę su Jėzumi. Mes dažniausiai Šventosios Dvasios atėjimą tapatiname
su Sekminių diena, ir tai yra teisinga – turėjo
visų tautų žmonės pamatyti šį Dvasios išsiliejimą ant Izraelio ir pasaulio tautų žmonių.
Vis dėlto mokiniams ji buvo suteikta žymiai
anksčiau, gana intymią akimirką – tokią, kai jie
patyrė Kristaus artumą, kai pas juos apsilankė
prisikėlęs Kristus, tuojau pat po Velykų.
Ką mums tai sako? Ogi, kad pradėjus tikėti
Kristumi nebūtina laukti penkiasdešimt dienų, kad į tavo gyvenimą įeitų Šventoji Dvasia.
Nereikia prašyti Kristaus, kad dabar Jis tau
suteiktų Šventąją Dvasią, nereikia tyrinėti Šventojo Rašto ieškant specifinių instrukcijų, kaip
gauti Šventąją Dvasią. Kristus suteikią Dvasią
nustebindamas sekėją. Tai – Dievo staigmena
pradėjus gyventi tikėjimu. Jis atsiunčia Šventąją
Dvasią į tavo gyvenimą, nes geriau už tave žino,
kam tau reikalingas Jos buvimas tavyje.
Dažnai tikintiesiems kyla klausimas – kaip
man būti garantuotam, kad Šventoji Dvasia
jau yra manyje? Kambaryje, kur buvo susirinkę
mokiniai, nebuvo jokio papildomo patyrimo,
kai Kristus įpūtė jiems Dvasią. Tai buvo tiesiog
Jo žodžiai ir Jo įkvėpis. Jeigu kalbame apie
patyrimus, patyrimas buvo vienas – ramybė.
Nors baimė buvo didelė, ramybė – dar didesnė.
Čia glūdi dar viena stipri mintis: Šventoji Dvasia mokiniams suteikiama tam, kad jie galėtų
tęsti Kristaus misiją ir ją tęsdami nebūtų vieni.
Dievo darbą daryti savo jėgomis yra beviltiška,
jam vykdyti reikia daug tikėjimo ir Šventosios
Dvasios palaikymo.
Daugelio žmonių gyvenimas yra beprotiškas
bėgimas ir dažnai prarandama ramybė, slegiantis nerimas ir rūpestis neduoda ramiai pabūti su
Dievu. Labai įmanoma pradėti abejoti, kas aš
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Ten, kur ateina
Kristus, sklinda
ramybė, pranokstanti
abejones, baimes
ir net neapykantą
priešams. Štai būtent
toje aplinkoje, kur
baimė susitiko su
ramybe, kur miršta
abejonė ir gimsta
pasitikėjimas, kur
nuostaba dėl Kristaus
pasirodymo tampa
priimtina tikrove,
kur protu ir širdimi
suvokiamas išpirkimas
iš nuodėmės, Kristus
suteikia jiems Šventąją
Dvasią.
toks, kad manyje būtų Šventoji Dvasia, manyti,
kad esu nevertas, neišsiskiriu iš kitų ypatingais
gebėjimais, kaip Dievo Dvasia dabar gali gyventi
manyje. Dėl šios priežasties stengiamasi prašyti Dievo, norisi ženklų, patyrimų, įrodymų ir
patvirtinimų apie Dvasią. Kristaus ramybė yra
pats svarbiausias Šventosios Dvasios patyrimas.
Kristaus ramybė dažnai yra lydima džiaugsmo
ir garbinimo.

Kai kuriems tikintiesiems atrodo, jog jie nėra
verti gauti Šventąją Dvasią. Mat jų gyvenimas
iki Kristaus, o gal ir Kristuje buvo pažymėtas
nuodėmės, išdavystės, pykčio ir kitokių negerumų. Ką galima jiems atsakyti? Turbūt niekas
neturėtų būti vertas, kad jam būtų suteikta
Dievo Dvasia. Juk ir visi šie apaštalai suėmimo
akimirką pabėgo, o tas, kuris galvojo, kad yra
pats tvirčiausias, iš išgąsčio net tris kartus išsižadėjo Viešpaties. Ir mes esame tokie patys,
nesiginčykime, kad ne. Būna taip, kad elgiamės
kaip savanaudžiai, kai reikia plačiau praverti
savo piniginę, suplanuoti papildomą valandą,
atsisakyti kažkokio patogumo. Mes nesame niekuo ypatingesni už tuos mokinius – nei geresni,
nei blogesni, ir Viešpats tai žino. Lygiai taip pat,
kaip tam, kuris pabėgo, tam, kuris išsigynė, tam,
kuris abejojo, tam kuris... taip ir mums visiems,
tikintiems Kristaus prisikėlimu ir gyvenantiems
Jo misijoje, yra įkvėpta Šventoji Dvasia. Įkvėpimas kilo ne iš mūsų elgesio ir pastangų, o iš
Kristaus burnos.
Tradiciškai Sekminių šventė siejama su Šventosios Dvasios atėjimu. Sekminės krikščionijoje
kartu yra bažnyčios gimimo šventė, Evangelijos
skelbimo visoms pasaulio tautoms pradžia.
Kiekvienam tikinčiajam asmeniškai – tai puikus

Tradiciškai Sekminių
šventė siejama su
Šventosios Dvasios
atėjimu. Sekminės
krikščionijoje
kartu yra bažnyčios
gimimo šventė,
Evangelijos skelbimo
visoms pasaulio
tautoms pradžia.
metas kalbėti apie Šventosios Dvasios veikimą
savo gyvenime, apie Kristaus ramybę, apie darbus, kuriuos Kristus pavedė daryti dėl Dievo
Karalystės.
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Geroji naujiena

Apie
gluminančiai
dosnų Dievą
Romualdas Babarskas

Pažadas, paveldas, dovana.
Tokiais žodžiais Naujajame
Testamente apibūdinamas
Šventosios Dvasios suteikimas
tiems, kurie šaukiasi Viešpaties
vardo. Ir visi šie apibūdinimai
byloja apie vieną neįprastą
Dievo savybę – Jo beribį
dosnumą Jį tikintiems.
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Viešpaties dosnumas ypač išryškėja mūsų
perdėto taupumo (žodis, kuriuo neretai pateisiname savo godumą), noro „nustatyti limitą“
ar nubrėžti „teisingas“ ribas fone. Nenuostabu,
kad tokiais atvejais Dievo veiksmai mus nustebina ar net suglumina. Juk tai, ką daro Viešpats,
neįsitenka į mūsų lūkesčių ribas. Ir mes – ne
išimtis! Dievo veiksmai buvo tokie pat netikėti ir
gluminantys dar Mozės laikais. Skaičių knygos
11 skyriuje pasakojama apie Mozės patiriamus
sunkumus dėl nuolatinio Dievo tautos murmėjimo. Šioji tauta nors ir išlaisvinta iš vergystės
Egipte, nors tapusi nuostabių Dievo darbų
liudininke, greitai užmiršta jai parodytą meilę
ir gailestingumą. Nors Viešpats siuntė maną iš
dangaus, kad žmonės būtų sotūs, jų tai nebetenkino. Jie troško to, prie ko buvo pripratę: mėsos,
žuvies ir daržovių. Su kiekviena kelionės diena
žmonėms darėsi vis sunkiau įsivaizduoti savo
gyvenimą be šių dalykų. Galiausiai jie sukyla
prieš Mozę, savo vedlį, tarsi vaikai reikalaudami,
kad tai, ko jie prašo, būtų pristatyta čia pat ir jau
dabar. Nesunku įsivaizduoti Mozės apmaudą.
Viešpats pašaukė jį nuvesti tautą į Jo paskirtą
vietą. Tiekti maistą – ne jo prerogatyva. Apsuptas ir priremtas tokių nerealių tautos lūkesčių
Mozė skundžiasi Dievui, prašydamas Jo įsiterpti
ir gelbėti padėtį (ar bent jau patį Mozę).

