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aip gera ir malonu, kai broliai
vienybėje gyvena!
Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos,
varvantis per Aarono barzdą ant jo
drabužių apykaklės. Tai lyg Hermono
rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai
palaiminimą ir gyvenimą amžiną
Viešpats teikia!
Paslmių 133, 1–3
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Pamokslas

Kai broliai
vienybėje
gyvena
„Pakopų giesmė. Dovydo. Žiūrėk, kaip
gera ir malonu, kur broliai gyvena
vienybėje! Tai lyg brangus aliejus ant
galvos, varvantis ant barzdos, Aarono
barzdos, kol nuteka ant jo apdaro
apykaklės. Tai lyg Hermoną gaivinanti
rasa, kuri krinta ant Siono kalnų, nes
čia VIEŠPATS teikia savo palaiminimą
– amžinąjį gyvenimą.“
Ps 133, 1–3

Irmantas Pinkoraitis
Sugyventi su namiškiais ir
tikėjimo broliais – didelė
vertybė. Kartais lengviau
sugyventi su kaimynais,
bendradarbiais ir kitais ne
taip artimais žmonėmis.
Kai praleidžiame daug laiko
su artimaisiais, lengviau
išryškėja mūsų trūkumai,
aiškiau matyti, kai klumpame.
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Kur vienybė, ten gera ir malonu. Galime
manyti, kad gyvename vienybėje, tačiau,
jeigu tarp mūsų nėra gera ir malonu, kažin
ar tai vienybė. Galbūt – abejingumas. Kai
viešpatauja vienybė, gera bendrauti.
Gera ir malonu, kai viešpatauja tiesa ir
meilė. Gera ir malonu, kai tikintieji kartu
mokosi pažinti Viešpatį, kai kartu darbuojasi, dalijasi naštomis ir kviečia pasaulį
atsiversti į tikėjimą. Gera ir malonu, kai
verkiama su verkiančiais ir džiaugiamasi su
besidžiaugiančiais. Liūdėti, kai visi liūdi, lengva, bet ar lengva džiaugtis drauge? Džiaugtis, kai kitam sekasi, kai kitas pagerbiamas,
kai kitas išaukštinamas. Ten, kur Kristaus
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Kažin ar įmanoma
skelbti išganymą
– amžinąjį
palaiminimą
– gyvenimą su
Dievu, jeigu
broliai negyvena
vienybėje.

mokiniai, broliai moka vienybėje gyventi.
Ten gera ir malonu.
Vienybė yra malonė, nepriimkime malonės veltui. (2 Kor 6, 1)
Broliška vienybė yra labai brangi. Vargas
tam, kuris ją griauna.
Aliejus Senojo Testamento laikais buvo
Dvasios simbolis, ypatingo Dievo prisilietimo ženklas. Mes galime būti tikri, kad nebus
vienybės tarp brolių, jeigu Dievas mūsų
nepateps. Patepti reiškia paskirti tarnystei.
Brolių vienybė – kunigiška vienybė. Kunigai Dievo šventykloje Izraelyje ėjo įvairiausias pareigas. Kiekvienas buvo paties Dievo
paskirtas. Jie privalėjo tarnauti drauge, kad
būtų garantuota Dieviška tvarka ir Viešpačiui kiltų malonus aukų ir atnašų kvapas.
Taip ir mes, būdami Dievo šventykla, privalome eiti savo pareigas, kiekvienas pagal
mums skirtą malonės saiką. „Patarnaukite
vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo
malonės prievaizdai sulig kiekvieno gau4
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tąja malone.“ (1 Pet 4, 10) Viešpats patepė
mus Dvasia, kad būtume viena...
Broliška vienybė yra gaivinanti. Kai broliai
ir sesės vienybėje gyvena, jie atgaivins vienas
kitą. Kai broliai ir sesės kariauja, jie degina
kaip ugnis. Kam patinka liepsnojantys namai? Bet gaivinančios versmės karštą dieną
suteikia naujų jėgų.
Vienybė yra labai brangi. Jėzus Kristus
meldėsi, kad visi būtų viena. Jis padarė viską,
kad mes būtume viena. Kad mes žiūrėtume į
Jėzaus bendravimą su Tėvu ir pasimokytume
panašiai gyventi tarpusavyje.
„Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane
siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs,
aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip
mes esame viena: aš juose ir tu manyje,
kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis
pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli
taip, kaip mane mylėjai.” (Jon 17, 21–23)