Dievo atsakymas skamba kiek netikėtai:
Parink man septyniasdešimt Izraelio seniūnų – vyrų, kuriuos laikai žmonių seniūnais
ir apskaitininkais, – ir atvesk juos prie Susitikimo Palapinės. Teužima jie ten savo vietą
drauge su tavimi. Aš nužengsiu ir su tavimi
kalbėsiuosi, paimsiu tave gaubiančios dvasios
ir suteiksiu jos jiems. Jie neš žmonių naštą su
tavimi, kad tau nebereikėtų visą vienam nešti.
(Skaičių 11, 16–17)
Dievas nė neketina vaduoti Mozės nuo jo
pečius užgulusios atsakomybės. Anaiptol! Nuo
šiol Mozei bus skirti pagalbininkai, ir tam, kad
šie būtų pajėgūs atlikti savo darbą, jiems reikalingas toks pat Dvasios įgalinimas kaip ir Mozei.
Viskas įvyksta, kaip Dievas ir buvo sakęs.
Netrukus septyniasdešimt tautos seniūnų
surenkami į Viešpaties nurodytą vietą, Dievas
jiems suteikia Dvasios, kurios nužengimą liudija
jų gebėjimas pranašauti (24–25 eil.). Istorija išties įkvepianti, tačiau joje, kaip ir daugelyje kitų
Biblijos epizodų, nevengiama parodyti mums
būdingų silpnybių, šiuo atveju – bandymą
įsivaizduoti, kur ir kokiomis sąlygomis Dievas
turėtų veikti.

Nors Viešpats
siuntė maną iš
dangaus, kad
žmonės būtų sotūs,
jų tai nebetenkino.
Du vyrai, Eldadas ir Medadas, prie Padangtės neatvyko, tačiau Dvasia nužengė ir ant jų
ir jie taip pat ėmė pranašauti (26 eil.). Galima
suprasti Mozės bendražygių apmaudą (vienas
jų, Jozuė, vėliau tapo Mozės įpėdiniu): šie du net
neįvykdė visų sąlygų, nebuvo su kitais seniūnais
paskirtoje vietoje, o jau pranašauja!
Į savo bendražygių prašymą nutildyti šiuos
vyrus Mozė atsako nuoširdžiai trokšdamas, kad
tai nutiktų visiems, kad ne tik tautos seniūnams,
bet visiems būtų suteikta Dvasia (29 eil.). Jis net
nenumano, kad po daugelio šimtmečių jo troškimas virs nuostabia pranašyste pranašo Joelio
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lūpose: Paskui išliesiu savo Dvasią ant visos
žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, jūsų
seneliai sapnuos sapnus, o jūsų jaunuoliai turės
regėjimų. Net ant vergų – vyrų ir moterų – tomis
dienomis išliesiu savo Dvasią. (Joelio 3, 1–2)
Dievas pažadėjo, jog išauš diena, kai Jis
suteiks savo Dvasios visiems žmonėms, neatsižvelgdamas į jų amžių, lytį ar socialinę padėtį. Ir
toji diena išaušo! Jėzaus mokiniai, laikydamiesi
savo Mokytojo paliepimo, tądien buvo Jeruzalėje. Pasigirdo stiprus ūžesys, pasirodė ir ant
mokinių nusileido ugnies liežuviai. Taip buvo
paliudyta, kad išsipildė pranašo žodžiai (Apaštalų darbų 2, 1–3). Mokiniai tapo pilni dvasios.
Žvejys, dar neseniai iš baimės išsižadėjęs savo
Viešpaties, dabar drąsiai Jį liudijo susirinkusioms žmonių minioms. Dvasios atėjimas viską
pakeitė iš esmės. Nepaisant tautos didžiūnų pasipriešinimo, įtikėjusiųjų būrys sparčiai plėtėsi
(Apaštalų darbų 6, 7), tačiau Dievas nė neketino
apsiriboti vienu miestu (Jeruzale) ar šalimi (Judėja). Jis pažadėjo suteikti savo Dvasios visiems.
„Visiems“ reiškė ir tuos, kurie, anot apaštalo
Pauliaus, buvo „be Kristaus, svetimi Izraelio
bendruomenei, tolimi pažado sandoroms, be
vilties ir be Dievo pasaulyje“ (Efeziečiams 2, 12).
Atstumas, kad ir koks jis būtų – dvasinis ar
geografinis, Dievui ne kliūtis. Jis pats ateina
pas žmones ir leidžia jiems išgirsti maloningąją
Atpirkimo žinią. Būtent taip nutiko romėnų
šimtininkui Kornelijui ir jo artimiesiems – pirmiems įtikėjusiems pagonims. Ši jaudinanti
istorija užrašyta toje pačioje Apaštalų darbų
knygoje, 10 skyriuje.
Dievas liepė vienam iš Savo tarnų – Simonui
Petrui (tam pačiam, kuris neseniai Jį liudijo
Jeruzalėje) nuvykti į šio šimtininko namus. Tai,
kas įvyko paskui, buvo netikėta ne tik Kornelijui ir jo namiškiams, bet ir pačiam Petrui. Mat
Dievas siuntė šiems pagonims savo Dvasią net
nelaukdamas, kada Petras baigs savo pamokslą.
Kaip smarkiai Viešpats troško tos akimirkos,
kada ir šie, buvusieji toli nuo Kristaus (Efeziečiams 2, 13), patirs Dievo pažado išsipildymą,
kada jie kartu su kitais galės prieiti prie Tėvo
vienoje Dvasioje (Efeziečiams 2, 18)!
Dievo veiksmai sukėlė šiuos įvykius mačiusiųjų nuostabą. Mat susirinkusieji nebu8

Nebūk gerbėjas.
Pavojus „trukdyti
Dievui“ išlieka
visuomet, kai
įsivaizduojame puikiai
išmanantys, kada ir
kaip Dievas turi atlikti
savo darbą, kam
turėtų suteikti savo
malonę, kas vertas
ir kas nevertas Jo
dovanų.
vo įvykdę svarbių sąlygų, kurios jiems leistų
priimti Dievo Dvasią, pavyzdžiui, jie nebuvo
apsipjaustę (Apaštalų darbų 10, 45; 11, 3). Jie,
kaip Eldadas ir Medadas, nepadarė visko, ką,
stebėtojų įsitikinimu, turėjo padaryti. Tačiau
Dievas ir tada išliejo Savo Dvasią ant šių žmonių, nepaisydamas aplinkinių keliamų sąlygų,
ir susirinkusiems liko tik pritarti šiems Petro
žodžiams: Jeigu Dievas suteikė jiems tokią pat
dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems Viešpatį Jėzų
Kristų, tai kas gi aš toks, kad mėginčiau trukdyti
Dievui?! (Apaštalų darbų 11, 17)
Pavojus „trukdyti Dievui“ išlieka visuomet,
kai įsivaizduojame puikiai išmanantys, kada ir
kaip Dievas turi atlikti savo darbą, kam turėtų
suteikti savo malonę, kas vertas ir kas nevertas
Jo dovanų. Jei taip mąstome, pasiruoškime būti
sugluminti Viešpaties malonės. Jo beribis dosnumas pranoksta mūsų lūkesčius.
Tiems, kam šios Dievo ypatybės kelia apmaudą, vieną dieną gali tekti atsakyti į klausimą, Jėzaus užduodamą viename palyginimų: Nejaugi
man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu?!
Ar todėl šnairuoji, kad aš geras?! (Mato 20, 15)

Vieno pasekėjo istorija. (DVD)

Šis jaudinantis filmas sukurtas judėjimo „Nebūk gerbėjas“
iniciatyva.
Erikas – vyras pačiame jėgų žydėjime, dviejų vaikų tėvas,
jį lydi profesinė sėkmė. Sekmadieniais jis geras krikščionis,
reguliariai besilankantis bažnyčioje, tačiau pirmadienį vėl
tampa kietasprandžiu verslininku. Vos per plauką išgyventas
stiprus širdies infarktas iš pagrindų pakeičia Eriko tikėjimą.
Po šio įvykio jis be jokių išlygų leidžiasi į tikrą bendrystę su
Jėzumi, keičiasi ne tik jo gyvenimas.
Filme retrospektyviai perteikiama Eriko istorija, kartais
įterpiamos Eriko pastoriaus mintys, kuris filmo žiūrovams
kelia provokuojantį klausimą: esi Jėzaus gerbėjas ar tikras
pasekėjas?
Pamokslų serijos pagrindu pastorius Kyle Idleman subūrė
judėjimą „Nebūk gerbėjas“. Šia iniciatyva siekiama įkvėpti
žmones rinktis autentišką tikėjimą, kad bendrystė su Jėzumi
perkeistų kasdienį gyvenimą.

Kaina – 20 Lt

Ti kė ti Di e vu, be t gy ve nti tai p, tars i Jo n e būtų

Krikščionis ateistas
Bažnyčioje nuolat kalbama apie krikščionis ir
nekrikščionis, bet niekas nė neužsimena apie tuos, kurie
yra tarp šių dviejų grupių. Dauguma žmonių, su kuriais
kasdien susiduriame, priskiriami tam viduriukui, tai
kategorijai žmonių, kurie tiki Dievą, bet gyvena taip,
tarsi Jo nebūtų. Knygoje „Krikščionis ateistas“ pastorius
Kreigas Groušelis kaktomuša susitinka su tokiais
skaitytojais ir ima atvirai pasakoti apie savo paties baimes
bei abejones, paruošdamas dirvą daugybei gyvenimą
keičiančių pokalbių apie tai, kas yra Dievas ir kaip Jis
veikia.
Knyga bus išleista vasaros pabaigoje – rudens pradžioje.
Kaina – 20 Lt
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Pažintis

Vaikų krikščioniško
ugdymo draugijos
dešimties metų
jubiliejus
Rita Karengienė

Mūsų draugijos ištakos siekia
XX a. trečią dešimtmetį, kai
pastorius Jesse’as Irvinas
Overholtzeris perskaitė C. H.
Sperdženo citatą: „Penkerių
metų vaikas, jei tinkamai
mokomas, gali tikrai patikėti
ir būti išgelbėtas, kaip ir
suaugęs žmogus.“
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Jos įkvėptas pastorius atliko eksperimentą su
kaimynų mergaitėmis – paskelbė joms Evangelijos žinią. Mergaitės nuoširdžiai įtikėjo. Bet
jis paprašė jų, kad niekam apie savo tikėjimą
neprasitartų. Mergaičių mama neilgai trukus
kreipėsi į pastorių klausdama, ką šis joms padarė, kad jos taip pasikeitė į gera. Remdamasis
Dievo Žodžio tiesomis ir eksperimento rezultatais šešiasdešimtmetis Overholtzeris 1937
m. Čikagoje su keletu Biblijos mokyklų vadovų
įkūrė Child Evangelism Fellowship®.
Ši Evangelijos skelbimo tarnystė greitai išplito JAV ir Kanadoje, vėliau – kitose pasaulio
šalyse. Dabar, remiantis 2014 m. duomenimis,
draugija veikia 187 pasaulio šalyse. 1947 m.
pirmieji penki misionieriai atvyko į Europą.
Tarnystė plėtėsi: į laisvas šalis – laisvai, į sovietines – slaptai, kol išaugo į vieną didžiausių
misionierių organizacijų Europoje. Mūsų regionas driekiasi nuo Grenlandijos vakarų iki
Rusijos rytų, nuo Suomijos šiaurės iki Italijos
pietų. Šiuo metu reikalingi etatiniai tarnautojai Belgijoje, Bosnijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Italijoje ir Norvegijoje. Rytų Europoje yra daug

Pagrindiniai draugijos
tikslai niekada
nepasikeitė. Tai – skelbti
netikintiems vaikams
Evangeliją, mokyti juos
gyventi pagal Dievo žodį
ir nukreipti į vietines
evangelines bažnyčias,
kur tai įmanoma.
pasirengusių tokiai tarnystei žmonių, bet jiems
trūksta finansų, kad galėtų visą savo laiką skirti
šiam darbui.
Pagrindiniai draugijos tikslai niekada nepasikeitė. Tai – skelbti netikintiems vaikams Evangeliją, mokyti juos gyventi pagal Dievo žodį ir

nukreipti į vietines evangelines bažnyčias, kur
tai įmanoma.
Kelias į Lietuvą
Mūsų šalyje draugija veiklą pradėjo 1992 m.
Pirmieji vaikų tarnautojų kursai vyko šaltuose
11

„Svečias“ iš tolimos
šalies rodo pasaulio
aštuntą, tik jam
suprantamą, stebuklą.

Kaip visada, pats linksmumas pabaigoje: leipome iš juoko nuo nominacijų
kiekvienam VKUD savanoriui ir pagalbininkui. Apdovanojimus teikė
tolimųjų kraštų „svečias“, mūsų savanoris Rolandas Kleinas.

poilsio nameliuose prie Platelių ežero. Kursuose
dėstė tuometinis Europos vaikų evangelizavimo draugijos Child Evangelism Fellowship®
vadovas Roy’us Harrisonas iš Šveicarijos ir Pabaltijo šalių koordinatorė Ulle Kaarik iš Estijos.
Nuotraukoje besišypsantys žmonės – tai patys
pirmieji vaikų tarnautojai, kurie mokėsi, kaip
vaikams skelbti Evangeliją „Gerosios naujienos“
klubuose. Ne veltui pirmasis žingsnis Lietuvoje
buvo kursai. Draugija skelbia Evangeliją trejopai: moko tikinčiuosius, kaip dirbti su vaikais,
leidžia atitinkamą metodinę medžiagą tarnautojams ir vaikams bei tiesiogiai dirba su vaikais,
nelankančiais bažnyčios.
Tuo metu Czeslawas Bassara iš Lenkijos atvežė idėją vesti Biblijos pamokėles paštu pasitelkiant Lietuvos krikščionišką fondą Šiauliuose.
Susirašinėjimas su vaikais buvo ir yra vienas
iš būdų su jais susisiekti. Pirmuoju laikotarpiu
keli tūkstančiai vaikų skaitė Biblijos pamokėles
paštu. Buvo išleista pirmoji pamokų serija „Ką
12

Greičiausiai nėra kitos
veiklos, kuri būti tokia
įtakinga ir veiksminga,
kaip vesti mažuosius
pas Viešpatį Gelbėtoją
Jėzų Kristų.
kiekvienas vaikas turi žinoti“. Antrasis laikotarpis prasidėjo apie 2003 m., kai susibūrė grupelė
vietinių tikinčiųjų, kuriuos Viešpats kvietė skirti
visą savo laiką tarnauti vaikams Lietuvoje. Atsiradus šiai grupelei 2004 m. sausio 28 d. Kaune
buvo įregistruota asociacija „Vaikų krikščioniško ugdymo draugija“, kuri Lietuvoje atstovauja
tarptautinei misionierių organizacijai Child
Evangelism Fellowship®.

Nominacija teikiama
vyriausiai ir ilgiausiai
draugijos talkininkei
nuo 1992 m. Rūtai
Inkenaitei iš Klaipėdos.