Vieningoje bendruomenėje Dievas teikia
išganymą. Mes iki galo nesuvoktume išganymo paslapties, jeigu nebūtų bažnyčios, bendruomenės, surinkimo... Mes nesuvoktume
visų dvasinių turtų ir Dievo gelmės, jeigu
nebūtų šventųjų sambūrio (Ef 3, 17–19).
Kažin ar įmanoma skelbti išganymą
– amžinąjį palaiminimą – gyvenimą su
Dievu, jeigu broliai negyvena vienybėje.
Skelbti galima, bet be jėgos. Vienybė liudija garsiau už bet kokius trimitus ir šūkius.
Vienybė, nekviečianti prie Kristaus, kažin
ar yra ta vienybė, apie kurią kalba Dovydas
ir Šventoji Dvasia. Kai broliai vienybėje
gyvena, tarp jų gera ir malonu, ji džiugina,
kaip džiugindavo aliejus pavargusias kojas,
ji atgaivina kaip rasa. Vienybė ir taika –
geriausias liudijimas pasauliui. Palaiminti,
gyvenantys vienybėje.
Ar mūsų vienybė kviečia gauti amžinąjį
palaiminimą? Amen
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Misijos

Jesus.net
tarnystė vienija
tikinčiuosius

Robertas Peteraitis
„Brastos akmenų“ strategija –
internetu žingsnis po žingsnio
palydime beieškančius į vietines
bažnyčias. Tai veikia jau daugelyje
šalių, o dabar pradedama ir
Lietuvoje (ieškauDievo.lt).

Mano sveikata labai pablogėjo. Teko
susitaikyti su mintimi, kad greitai mirsiu.
Nutariau per kelis ateinančius mėnesius
užsitarnauti išgelbėjimą, bet pabandęs
vieną dieną supratau, jog negaliu gyventi
ir elgtis taip, kaip Dievas iš manęs tikisi.
Tomis dienomis Jis paragino mane skaityti Bibliją ir aš suradau internete jūsų
puslapį, iš kurio supratau, kokia iš tiesų
yra Evangelijos žinia ir ką reiškia tikra
bendrystė su Jėzumi. Taip patikėjau savo
gyvenimą Viešpačiui. Dabar pats esu sielovadininkas ir internetu padedu žmonėms
pažinti Jėzų.
Sebastjanas, Lenkija
Ačiū, kad savo puslapiu padėjote man
atrasti tikėjimą. Kasdien matau savo gyvenime vis daugiau Dievo. Tebūna palaimintas
Viešpats.
Svetainės lankytojas iš Prancūzijos
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Sielovadininkas iš jūsų puslapio padrąsino mane skaityti Bibliją ir nurodė tam tikras
vietas. Pradėjusi skaityti Kalno pamokslą
buvau sukrėsta. Supratau tiesą apie save,
suvokiau savo nuodėmingumą. Pradėjau
prašyti Dievo atleisti man ir maldoje priėmiau Jėzų į savo širdį. Taip prasidėjo mano
nuotykis su Dievu.
Malgožata, Lenkija
Paieškojęs internete radau jus. Išėjau visą
jūsų kursą. Dabar lankausi bažnyčioje ir
neseniai pasikrikštijau.
Svetainės lankytojas iš Olandijos
Ačiū, kad vedėte mane per liudijimus,
maldas ir pamokas. Ačiū, kad esate dėl
visų tų, kurie trokšta gyvojo Dievo ir ieško
savo gyvenime dvasinio tako. Tegu Viešpats
gausiai laimina jūsų tarnystę. Tesklinda Jo
šlovė visur!
Svetainės lankytojas iš Brazilijos

Tai liudijimai žmonių, kurie lankėsi judėjimo Jesus.net įvairių šalių svetainėse.
Jesus.net judėjimas
Jesus.net judėjimas gimė Prancūzijoje 2005
metais ir greitai išplito į daugiau nei trisdešimt
šalių. Šveicarijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje,
JAV ir kitose šalyse įvairių denominacijų ir
bažnyčių tikintieji susijungė bendram tikslui
– internetu ir kitomis naujausiomis technologijomis skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją,
vesti žmones prie Dievo ir kviesti į vietines
bendruomenes. Susivienijimo tikslas – būti
stipresniems ir našesniems, nes užduotis per
didelė vienai bažnyčiai ar denominacijai.
Nors šiame Evangelijos skelbimo darbe
pasitelkiama naujausia technologija, tačiau
svarbiausi išlieka žmonės – tai Jesus.net judėjimo dalyviai – paprasti tikintieji, savanoriai
sielovadininkai. Pavyzdžiui, Lenkijoje tokių
savanorių iš įvairiausių bažnyčių yra daugiau
kaip šimtas. Sielovadininkai nėra kompiuterių
specialistai, ir jų tikslas – ne pamokslauti,
7