Lietuvos dabartis ir ateitis
Jau dešimt metų draugijoje darbuojasi penki
etatiniai darbuotojai ir nemažas būrys savanorių
bei talkininkų. Vieni vykdo darbo su ikimokyklinukais (3–5 m.), su mokyklinio amžiaus vaikais
(6–11 m.) ir su paaugliais (12–14 m.) mokymo
programas, ruošia vasaros misionierius nuo 16 m.
Kiti rengia metodinę medžiagą dirbti su konkretaus amžiaus grupėmis. Dar kiti susirašinėja su
vaikais „Pašto dėžutės“ klube arba atsakinėja į
laiškus per www.tyrinetojai.com. Visi drauge tiesiogiai tarnaujame su vaikais „Gerosios naujienos“
ar „Iššūkio jaunimui“ klubuose per mokslo metus,
taip pat organizuojame penkių dienų klubus bei
stovyklas vasaros metu. Pastaruoju metu atsiveria
daugiau galimybių suburti vaikus į klubus ne tik
tikinčiųjų namuose, bažnyčiose, bet ir bibliotekose, multimedijų centruose, seniūnijose, kultūros
namuose, mokyklose, dienos centruose.
Viešpačiui tikrai rūpi vaikai: tai matyti iš Dievo Žodžio, iš krikščionybės istorijos ir iš mūsų
pačių patirties. Ar žinojote, kad Džeimsas Dob-

sonas pasitikėjo Jėzumi būdamas trejų metų,
o Kori ten Boom – penkerių? Daug džeimsų
ir korių gimė netikinčiųjų šeimose ir niekada
negirdėjo Biblijos istorijų ar besimeldžiančių
tėvų. Tačiau mūsų mylintis ir gailestingas Dievas „[nenori], kad kuris pražūtų, bet kad visi
atsiverstų“ (2 Pt 3, 9). Asmeniškai neatsigręžęs
į Dievą ir neturėdamas savo gyvenimo pamato
– Dievo Žodžio nė vienas vaikas, kaip ir suaugęs
žmogus, nebus pajėgus gyventi visavertį gyvenimą čia, žemėje, ir amžinąjį gyvenimą su Dievu
ten, danguje. Greičiausiai nėra kitos veiklos,
kuri būti tokia įtakinga ir veiksminga, kaip vesti
mažuosius pas Viešpatį Gelbėtoją Jėzų Kristų.
Švęsdami draugijos dešimtmetį džiaugiamės Dievo darbu Lietuvoje ir meldžiamės, kad
kiekvienas vaikas mūsų šalyje išgirstų Gerąją
Naujieną iš Lietuvos tikinčiųjų lūpų. „Kaipgi
žmonės [vaikai] šauksis to, kurio neįtikėjo?!
Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip
išgirs be skelbėjo?!“ (Rom 10, 14)
Šis skelbėjas gali būti ir tu!
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NICKY & SILA LEE

Santuokos
vadovas
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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.“

VASAROS AKCIJA !
Kaina – 22 Lt

VASAROS AKCIJA !
Kaina – tik 5 Lt!
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Mintys

Gyvybės srovė – tai ne
paminklai ir ne statiniai,
ne mūsų susireikšminusios
personos ar institucijos,
todėl Dvasia dabar ir
anksčiau kalbėjo per
pranašus, pradėdavo
reformas ir sąjūdžius,
grąžindama prie ištakų
ir misijos – kūrinijos
atpirkimo.

Minime
Sekmines!
Henrikas Žukauskas

Kai pradeda pūsti
švelnus vėjas, kai vis
šviesiau ir įvairiais tonais
prasprogsta žaluma,
mielai išeiname į kiemą,
gatvę, žvelgiame į žiedus,
kai kurie net šypsomės!

O galbūt širdy neramu ir jaučiamės svetimi
sau? Gal darbas nemielas arba beprasmis, gal
pažinodami žmones ir kaip sudėtas pasaulis,
pagalvojome, kad pokyčiai neįmanomi? Pasiskaičiavę nusprendžiame, kad nepavyks, ir klausiame, kam iš viso stengtis? Galbūt atradome
būrį draugų ir veiklos sričių ar net bažnyčią, bet
vis neatsikratome minties, kad tai, ką darome,
išoriška, savitiksliška, reikalinga tik mums patiems? Ėmėme kaltinti kitus, kad jie ne per daug
nuoširdūs, mąstantys, dvasingi? Pasijutome
teisesni, bet ne šviežesni? Ar leidžiame sau pavasarį trumpam nustebti, ar giliai kirba mintis,
kad viskas gali tapti šviežia ir nauja?
„Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu
geria. Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės.“ Jis (Jėzus) kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji.
(Jono 7, 37–39)
Iš vidaus plūsta srovės! Apimtas srovės
susitaikai su savimi, nebesi svetimas sau, nesi
tuščias, gali neslėpti savo vidinio pasaulio ar
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apsimesti, kad esi kitoks nei iš tiesų. Bet srovės
nėra vien mums, per kūnus jos plūsta išorėn, į
žmones ir darbus, artimus ir tolimus, nuo mūsų
priklausomus ir tuos, nuo kurių priklausome.
Plūsta savo eiga, su savo pilnatve, su savo norais,
galimybėmis ir jėga. Sykiu jos nėra mums svetimos, jos yra mūsų pačių, bet pajėgia tai, ką gali
ir ko nori Dievas. Jos plūsta ne iš vieno. Srovės
buvo išlietos ant susirinkusiųjų. Iš kiekvieno,
bet kartu ir iš visų. Asmeninis gyvenimas sykiu
yra ir gyvenimas kartu. Čia kiekviena moteris
ir vyras, vargšas ir turtingas atranda savo balsą,
naują pradžią, o ši kartu yra bendra pradžia.
Tiesa, gyvybės srovės teka dykumoje. Mes
pykstamės su savimi ir su kitais, prisistatome
sienų ir paminklų, pasiduodame galingiesiems,
mirčiai. Gyvybės srovė – tai ne paminklai ir ne
statiniai, ne mūsų susireikšminusios personos
ar institucijos, todėl Dvasia dabar ir anksčiau
kalbėjo per pranašus, pradėdavo reformas ir
sąjūdžius, grąžindama prie ištakų ir misijos
– kūrinijos atpirkimo. Nes ir mes esame kūrinijos dalis. Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus
apreikšti Dievo vaikai <...> ir pati kūrinija bus

išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo
vaikų garbės laisvę. (Rom 8, 19–21) Iš kur visa
tai? O Sėdintysis soste tarė: Štai aš visa darau
nauja! <...> Ir jis man atsakė: Įvyko! Aš esu Alfa
ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš
duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio.
(Apr 21, 5–6) Tas, kuris yra Pradžia ir Pabaiga,
visa daro nauja, nuo Jo sosto teka gyvybės srovės. Nauja prasidėjo, kai Jėzus buvo pašlovintas.
Sekminės niekada nebuvo pavienė šventė,
ji baigia atpirkimo ciklą. Viešpats Gaivintojas
Dievo laisvę ir Jo pergalę atneša į mūsų gyvenimą, į Savo kūną, bažnyčią. Į Šventosios
Dvasios pilnatvę einame per kryžiaus paslaptį,
kai pamatome Nukryžiuotame Kristuje Dievo
išmintį ir jėgą.
Ar tai toli nuo mūsų? Kiekvienas esame
sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą,
turime Kūrėjo nuojautą, trokštame Jį atspindėti.
Jėzus Kristus ir Dvasia nėra mums svetimi, bet
gali šitą troškulį patenkinti. Galbūt laikas ateiti
ir atsigaivinti, kad viskas taptų šviežia ir nauja.
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Liudijimas

Išbandyti
Dievą
Donatas Pranckevičius

Kaip ir dauguma
jaunuolių, aš norėjau
būti pastebėtas.
Būreliuose išbandžiau
vos ne visas veiklos
sritis, kokias tik žinojau.

18

Suėjus dvylikai metų nusprendžiau, kad
dabar jau laikas pradėti gyventi. Ilgainiui ėmė
augti paaugliški sparnai, su jais – noras būti
pirmam, niekam nenusileisti. Visų šių užsiėmimų ieškojau ne tam, kad atrasčiau save, o tam,
kad linksmai praleisčiau laiką. Be to, gyvenau
pas senelius, todėl nebuvau akylai prižiūrimas,
galėjau bet kada išeiti ir grįžti namo.
Pamažu pradėjau ristis žemyn. Mokslui
neskyriau dėmesio, užtekdavo pasimokyti per
pertraukas, gauti gerą balą ir vėl kurį laiką tinginiauti tikintis, kad mokslo metų gale viskas bus
gerai. Augant blėso užuojauta, gailestis, meilė
kitiems, tą vietą užėmė azartas, adrenalinas ir
tam tikri draugai. Blogėjo visų nuomonė apie
mane, mokytojai nenorėjo prileisti manęs prie
egzaminų. Teko keisti mokyklą.

Naujoje mokykloje atsirado naujų draugų,
kai kas mane pažinojo iš praeities. Dėl mano
bandymo varžytis su jais, taip pat sportavusiais,
nusilpo organizmas ir nervų sistema, staiga
pablogėjo regėjimas, pradėjau lankytis pas
gydytojus.
Einant iš poliklinikos per pėsčiųjų perėją
staiga kaip iš niekur išdygo dideliu greičiu
važiuojantis „Žiguli“ ir partrenkė mane. Nei
skrydžio, nei kritimo neprisimenu. Atsipeikėjęs pamačiau, kad guliu gatvėje. Aplinkiniai
mane išgąsdino savo kalbomis: „Negyvas,
nelieskit.“ Išsigandęs pašokau ir jau norėjau
bėgti, bet žmonės mane sulaikė ir pasodino
ant kelkraščio, sakydami, kad nėra ko bijoti – daug liudininkų gali patvirtinti, kad aš
nekaltas.

Augant blėso
užuojauta, gailestis,
meilė kitiems, tą
vietą užėmė azartas,
adrenalinas ir tam
tikri draugai.
Policija nuvežė iki ligoninės, ten sužinojau,
kad sulanksčiau mašinos sparną, nukritau už
maždaug dešimties metrų nuo jos čiuoždamas
19

galva – tai rodė nuskustas mano pakaušis. Gydytojams buvo keista, kaip aš galėjau sulankstyti
mašiną, jei man ant veido nebuvo nė vienos
žymės ar mėlynės.
Daug kas sakė, kad mane apsaugojo Dievo
ranka, tad nuo Jo ir pradėjau tiesos paieškas.
Nusipirkau Bibliją ir pradėjau ją skaityti. Pamačiau, kaip Dievas darė stebuklus Senojo Testamento laikais. Norėjau Dievo patvirtinimo, jog
tai Jo ranka apsaugojo mane, kad tai nebuvo
atsitiktinumas.
Maždaug po trejų metų susirgau. Atrodė, jog
negaliu įkvėpti oro, todėl apsilankiau pas gydytojus. Padarė plaučių nuotrauką. Sužinojau, kad
man liko labai mažai gyventi. Dalies plaučių jau
nebebuvo, o plaučiai patys neatsistato. Prieš
vykdamas į dispanserį kitų tyrimų paprašiau,
jog leistų paskutinį karta savaitgalį praleisti namuose. Man sakė, kad tikimybė, jo vėliau galėsiu
gyventi namie, menka, nes ten būdamas kelčiau
aplinkiniams grėsmę užsikrėsti.
Tą savaitgalį supratau, kad neturiu artimų
draugų, kuriems galėčiau pasiguosti. Supratau,
kad mano visas gyvenimas buvo kaip didelė pramoga. Nieko naudingo nenuveikiau, gyvenau tik
sau. Buvau tik aš ir tuštuma.
Pamaniau, kad laikas baigti tokį gyvenimą,
nes jau neturiu daugiau ko prarasti ir neturiu
kuo rizikuoti, vis tiek jau blogiau būti negali.
Atsiklaupiau ir tiesiog pasakiau Dievui, kad
atiduodu savo gyvenimą ir noriu dar bent mažą
dalyką padaryti – nors vieną žmogų pralinksmint ar padėti nusišypsoti: bent dieną daugiau
Dievui tarnauti, nesvarbu, kiek laiko man likę:
ar kelios dienos, ar mėnesis, ar metai. Nieko
neturiu, todėl atiduodu save. Tuo metu nieko
stebuklingo neįvyko, tik pajutau ramybę viduje.
Galvoje sukosi mintis: dabar jau galiu mirti,
nes susitaikiau su Dievu. Nebijojau laukti net
ir blogiausio gydytojų nuosprendžio.
Po pokalbio su gydytojais buvo užduotas
paskutinis klausimas: Ar tikiu į Dievą? Sutrikęs,
jog klausinėja tokių dalykų, nedrąsiai atsakiau:
„Taip.“ O gydytojai atsakė, jog turi tik vieną
paaiškinimą: Dievas išgydė mane. Nes per tokį
trumpą laiką plaučiai neatsistato ir nėra jokio
medicininio paaiškinimo, kaip jie gali staiga
atsirasti. Tos dienos nuotrauka parodė, jog
20

Daug kas sakė,
kad mane
apsaugojo Dievo
ranka, tad nuo
Jo ir pradėjau
tiesos paieškas.
Nusipirkau Bibliją
ir pradėjau ją
skaityti. Pamačiau,
kaip Dievas darė
stebuklus Senojo
Testamento
laikais.

esu sveikas. Tą patį parodė ir po trijų mėnesių
daryta nuotrauka ir tik tada išdrįsau naujienas
pasakyti tėvams.
Dabar kasdien prabudęs džiaugiuosi, kad
turiu naują proga padaryti ką nors gero. Išmokau džiaugtis kiekviena diena, nesvarbu, kokia
ji bebūtų.
Po daugelio tikėjimo metų matau, kad nėra
atsitiktinių dalykų – tai Jo daromi stebuklai.
Dievas visada šalia mūsų, net ir tada, kai mes
Jį ignoruojame ir įvykius priskiriame lemčiai ir
atsitiktinumams. Jis visada šalia ir matome Jo
pagalbą tiek, kiek norime matyti.
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Biblijos puslapiai

Sekminės
Dr. J. V. McGee

Kiekviena šventoji sueiga
turi ypatingą pranašišką
reikšmę. Visos šventės
simbolizavo kokį nors
svarbų įvykį, Dievo
numatytą šiam pasauliui.

Pascha – Kristaus nukryžiavimas ir mirtis.
Neraugintosios duonos šventė – draugystė, kurią
turime su Kristumi dėl Jo pralieto kraujo.
Pirmienų pėdo šventė – Kristaus prisikėlimas.
Sekminės – bažnyčios pradžia.
Rago gausmo šventė – Izraelio sugrąžinimas į
savo kraštą (ateitis).
Didžioji Permaldavimo diena – darbas, kurį
Kristus atliko už mus ant kryžiaus.
Palapinių šventė – metas, kai Izraelis gyvens
savo krašte (ateitis).
[…]
Atkreipkite dėmesį į chronologinę seką. Pascha simbolizuoja, kad už mus paaukotas Kristus
– Paschos (Velykų) Avinėlis. Neraugintosios
duonos šventė kalba apie tai, kad mes turime
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dalį Kristuje, galime bendrauti su Juo. Pirmojo
pėdo šventė pabrėžia Kristaus – ,,pirmosios
atnašos“, ,,mirusiųjų pirmagimio“ – prisikėlimą.
Toliau skaitome apie Sekmines.
O nuo dienos po šabo, nuo dienos, kurią
atnešėte savo siūbuojamosios atnašos pėdą,
atskaičiuokite septynetą savaičių. Jos turi būti
pilnos: turite skaičiuoti ligi dienos po septintojo
šabo – penkiasdešimt dienų. Tada atnešite
VIEŠPAČIUI naujo derliaus javų atnašą [Kunigų 23, 15–16].
[...] Sekminės visada būdavo švenčiamos
pirmąją savaitės dieną. Izraelitai atskaičiuodavo septynis šabus, tai yra septynetą savaičių
arba keturiasdešimt devynias dienas. Penkiasdešimtąją ,,dieną po septintojo šabo“, pirmąją
savaitės dieną būdavo Sekminės. Taigi jos buvo
švenčiamos praėjus penkiasdešimčiai dienų nuo
Pirmienų pėdo šventės.