o užmegzti nuoširdų, draugišką ir pagarbų
dialogą, padėti žmogui remiantis Šventuoju
Raštu pačiam rasti atsakymus į svarbiausius
jo gyvenimo klausimus.
Jesus.net judėjimo šerdis yra šios 8 vertybės:
 Vienybė – tarp tikinčiųjų iš įvairių bendruomenių;
 Inovacija – naudojamos pažangiausios
technologijos;
 Gerai atliekamas darbas – viską daryti kokybiškai, kad Dievas būtų pašlovintas;
 Tik Jėzus – teologijoje susilaikyti nuo denominacinių ginčų ir išaukštinti vien Jėzų;
 Atsižvelgimas į ieškančiuosius – ieškantys
žmonės ir jų poreikiai mums yra svarbiausi;
 Prieinamumas – viskas – medžiaga ir darbas – neatlygintini;
 Nusižeminimas – daryti žmogui įtaką, o ne
sukelti jam įspūdį;
 Tarnavimas visa širdimi.
Kodėl svarbu skelbti Evangeliją internetu?
Internetu pasaulyje naudojasi vis daugiau
žmonių. Šio judėjimo Evangeliją skelbiančias
svetaines nuo 2005 metų jau aplankė daugiau
kaip 60 milijonų interneto vartotojų, 8 milijonai
iš jų nusprendė keisti savo gyvenimą. Interneto
naudojimas Lietuvoje paskutiniais metais labai
išplito – 2013 m. pavasario apklausos duomenimis, internetu naudojasi net 73 proc. visų
Lietuvos žmonių. Dėl anonimiškumo internete
žmonės jaučiasi saugūs, tai padeda jiems atsiverti, be baimės būti išjuoktiems ar apkaltintiems
naivumu, kalbėtis nuoširdžiai ir užduoti rimtus
klausimus.
Jesus.net ir Lietuva
2014 metais šis judėjimas pasiekė ir
Lietuvą. Kelių evangelinių misijų ir denominacijų tikintieji susitiko ir nusprendė
vieningai dirbti kartu. Na, o lenkų Jesus.net
projekto komanda labai šiltai į tai sureagavo
ir pasiūlė visokeriopą pagalbą. Jau sukūrėme
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pirmąją lietuvišką svetainę apie Dievo pažinimą: ieškauDievo.lt
Mūsų tikslas – susisiekti su lietuviais Lietuvoje ir užsienyje. Su jais ne tik dalysimės
Evangelijos žinia, bet ir ugdysime juos bei
kviesime į netoli nuo jų esančias tikinčiųjų
bendruomenes. Šis uždavinys yra per didelis
vienai bendruomenei ar kelių žmonių grupelei. Todėl tam, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie Kristų ir prisidėtų prie vietos bendruomenių, įvairioms Lietuvoje esančioms
misijoms, denominacijoms ir bažnyčioms
būtina dirbti kartu.
Mūsų vizija
Įsivaizduokite pasaulį, kuriame kiekvienas
gali laisvai prieiti prie Evangelijos, Dievo
pažinimo ir augimo Jėzuje, pasaulį, kuriame
lengva dalytis savo tikėjimu su kitais. Tokia yra
šios internetinės tarnystės vizija! Tačiau vietinių
tarnautojų dar yra nedaug, o darbo laukia išties
nemažai. Jei jus domintų šis projektas ar galima
tarnystė jame – susisiekite su mumis. Šiai
didžiulei vizijai įgyvendinti turime dirbti kartu,
mylėdami vienas kitą ir tuo liudydami pasauliui,
kad esame Jėzaus mokiniai. „Aš jums duodu
naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte
vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano
mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ Jn 13, 34–35.
Būdamas šios tarnystės koordinatorius kviečiu dalyvauti ir jus! Šiuo metu labiausiai reikia
sielovadininkų (jie neturi būti kompiuterių
specialistai) ir vertėjų į lietuvių iš anglų bei lenkų
kalbų. Susiekite su manimi elektroniniu paštu
robertas@ieskauDievo.lt. O kad Dievo darbas
vyktų kuo sklandžiau – palaikykite mus ir maldomis (norėdami gauti naujienlaiškį ir išsakyti
poreikius rašykite adresu agne@ieskauDievo.lt ).
Jei nuspręstumėte paremti internetinę
evangelizaciją, auką siųskite:
Visuomeninė organizacija „Agapė“, įmonės
kodas: 191927071. Adresas: S. Žukausko g. 39,
Vilnius. AB SEB bankas: LT24 7044 0600 0113
9416. Paskirtis: Parama-6-680.

radijo laida EKOMISIJA
šeštadieniais 10 val.,
kartojama
antradieniais 20 val.

radijo laida Reformatų žinia
sekmadieniais 10.00 val. ir 19.00 val.
kartojama
pirmadieniais 22 val.

radijo laida Gyvieji šaltiniai
trečiadieniais 20 val.,
kartojama
sekmadieniais 15 val.
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Mintys