Bažnyčia gimė pirmąją savaitės dieną. Ir
mūsų Viešpats prisikėlė pirmąją savaitės dieną.
Ką tai mums kalba? Argi nebūtų keista, jei bažnyčia, būdama naujas kūrinys, švęstų senajai
kūrinijai priklausiusį šabą? Rinkdamiesi pirmąją
savaitės dieną mes švenčiame Viešpaties prisikėlimą ir bažnyčios gimtadienį. Sekminės dar
vadinamos Savaičių švente.
Mums nereikia spėlioti, kokia yra simbolinė
Sekminių prasmė. Ji paaiškinama Šventajame
Rašte. ,,Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai
buvo drauge vienoje vietoje… Visi pasidarė
pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti
kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti“ (Apaštalų darbų 2, 1.4). ,,Atėjus Sekminių
dienai“ nereiškia ,,laikrodžiui išmušus dvylika“.
,,Atėjus Sekminių dienai“ reiškia, kad išsipildo
tai, ką ši šventė simbolizavo Senojo Testamento
laikais. Šventoji Dvasia atėjo pakrikštyti tikinčiųjų į Kristaus kūną ir pradėjo šaukti iš pasaulio
bažnyčią. Sekminės – bažnyčios gimtadienis.
Šventoji Dvasia nusileido ant tikinčiųjų
praėjus penkiasdešimčiai dienų po Kristaus
prisikėlimo. Dievas veikė pagal savo kalendorių.
Izraelitai turėjo atnešti naujo derliaus javų
atnašą. Tai bažnyčios simbolis. Bažnyčia yra kai
kas nauja. Kristus nesakė, kad duos mums seną
drabužį ir jį sulopys. Jis atėjo atnešti visiškai
naujo teisumo rūbo. Būti Kristuje reiškia apsivilkti Jo teisumu. Šitaip Dievas mato mus Jame.
Atkreipkite dėmesį į chronologinę įvykių
raidą. Po prisikėlimo Jėzus pasiliko šioje žemėje ir rodėsi saviesiems keturiasdešimt dienų.
Tuomet, prieš pat pakildamas į dangų, mūsų
Viešpats prisakė mokiniams neišvykti iš Jeruzalės, bet laukti, kol Jis atsiųs, ,,ką yra pažadėjęs
Jo Tėvas“.
Jis sakė, kad mokiniai bus apgaubti jėga iš
aukštybių (Luko 24, 49). Apaštalų darbų knygos
1-o skyriaus 5-oje eilutėje rašoma: ,,…O jūs po
kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.
Po dešimties dienų, per Sekmines, ant jų nusileido Dievo Dvasia.
„Gerosios Naujienos centro“ radijo laida „Kelionė
Biblijos puslapiais“, transliuojama kiekvieną
darbo dieną nuo 20.30 per „Žinių radiją“
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Poezija

Stenkimės pažinti Viešpatį. Kaip aušra Jis
pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip
vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę (Oz 6, 3).

Kitokia meilė

Tavo širdy

Elenos Kaminskienės poezijos knyga
Beno Narbuto iliustracijos
Kažkur giliai mumyse įrašytas
jaudinantis amžinybės troškimas, tačiau
žmogaus siela lyg nendrė linksta tai į
vieną, tai į kitą pusę – čia prisipildo
dangaus, čia, žiūrėk, išsenka ir sotinasi
vien žemiškais potyriais, čia vėl išalkusi
šaukiasi amžinojo Dievo... Viliuosi, kad
kadaise širdyje spurdėjusios, o dabar šios
knygelės puslapiuose prisiglaudusios
eilės prabils ir Jums, kviesdamos siekti
amžinybės ir pažinti kitokią Meilę.
Autorė

Atidavei Savąją širdį,
Kad galėčiau joj saugiai gyventi.
Skyrei man Savo svajonę,
Kai metas užgimt priartės.
Tikėdamas man dovanojai
Gyvenimo versmę išsemti.
Kaip iškalbėti tą džiaugsmą,
Kai ja su manim dalinies?..
Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas
nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane
(Jn 14, 6).
Vienintelės durys
Neišsenkamai veržiasi gyvastim girdančios
versmės
Žemėn Jėzum užgimusios mylinčio Tėvo
širdies…
Tik Jame mano siela nurimus po vėtrų ilsėsis,
Tiktai Jis lyg aliejų ramybę ir viltį išlies.
Noris būt kuo arčiau prie gaivinančių Tėvo
šaltinių,
Noris gyvąjį kelią širdy man pas savo Kūrėją
nutiest.
Jėzau, Tu – Tėvo menių vienintelės gyvosios
durys,
Kelias tiems, kurie amžiną Tikrumą nori
paliest.
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Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas,
nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei
dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės,
nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo
Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų
Viešpatyje (Rom 8, 38–39).
Pasitikėjimo malda
Viešpats suteiks man malonę,
Viešpats priglaus mane…
Tvirtai apkabinęs saugos
Mane savo rankos delne.

Savo skausmu nugalėjęs
Nuodėmės žaizdą ir tamsą,
Mokai kiekvieną tvinksnį
Kitam žmoguje brangint.
Tavo malonės klodų
Ieškosiu slėniuos žemiausiuos:
Kaip man Tave mylėti?
Kaip man Tave pažint?

Jis – mano sielos sargas,
Į Jį sudėjau viltis…
Kas gi atskirs mane – vargas?
Nepriteklius, netektis?
Nuo Jo nesitrauksiu niekad.
Gyvenimas mano – Jame.
Niekur geriau būt negali,
Kaip dangiško Tėvo delne
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Skaitytojų laiškai

Viešpatie, iš duobės gilybės šaukiausi Tavęs.
Tu išgirdai mano balsą. Nenukreipk savo
ausies nuo mano šauksmo.
Tu priartėjai, kai šaukiausi Tavo pagalbos, ir
tarei: „Nebijok“.
Viešpatie, Tu atėjai man į pagalbą ir išgelbėjai mano gyvybę.
Raudų 3, 55–58

Apie Šventąją Dvasią

B

ūdama paauglė mažai gyvenau dabartimi.
Visos mano mintys ir lūkesčiai buvo nukreiptos į ateitį. Svajojau apie „tikrą“ gyvenimą, kai jau
pagaliau užaugsiu, būsiu labai graži ir sutiksiu
tą vienintelį. Labai norėjosi nors akies krašteliu
žvilgtelėti į savo ateitį ir pamatyti, kad viskas ir
susiklostė taip, kaip aš svajojau. Augau sovietinėje
Lietuvoje, kai laikraščiuose dar nebuvo spausdinami rytdienos horoskopai ir ateities spėjikų veikla
buvo draudžiama dėl kitų, nei Senojo Testamento
Izraelio tautoje, priežasčių. Bet galbūt dėl to, kad
ramybė dėl ateities neateina dėl gražių valstybinės
santvarkos pažadų ir mokymo apie neribotas
žmogaus galimybes, mokykloje draugės dalijosi
iš kažkur gautų rytų horoskopų ir ateities spėjimų
knygų kopijomis. Neilgai trukus ateities spėjimai
tapo mano kasdieniniu užsiėmimu. Grįžusi iš mokyklos įnikdavau skaityti ir bandydavau sudaryti
savo ateities spėjimus iš horoskopų ir burtaknygių.
Tik, deja, trokštamas džiaugsmas ir ramybė dėl
ateities priklausydavo nuo to, kiek palanki man
būdavo tos dienos kopijose perskaityta ar kortomis išdėliota žinia.
Vieną vėlyvo rudens dieną, kaip visada, grįžusi iš paskaitų, išsidėliojau kortas ir pasiskaičiau horoskopus, o po kelių valandų jau buvau
traukinyje pakeliui į krikščionišką studentams
skirtą konferenciją. Vykau ten ne Dievo ieškoti, o dėl smagios draugijos ir nuotykių. Mano
burtai negalėjo nei sulaikyti, nei išgąsdinti
manęs, nes mane jau buvo patraukęs Tas, Ku26

ris yra aukščiau už viską. Tik aš neturėjau nė
menkiausios nuojautos apie manęs laukiančius
pasikeitimus. Konferencijoje vienos paskaitos
metu pirmą kartą, kaip niekada iki tol, išgirdau
kalbant apie Jėzų: „Jis yra neregimojo Dievo
atvaizdas“. Žinoma, iki tol daug kartų buvau girdėjusi apie Jėzų, su draugėmis ginčydavomės dėl
Dievo buvimo ir nebuvimo. Bet tą vakarą pirmą
kartą iki širdies gelmių suvokiau, kad Jėzus yra
Dievas, atėjęs į šią žemę dėl manęs. Rodos, širdimi patyriau, kad Jis yra visiška šviesa, kuriai
pasisukus nebus nė menkiausio blogio šešėlio.
Nedvejodama atvėriau Jam savo širdį. Grįžusi iš
konferencijos namo jau kitą dieną išsitraukiau iš
spintos visas rytų horoskopų ir ateities spėjimų
knygų kopijas ir išmečiau jas į laiptinės šiukšlių
vamzdį. Dabar man nebebuvo baisu dėl savo
ateities, nes su manimi – Gerasis Ganytojas, kuris niekada nepaliks manęs, kad ir kas nutiktų.
Mano kasdienius ateities spėjimo skaitymus
pakeitė kasdienis Biblijos skaitymas ir malda.
Maždaug už mėnesio po grįžimo iš konferencijos skaitydama Apaštalų darbus radau: „Nemaža
užsiiminėjusių kerais sunešdavo savo knygas ir
visų akyse sudegindavo.“ (Apd 19, 19) Perskaičiusi šiuos žodžius nudžiugau, nes tai man buvo
patvirtinimas, kad mano, kaip ir tų prieš tūkstančius metų gyvenusių tikinčiųjų gyvenime
veikė ta pati Dievo Dvasia.