Kur slypi
pilnatvė,
arba įvairovės
džiaugsmas
Lina Andronovienė
Kai dar buvau vaikas,
išgirdau pasakojimą apie
žmogų, atsivertusį po
tiltu. Iš to džiaugsmo dėl
to, kas jam nutiko, visus
aplinkinius jis ėmė vestis
po tiltu ir stebėdavosi ir net
piktindavosi, kad šie ten
nepatiria to paties.
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Mūsų išankstiniai nusistatymai – galingas, kartais labai pavojingas veiksnys. Tai,
ką esame patys patyrę ar prie ko pripratę,
neretai atrodo geriausia, gal net teisingiausia. Susidūrus su žmonėmis, kurie sakosi
taip pat mylintys Dievą, bet visai kitaip kalba, gieda ar rengiasi, su jais sutarti gali būti
keista ir nelengva.
Kai taip nutinka, prisiminkime, kad pačioje
Biblijoje atsispindi didžiulė įvairovė. Jau iš
Senojo Testamento matyti, kad Dievo žmonių
kelionė su Dievu nėra statiška. Iškilus naujoms
aplinkybėms ji skatina naują praktiką: Viešpats sutinkamas ir garbinamas kaldėjų Ūre,
ant Sinajaus kalno, kilnojamoje Padangtėje,
Saliamono šventykloje, tremtyje, vėliau – sinagogose... O Naujajame Testamente aptinkame
įvairias bendruomenes iš skirtingų kultūrų
ir kontekstų. Bendruomenė Jeruzalėje solidi,
konservatyvi; Antiochijos bažnyčia dinamiška, misionieriška; Korinto – charizmatiška,
balsinga. Niekuomet neturėtume praleisti pro
akis ir fakto, jog Evangelijų – pasakojimų apie
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą,

mirtį ir prisikėlimą – keturios. Jos tarsi kino
kameros iš keturių skirtingų perspektyvų rodo
mums Viešpatį ir primena, jog vieno liudininko pasakojimas gali būti tikras, bet nepakankamas. Mums reikalingi kiti, padėsiantys išvysti
platesnį paveikslą.
Pamaldų įvairovė tam tikra prasme atspindi ir mūsų kaip asmenybių skirtingumus: į gilias mintis panirusių mąstytojų,
entuziastingų pamokslininkų, meniškos
sielos kūrėjų, atkaklių darbininkų, pedantiškų tvarkytojų. Tai toli gražu nereiškia,
kad savo bendruomenę turėtume rinktis
pagal asmenybės tipą, bet netgi žvelgdami į
krikščioniškas bendruomenes ir skirtingą jų
pamaldų tvarką matome jų, kaip bendruomeninių „asmenybių“, skirtingus tipus.
Visgi vieną visiems būdingą – matyt, Dievo
sukurtą – bruožą norėčiau išskirti: tai ritmiškumas. Krikščionybėje labai anksti prigijo toks
dalykas kaip liturginiai metai, prasidedantys
nuo Advento ir vedantys per Kalėdas, Gavėnią,
Velykas ir Sekmines. Ritmiškumą atspindi ir

sekmadienio – Viešpaties dienos – šventimas
arba tradicinei ir naujajai vienuolystei būdingos keliskart per dieną tariamos maldos.
Tikriausiai akivaizdu, jog ritmas svarbus
vadinamosioms liturginėms bažnyčioms –
katalikų, liuteronų, reformatų, metodistų ir
panašiai. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį
į tai, jog ritmas – vienoks ar kitoks – egzistuoja ir iš pažiūros laisvo, charizmatiško
stiliaus bendruomenėse. Atidžiau pažvelgę,
ir čia pamatysime tam tikrą kartojimąsi, pulsaciją, seką. Ritmiškumas – Dievo dovana,
nes nė vienas nuolat negyvename „kalno
viršūnėje“, ir Dievas prie mūsų prisiliečia
įvairiomis akimirkomis.
Kad ir kokią bendruomenę vadintume
savo namais, įsižiūrėkime į tai, kaip ji garbina Dievą ir stengiasi Jį pažinti. Išlaikykime
geriausius tokios tradicijos bruožus, bet jų
nesuabsoliutinkime. Galime džiaugtis, jog
tik Kristuje ir Jo kūne – ne mumyse ir ne
mano bažnyčioje – glūdi Dievo pažinimo
pilnatvė.
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Interviu

„Valio“ projektas
jungia įvairių
denominacijų
krikščionis
Robertas Peteraitis
Tarptautinis muzikinis
projektas vaikams VALIO
(„Jippii“) Lietuvoje vyksta nuo
2007 metų pabaigos. Projekto
tikslas – kad vaikai iš
skirtingų bažnyčių aplankytų
įvairius Lietuvos miestelius ir
kaimus ir skleistų lietuviškas
krikščioniškos tematikos
giesmeles bei liudytų
Gerąją Naujieną apie mūsų
Gelbėtoją ir Atpirkėją Jėzų
Kristų.
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Šiuo metu Lietuvoje vaikų chorai „Valio“ yra Švenčionėliuose, Kaune, Vilniuje,
Ylakiuose. Kompaktiniai diskai ne tik parduodami, bet ir dovanojami kaimuose vargingiems žmonėms, vaikų globos įstaigoms,
neturinčioms galimybių įsigyti muzikinių
albumų. Daugelyje šalių – Norvegijoje,
Švedijoje, Rusijoje, Rumunijoje, Azerbaidžane, Bulgarijoje, JAV, Izraelyje, Japonijoje
ir Lietuvoje jau buvo surengti tarptautiniai
labdaringi „Valio“ koncertai bei renginiai.
Kalbinu „Valio“ choro vadovę Gintarę
Kačkovską.
Robertas: Kokia buvo jūsų tarnystės su
„Valio“ choru pradžia?
Gintarė: Pirmą vaikų chorą subūriau, kai
man buvo 19 metų, o nuo 2001 m. vadovauju vaikų chorui bažnyčioje „Biblijos kelias“
Vilniuje. Viešpats man sakė, kad tarnystės
pradžioje bus sunkumų, bet jeigu pasitikėsiu
Juo, Jis padarys didelių dalykų. Taip ir įvyko,
net daugiau nei įsivaizdavau. Šių metų birželio pabaigoje išsipildė mano svajonė – pirmą
kartą „Valio“ chorų festivalis „Aš ir mano

„Valio“ choro vadovė Gintarė Kačkovska su dukrele

šeima“ vyko Vilniuje – jungtinis vaikų ir
jaunimo choras „Valio“ įvairiomis kalbomis
giedojo apie Jėzų ant Vilniaus Rotušės laiptų
(dalyvavo chorai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Rusijos, Japonijos). Vilniaus miesto
gatves puošė festivalio dalyvių eisena. Aštuoniose Vilniaus miesto aikštėse skambėjo
vaikų balsai. Vilniečiai turėjo galimybę išgirsti apie Jėzų, o aš festivalio metu dėkojau
Viešpačiui ir sakiau: „Dieve, Tu mane didžiai
nustebinai.“
Robertas: Papasakokite apie „Valio“ projekto pradžią.

Gintarė: „Valio“ projektas prasidėjo prieš
penkiolika metų Suomijoje pavadinimu
„Jippii“ („Valio“). Projekto autorė – moteris
Outi Rossi. Jos širdyje gimė troškimas atlikti
misionierių tarnystę kartu su vaikais. „Jippii“
projektas prasidėjo 2000 metais nuo 3 vaikų,
jie mylėjo Jėzų ir norėjo šia žinia dalytis su
kitais. Dauguma „Jippii“ giesmelių parašytos
žymaus suomių kompozitoriaus Lasės Heikilos (Lasse Heikilla), jos aiškiai perteikia
Evangelijos žinią. Giesmelės išverstos į daugiau nei aštuoniasdešimt kalbų. Šiuo metu
yra daugiau nei šimtas „Jippii“ chorų visame
pasaulyje. Organizuojamos misionieriškos
kelionės vaikams.
Robertas: Koks buvo šio projekto kelias
į Lietuvą?
Gintarė: 2007 metais iš Suomijos į Vilnių
atvykę svečiai lankėsi Aleksandro Kurovskio
(Aleksandr Kurovskij – dabartinis „Valio“
projekto koordinatorius Lietuvoje) namuose
ir papasakojo apie „Jippii“ vaikų chorą ir jo
tikslus. Netrukus Aleksandras paskambino
man, siūlydamas pradėti šį projektą Vilniuje.
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Tuo metu bažnyčioje „Biblijos kelias“ šeštus
metus vadovavau vaikų chorui. Mano širdis
degė troškimu nešti Gerąją Naujieną Lietuvos
vaikams ir suaugusiesiems. Jau anksčiau rengdavome su vaikais programą ir važiuodavome
į įvairias vietoves skelbti Evangeliją. Išgirdusi
Aleksandro pasiūlymą nudžiugau, nes supratau, kad Dievas atveria naujų galimybių
pasiekti Lietuvos žmones. Netrukus giesmelės
buvo pradėtos versti į lietuvių kalbą. Giesmeles
vertė Nijolė Latužienė (Klaipėdos evangelikų
baptistų bažnyčia). Vaikai susibūrė iš dviejų
Vilniaus evangelinio tikėjimo bendruomenių:
„Biblijos kelias“ ir „Maldos namai“. Pirmasis
muzikinis albumas „Būkim Dievo žiburiai“
mažuosius klausytojus pasiekė 2009 metais,
antrasis – „Ten gyvensiu amžinai“ – 2011
m., o trečiasis – „Tau dėkoju“ bus išleistas
2014. „Valio“ chorui akomponuoja „Valio“
orkestras, kuriame dalyvauja įvairaus amžiaus
krikščionys iš įvairių bažnyčių. Orkestre groja
mušamieji, klavišiniai, gitaros, bosinės gitaros,
akordeonai, styginiai, pučiamieji ir kt.
Robertas: Kokios bažnyčios dalyvauja
šiame projekte?
Gintarė: Ketverius metus iš eilės choras
dalyvavo evangeliniuose renginiuose Vilniaus „Siemens arenoje“. Besiruošiant šiems
renginiams, buvo išsiųstas kvietimas į visas
evangelines Lietuvos bendruomenes prisi14