Prieš keletą metų Velykų proga gavau gražų
elektroninį sveikinimą, kuriame buvo parašyta:
Jei didžiausias mūsų poreikis būtų informacija, Dievas mums būtų atsiuntęs mokytoją. Jei
didžiausias mūsų poreikis būtų technologijos,
Dievas mums būtų atsiuntęs mokslininką. Jei
didžiausias mūsų poreikis būtų pinigai, Dievas
mums būtų atsiuntęs ekonomistą. Kadangi
didžiausias mūsų poreikis buvo atleidimas,
Dievas mums atsiuntė Gelbėtoją.
Manau, kad mūsų Gelbėtojas žinojo ir vieną
mums taip būdingą savybę – išdidumą, gerais
darbais paremtą teisumą, aroganciją, ir labai
didelį norą būti nuo nieko nepriklausomiems,
tad pasiuntė Šventąją Dvasią, o Ji įtikina mus,
kad gerais darbais Dievo akyse nepasiteisinsi ir
kad artėja amžinybės teismas.
Prisimenu, kaip pirmą kartą nuėjau į krikščionių pamaldas tvirtai nusistačiusi, kad tik
pažiūrėsiu, „susidarysiu įspūdį“, kad niekas
niekur manęs „neįvilios“. Klausydama pamokslo
apie Juozapo istoriją supratau, kad panašiai, tik
dar baisiau Kristus kentėjo ne dėl ko nors kito,
o dėl manęs – tokios „geros“ ir „pavyzdingos“.
Supratusi savo apgailėtiną padėtį apsipyliau
ašaromis ir prašiau Dievo atleidimo. Dabar suprantu, kad tai buvo Šventosios Dvasios darbas,
nes joks žmogus nebūtų galėjęs pralaužti mano
išdidumo barikadų.

Ir aš buvau išgelbėta iš beviltiškos savo padėties. Supratau, kad Tas, kuris mane išgelbėjo
ir pastatė ant tvirto pamato, niekada manęs
neišduos ir aš galiu pasitikėti Jo meile.
Tik įtikėjusi į bažnyčią eidavau pakylėta,
pamokslų klausydavau labai atidžiai. Viskas
buvo be galo nauja, nuostabu. Kartą labai savimi
patenkinta atėjau į susirinkimą. Atsisėdau. Salė
buvo pilna, tik šalia manęs buvo likusi tuščia
kėdė. Po kiek laiko į ją atsisėdo vyras. Jis buvo
labai nešvarus ir nuo jo sklido baisus kvapas.
Rodos, vandens buvo nematęs seniai. Sėdėjau
šalia ir sunkiai valdžiausi nedavusi jam pastabos. Staiga pamokslininkas sako: „Atsisukite į
savo kaimyną ir pasakykite jam: „Aš nesu geresnis už tave.“ Pasisukau į vieną pusę ir lengvai
ištariau tuos žodžius. O ką daryti su kita puse,
kur sėdėjo tas vyras? Atsisukau, sutramdžiau
savo jausmus ir pasakiau, kaip buvo liepta:
„Nesu geresnė už tave.“ Mano išdidumas buvo
tiesiog sutriuškintas. Ir tada savo viduje išgirdau
žodžius: „Argi tu dėl šių ištartų žodžių tapai
menkesnė? O šis žmogus pajuto savo vertę. Tu
jį pasmerkei, o Aš jį atvedžiau į bažnyčią. Tu
pasmerkei ne jį, bet Mano darbą jame. Ar saulė
šviečia tik tau, o jam ne?“
Ši istorija man buvo gera pamoka apie Dievo
meilę ir Jo Šventosios Dvasios veikimą mano
ir kitų gyvenime. Jėzus kviečia: Mt 11, 28:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate
prislėgti, ir aš jus atgaivinsiu.“ Tam žmogui ir
reikėjo tokios atgaivos. Ar ne tuo šaukimu ir aš
buvau išgelbėta?

Alvyta

Birutė Bikulčienė

Kristina
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ugyvenau nei daug, nei mažai – pusę
amžiaus. Esu įtikėjusi, pasikrikštijusi, per
paskutinius metus vis stipriau jaučiu Dievo veikimą savo gyvenime. Labai džiaugiausi tuo, kas
man vyko, tačiau nesijaučiau laiminga, vis dar
kažko trūko, kažkas buvo ne taip, tarsi manyje
būtų vidinė tuštuma, tarsi kažkas neužpildyta,
kiaura... Ir staiga vieną dieną suprantu, kodėl
man viskas taip atrodo, kad visiškai nesijaučiu
mylima.
Pasidarė liūdna. Užaugau normalioje šeimoje. Tėvai, ypač mama, mane mylėjo, manimi
rūpinosi, mane maitino, rengė, stengėsi taip,
kaip mokėjo, galėjo ir suprato. Tiesą pasakius,
žinojau, kad mylėjo, tačiau niekada to nejutau.
Žinau vieną dalyką: jei mes ko nors norime,
vadinasi, tai jau turime, tik nežinome. Pavyzdžiui, norime būti drąsūs, tai iš tiesų mes jau
esame drąsūs, tik nežinome ar pamiršome apie
tai. Mes negalime norėti to, kas nesame ar ko
nesame pažinę. Vadinasi, jei aš trokštu būti
mylima, kažkada jau jaučiausi mylima ir žinau,
koks tai jausmas, tik gal jutau jį labai seniai ar
labai trumpai.
Susimąsčiau. Peržvelgiau savo gyvenimą,
pamėginau atrasti tuos momentus ir netikėtai
suvokiau, kad mylima pasijusdavau šalia trijų
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asmenų: vaikystėje – šalia savo senelio, mamos
tėvo, šalia tetos, tėvo sesers, ir jau daug vėliau,
būdama vyresnė, besąlyginę meilę jaučiau iš...
šuns! Štai ir viskas. Tai visos mano meilės patirtys.Visi kiti mane mylėjo dėl kažko, už kažką
ar turėdami savo norų ir ketinimų. Tai suvokus,
pabiro ašaros. Tai štai, ko man trūko, štai kodėl
vis niekaip negalėjau rasti sau vietos, kodėl
kankino tas nelemtas tuštumos, neužpildytos
vidinės erdvės pojūtis! Tas liūdesys – visiškai
tuščias, nuo pat vaikystės neužpildytas mano
„meilės rezervuaras“.
Verkiau, verkiau... paskui pradėjau melstis,
atvirai, nuoširdžiai ir su viltimi. Žinojau, kad
Dievas mane myli, žinojau, bet net ir to nejutau.
Todėl meldžiausi ir prašiau Dievo stebuklo, nes
kas kitas tai gali, jei ne Jis. Dievui negalimų
dalykų nėra.
Besimeldžiant atėjo įdomi mintis – maldoje
visada miniu du asmenis: Dievą Tėvą ir Jėzų
Kristų. O kur Šventoji Dvasia? Kodėl niekada
nesikreipiu į Ją? Ir staiga supratau: o kas gi
kitas gali mane pripildyti Dieviškąja Meile, jei
ne Šventoji Dvasia? Kažkaip intuityviai vidumi
pajutau, kad tai Jos galioje, tik Ji, Šventoji Dvasia, gali užpildyti tuščią mano „meilės rezervuarą“. Pradėjau melstis ir prašyti pagalbos visų