Džiaugiuosi, kad
krikščionys iš įvairių
bažnyčių ir įvairių
pasaulio kraštų
susiburia dėl bendro
tikslo – pasakoti
žmonėms apie
Jėzų Kristų
dėti prie „Valio“ vaikų choro. Taip Lietuvoje
gimė dar penki vaikų chorai „Valio“. Lietuviškos giesmelės skambėjo Vilniaus miesto
parkuose, skveruose, gatvėse, Senamiestyje,
LR Seime, prekybos centre „Panorama“, Bernardinų sode, Rotušės aikštėje. Giesmelių
klausėsi įvairių Lietuvos miestų ir gyvenviečių žmonės.
Džiaugiuosi, kad krikščionys iš įvairių
bažnyčių ir įvairių pasaulio kraštų susiburia
dėl bendro tikslo – pasakoti žmonėms apie
Jėzų Kristų.
www.valiochoras.lt,
valiochoras@gmail.com
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Liudijimas

Dievas

Džiaugiuosi
Dievu, kuris
mane mokė ir
tebemoko per
nusivylimus

įprasmina
gyvenimą
Asta Degenytė
Vaikystėje buvau
labai, gal net pernelyg
aktyvi, bet draugiška.
Man viskas buvo
įdomu: sportas,
skautai, dainavimas.
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Bėgdavau visur, kur tik galėjau, ir mokiausi visko, kas buvo įdomu. Pasižymėjau
dar vienu bruožu – buvau tikra „nevėkšla“.
Man vis nutikdavo taip, kad daiktai lūždavo,
sugesdavo, vis ką nors suplėšydavau, užsigaudavau. Kol buvau vaikas, regis, nieko
netrūko, bet atėjo metas, kai viskas ėmė
atrodyti juoda (dabar jį vadinu Dievo auklyba,). Viskas prasidėjo nuo to, kad netekau
savo močiutės, o ji buvo man be galo brangi.
Močiutė mane mylėjo kaip niekas kitas ir kai
jai sustojo širdutė, pasakiau sau:
– Dievas yra „sadistas“ ir Jam niekas niekada nerūpėjo ir nerūpi! Jei jis būtų geras,
leistų močiutei gyventi!
Po šio įvykio labai supykau ant Dievo ir
mečiau viską, kas mane auklėjo kaip dorą
asmenybę: skautai, choras, popamokinė veikla. Man viskas atrodė šlykščiai koktu. O dar
tėtis... Kodėl jis gėrė? Kodėl mamą susargdino? Kodėl mane mušė? Ir visose šiose situacijose aš nemačiau Dievo, o jei kas drįsdavo
sakyti, kad Dievas yra geras, apsisukdavau ir
nueidavau... Dažniausiai rūkyti. Mano tėtis
tikėjosi, kad antrasis vaikas bus berniukas, ir
pamatęs, kad gimiau aš, nelabai nudžiugo ir
nusprendė tiek nemylėti, kiek sesers.
Ta nemeilė lydėjo mane labai ilgą laiką.
Niekada netikėjau, kad galiu būti mylima, to-

dėl niekada savęs netausojau – rūkiau, gėriau,
vartojau narkotikus ir man viskas buvo vienodai. Be to, vogdavau, apgaudinėdavau ir nuo
policijos lakstydavau. Man vis kartojo: tavo
ateitis kalėjime. Neslėpsiu – aš tuo taip pat
patikėjau. Tik mano mamytė visada dėl manęs
išgyvendavo ir visada tikėjo, kad aš pasikeisiu.
Kartą vienos bendraklasės mama per tėvų
susirinkimą pasiūlė tėvams mane pakarti.
Tąkart mama pravirko, nes taip kalbėjo apie
jos mylimą dukrą. Visada, kai galvoju apie
Dievo gerumą, sau vis kartoju: jei mama
man tiek atleido, tai kokio dydžio yra Dievo
gailestingumas?
Kai buvau visiškai „degradavusi“, atėjo
į mano gyvenimą žmonės, kurie perkeitė
mano mąstymą apie Dievą, apie save pačią.
Parodė meilę, toli gražu nenupasakojamą
žodžiais. Kaip įsimylėjėlis negali pasakyti,
kaip jis myli savo išrinktąją, taip aš negaliu
pasakyti, kas per jausmas mane aplankė.
Kai girdžiu klausiant, kur yra Dievas, kodėl
Jis toks užsislėpęs, kodėl negailestingas,
man iškart norisi šaukti: „O kas yra mama,
draugai, giminaičiai, mokytojai? Ar tai ne
Dievo žmonės, išmokantys gyvenime visko,
ko tau prireikia?“ Kol nesusidūriau su netektimi, kad ir močiutės, nemokėjau vertinti
šalia esančių žmonių, kol nejaučiau meilės,

nemokėjau vertinti net paprastos mamos
ašaros, kol nejaučiau gyvenimo dugno, nesirinkau patirti laimingo gyvenimo. Todėl
esu labai dėkinga savo gyvenimui, kad mane
išmokė to, ko jokiu būdu žmogaus protas
negeba išmąstyti.
Džiaugiuosi Dievu, kuris mane mokė ir
tebemoko per nusivylimus. Dažnai savęs
klausdavau, ką reiškia Dievo pažadas būti
su manimi visada. Juk nė vienas žmogus
nepajėgus „ištransliuoti“ Dievo meilės tobulai. Neseniai buvau susirgusi depresija, ir
pasaulis atrodė juodas kaip žemė, jaučiausi
išduota, apleista ir vieniša. Aleliuja! Atėjo atsakymas: „Aš dėl jūsų, žmonių, sukūriau visą
kūriniją, per kurią aš veikiu kaip noriu ir
kada noriu. Aš jums dovanoju paukščius, kai
nebeįmanoma klausytis muzikos, dovanoju
šilumą, kai širdį šaltis stingdo, aš dovanoju
daug žmonių, ir jie yra aplink jus... Bet jūs
viso šito atsisakote, nes teigiate žinantys, ko
jums reikia.“ Neišmatuota išmintie, pamaniau! Ir ligai praėjus aš negalėjau atsistebėti,
kaip Dievas panaudoja visumą: nuklydimus,
negalias, nesuvokimą.
Noriu palinkėti vieno – NETURĖKITE
ILIUZIJOS, kad Dievas padarys jūsų gyvenimą tobulą: be skausmo, vargo ar nelaimių.
Aš viena žinau – Jis visa šita įprasmins.
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Pažintis

Pokalbis apie
Evangelinį
Biblijos institutą
Paskaita

Henrikas Žukauskas
Su EBI rektorium
Valdu Vaitkevičium
kalbėjosi Henrikas
Žukauskas
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Evangelinis Biblijos institutas (EBI)
veikia jau ne vienerius metus. Kaip įvardytumėte EBI dvasinę kryptį, kaip apibūdintumėte EBI veidą?
Evangelinis Biblijos institutas (EBI) –
anksčiau kaip Lietuvos krikščioniško fondo
programa, o nuo 2012 m. – kaip viešoji įstaiga Lietuvoje veikia tikrai ne vienus metus.
Šiais metais sukanka nedidelis EBI veiklos
jubiliejus – 20 metų. Pirmoji EBI teologinio
lavinimo programa buvo pasiūlyta 1994 m.
Klaipėdoje Evangelikų baptistų bažnyčioje
(Vytauto g. 38), po vienerių metų perkelta į
Šiaulius, o nuo 1997 m. – į Ginkūnus (Žeimių g. 7, Šiaulių r.).
Šiandien Evangeliniame Biblijos institute
veikia du studijų centrai – Šiauliuose ir Vilniuje, siūlantys trijų pakopų studijų programas: Biblinių studijų sertifikato, Tarnystės
diplomo ir Teologijos bakalauro. Evange-

Dvasine prasme
palankiausias
EBI burėms
vėjas – bažnyčių
poreikių vėjas.
liniame Biblijos institute buriasi evangelinių bažnyčių žmonės, norintys vaisingai
tarnauti savo bažnyčioje ir todėl siekiantys
įgyti Šventojo Rašto pažinimo ir praktinės
teologijos pagrindus. O EBI pirmiausia
stengiasi išgirsti evangelinių bažnyčių teologinio mokymo poreikius ir, antra, tinkamai
juos patenkinti. Taigi siekiame, kad EBI

Sveikinimai baigus EBI

kuo veiksmingiau padėtų ugdyti brandžias
asmenybes, pasirengusias tarnauti krašto
evangelinėse bendruomenėse ir krikščioniškose organizacijose.
Dvasine prasme palankiausias EBI burėms vėjas – bažnyčių poreikių vėjas. Kryptį
duoda Europos evangelikų aljanso tikėjimo
išpažinimas (šiuo metu vyksta diskusijos
19