trijų: Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus ir Šventosios
Dvasios!
Vakare nieko neįvyko, nuėjau miegoti, ryte
pabudau – „meilės rezervuaras“ ne tik tuščias,
bet dar ir staugia kaip vienišas vilkas. Vėl pradėjau melstis. Nieko. Tyla. Jokio veiksmo ar
dvelksmo.
Reikėjo pradėti dieną. Įsijungiau kompiuterį,
atsidariau elektroninį paštą ir staiga randu laišką, kuriame nėra ką skaityti, galiu tik pasileisti
giesmę. Tą ir padarau – pasileidžiu giesmę:
Daugiau meilės, daugiau jėgos, daugiau
Tavęs mano gyvenime.
Aš garbinsiu Tave visa savo širdim,
Aš garbinsiu Tave visom savo mintim,
Aš garbinsiu Tave visom savo jėgom,
Nes tu mano Viešpats esi.
Daugiau meilės, daugiau jėgos, daugiau
Tavęs mano gyvenime.
http://youtu.be/TDRQYE0wCMg
Nežinau, kas toje giesmėje buvo ypatingo,
tik aš jos vis nepalioviau klausytis... leidau daug
kartų, niekaip negalėjau nuo jos atsitraukti...
Kuo daugiau klausiausi, tuo labiau manyje
kažkas keitėsi, pildėsi, augo... Kol staiga suvo-

Jei mes ko
nors norime,
vadinasi, tai
jau turime, tik
nežinome.
kiau ir pajutau, kad... tai – MEILĖ, kad ESU
MYLIMA... Pasipylė džiaugsmo ašaros, daug
džiaugsmo ašarų pratrūko. Verkiau daug daugiau nei prieš tai melsdamasi, raudojau balsu...
Pagaliau! ESU MYLIMA! Pagaliau – JAUČIAUSI MYLIMA!
Nuo to laiko jaučiuosi mylima, viduje tarsi
užsipildė begalinė tuštuma, man gera, ramu ir
saugu...
O jei kada vėl sugrįžta vidinės tuštumos
jausmas, pasileidžiu giesmę ir jis akimirksniu
dingsta, sugrįžta jėga, ramybė ir pilnatvė.
Nijolė
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Laisvalaikis

**
Sekmadieninės mokyklos mokytoja pasakoja
klasei gerojo samariečio istoriją, kurioje vienas
iš veikėjų buvo sumuštas, apiplėštas ir paliktas
mirti.
Kad vaikams būtų lengviau įsivaizduoti, ji
papasakoja labai vaizdžiai, su smulkmenomis.
Pabaigusi ji klausia vaikų: „Ką darytumėte,
jeigu jūs pamatytumėte pakelėje gulintį
sužeistą ir kraujuojantį žmogų?“
Tylą nutraukė maža mąsli mergaitė: „Manau,
kad apsivemčiau!“
**
Jei savo dieną pradedate be kofeino, jei
esate linksmas ir nepaisote savo skausmų,
jei pavyksta atsispirti pagundai ir neįkyrėti
žmonėms skundais dėl savo bėdų, jei kasdien
valgote tą patį maistą ir esate už jį dėkingas,
jei nepykstate ant savo mylimų žmonių, kai
jie užsiėmę ir negali jums skirti laiko, jei
nekreipiate dėmesio į tai, kai žmonės, nutikus
kam negero, išlieja ant jūsų pyktį, nors jūs
niekuo dėtas, jei neįsižeisdamas išklausote
kritiką ir kaltinimus, jei savo įtampą galite
nugalėti nepadedamas medikų, jei užmiegate
be vaistų, jei visa tai galite… tuomet tikriausiai
esate šeimos šuo.
**
Jonas ir Steponas darbe per pietų pertrauką
kartu valgo ir šnekučiuojasi apie tai, kaip labai
jų žmonos jais rūpinasi.
Mano žmona taip manimi rūpinasi, kad net
neleidžia man nieko namuose daryti. Tai
puiku! – sako Steponas.
Nenorėdamas jam nusileisti, Jonas sako:
Čia tai niekis. Štai mano žmona mane tiesiog
garbina.
Ji tave garbina? Negali būti, kodėl taip manai?
– klausia sumišęs Steponas.
O štai kodėl! Kasdien per vakarienę ji man ant
stalo padeda deginamąją auką.
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**
Sekmadieninės mokyklos mokytojas
nagrinėjo su vaikais dvidešimt trečią psalmę.
Jis papasakojo, kokios būna avys: kad jos nėra
protingos ir kad joms reikia vadovauti, kad
avis ganydavęs piemuo turėdavęs jas saugoti
nuo plėšrių žvėrių, idant šios nenuklystų ir
nepadarytų kvailysčių, dėl kurių nukentėtų
arba žūtų.
Rodydamas į vaikus jis pasakė, kad jie yra kaip
avys, kurioms reikia vadovauti.
Tuomet dramatiškai išskėtęs rankas jis
paklausė vaikų:
Jeigu jūs esate avys, tuomet kas yra piemuo?
Buvo gana aišku, kad jis turėjo galvoje save
patį.
Kelias sekundes viešpatavo tyla. Tuomet
vienas vaikas atsakė:
Jėzus. Piemuo yra Jėzus.
Jaunas mokytojas, nustebęs dėl tokio
atsakymo, paklausė vaiko:
Kas tuomet esu aš?
Vaikas suraukė antakius, gūžtelėjo pečiais ir
atsakė:
Manyčiau, kad jūs esate aviganis šuo.
**
Sekmadieninės mokyklos mokytoja aiškino
vaikams, kas yra gėris ir blogis.
Gerai, vaikai. Panagrinėkime pavyzdį, –
pasiūlė ji. – Jeigu aš įlįsčiau į vyro kišenę ir
paimčiau jo piniginę su visais pinigais, kas
tuomet aš būčiau?
Vienas vaikas drąsiai pakėlė ranką ir su
šypsena išpyškino:
Jo žmona!
**
Kartą vienas vyriškis paklausė pastoriaus:
Jeigu rūkyčiau, ar vis vien patekčiau į Dangų?
Pastorius atsakė:
Žinoma! Beje, rūkydamas ten patektumėte
daug greičiau…

**
Vienas kirpėjas kartą pagalvojo, jog reikėtų
dažniau su savo klientais dalytis tikėjimu,
todėl jau kitą rytą, vos pakilęs iš lovos, jis sau
pasižadėjo:
Šiandien paliudysiu pirmam žmogui, kuris įeis
į kirpyklą.
Tik atidarius kirpyklą užėjo vyriškis ir pareiškė
pageidavimą:
Norėčiau nusiskusti!
Kirpėjas atsakė:
Mielai, prašome sėstis į kėdę, netrukus ateisiu.
Kirpėjas paėjėjęs į šalį pradėjo desperatiškai
melstis:
Dieve, atėjo pirmasis klientas ir aš jam
paliudysiu. Duok man išminties, kad žinočiau,
ką jam pasakyti. Amen.
Tuomet kirpėjas iškart priėjo prie kliento
vienoje rankoje laikydamas aštrų skustuvą, o
kitoje – Bibliją.
Labas rytas, pone. Norėčiau jus kai ko
paklausti… Ar jūs pasirengęs mirti?

**
Dideliame mieste bažnyčios tarnautojas
pasistatė mašiną neleistinoje vietoje, nes labai
skubėjo ir kitur nerado vietos.
Pastatęs mašiną po priekiniu stiklu padėjo
raštelį: „Apvažiavau šį kvartalą dešimt kartų.
Jeigu čia nepastatysiu mašinos, pavėluosiu
į susitikimą. ATLEISK MUMS MŪSŲ
KALTES.“
Grįžęs prie mašinos rado baudos kvitą su
prierašu: „Aplink šį kvartalą važinėju jau
dešimt metų. Jei neskirsiu jums baudos,
prarasiu savo darbą. NEVESK MŪSŲ Į
PAGUNDĄ.“

**
Jaunos krikščionės malda: „Viešpatie, ne dėl
savęs prašau, siųsk mano mamai gerą žentą!“
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