EBI absolventai

EBI dėstytojas Holgeris Lahaen su studentais

tarp EBI steigėjų; tikiuosi, kad greitai EBI
priims šį tikėjimo išpažinimą), o „vėją į bures“ – evangelinės bažnyčios.
Kaip įsivaizduojate evangelinių bažnyčių ateitį Lietuvoje? Kokį vaidmenį jos
gali atlikti visuomenėje ir kaip EBI gali
prie to prisidėti?
Pats labai norėčiau pamatyti, kaip atrodys
evangelinės bažnyčios ateityje. Evangelinių
bažnyčių genome glūdi neįkainojamos kokybės genas – prisirišimas prie Dievo Žodžio.
Šis genas neleidžia išsigimti organizmui.
Priimtas Dievo Žodis gali daryti didelę įtaką
visuomenei; ne išimtis ir Lietuva, priklausanti Europos Sąjungai, čia kai kurios Rašto
vertybės yra nuvertintos. Šventajame Rašte
aptinkame pasakojimą apie karalių Jošiją
(2 Kar 22–23). Jis, Dievo Žodžio sukrėstas,
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įsipareigojo laikytis Viešpaties paliepimų,
surašytų Įstatyme. Kas atsitiko karalystėje?
Įvyko dideli teigiami pokyčiai. Raštas karaliaus Jošijo darbai labai vertinami: „Iki jo
nebuvo kito karaliaus, kaip jis atsidavusio
VIEŠPAČIUI [...], nei po jo neatsirado nė
vieno tokio kaip jis“ (2 Kar 23, 25).
Bažnyčios misija – laikytis įsipareigojimo
Dievo Žodžiui. EBI šiame sandoros kelyje
galėtų būti geras pagalbininkas bažnyčiai.
Žmonės vis atidžiau renkasi, ką mokytis. Pasiūla didžiulė, ieškoma ne tik
Lietuvoje. Kaip EBI mato savo vaidmenį
akademiniame žemėlapyje? Ar bus siekiama įsitvirtinti akademiškai, siekti
diplomų pripažinimo?
Kažkas yra pasakęs, kad nėra laiko skaityti
geras knygas, reikia skaityti pačias geriausias.

Kalbėdamas apie teologijos mokyklas taip pat
pasakyčiau, kad reikia rinktis pačią geriausią.
Nėra laiko bandyti vienoje, paskui kitoje.
Iš Lietuvoje veikiančių teologijos mokyklų,
teikiančių biblinį ir teologinį išsilavinimą, EBI
– viena geriausių. Kuo ji ypatinga? Čia žmogus
gali išbandyti savo akademinius gebėjimus
studijuodamas lietuvių kalba, galbūt atrasti
savo dvasines dovanas, pamatyti evangelinių
bažnyčių įvairovę, įgyti teologijos žinių. Tačiau
svarbiausia, kad visa tai žmogui prieinama gyvenant įprastai, t. y. nepaliekant šeimos, namų,
darbo, bažnyčios.
Norintiems įgyti aukštesnį akademinį
laipsnį (teologijos magistro ar daktaro) reikės žengti drąsų žingsnį ir ieškotis mokymo
įstaigos kitose šalyse.
EBI siekia akredituoti šešerių metų Teologijos bakalauro programą, turinčią dvi specializacijas (Pastoracinė tarnystė ir Krikščioniška
tarnystė) Eurazijos teologijos mokyklų akreditacijos asociacijoje (EAAA – Euro-Asian
Accrediting Association). Ar EBI sieks įsitvirtinti akademiškai ir sieks valstybinio diplomų
pripažinimo, priklausys nuo EBI dalininkų ir
EBI tarybos valios.
Koks būtų pagrindinis iššūkis EBI dabartiniame raidos etape? Kokios pagrindinės maldos reikmės?

Tačiau svarbiausia,
kad visa tai
žmogui prieinama
gyvenant įprastai,
t. y. nepaliekant
šeimos, namų,
darbo, bažnyčios.
Šiuo metu vykdome dokumentų analizę
ir visus reikalingus parengiamuosius darbus, susijusius su EAAA akreditacija. Ką tai
reiškia? Akreditacija – tai darbo kokybės
vertinimas pagal daugybę kriterijų; tai būtinas žingsnis siekiant vaidmens ar vietos
akademiniame žemėlapyje.
Maldos reikmė: kad siekdami EBI mokymo kokybės vertinimo, galbūt keldami akademinius reikalavimus EBI, nepamirštume,
jog visa tai darome dėl bažnyčių, kurios siųs
savo studentus. EBI misija – pirmiausia tarnauti evangelinėms bažnyčioms Lietuvoje.
www.ebinstitutas.lt
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Geroji naujiena

Skleisti

vaikams žinią
apie Dievo
meilę
Rasa Mardosaitė
„Vaikų Kalėdos“ (Operation
Christmas Child) yra vienas
iš daugelio JAV įsikūrusios
krikščioniškos organizacijos
„Samariečio Krepšys“
(Samaritan’s Purse) projektų.
Jo tikslas – teikti džiaugsmą
ir viltį kenčiantiems vaikams
visame pasaulyje.
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Rasa Mardosaitė ir Kristina Marija Aganson,
koordinuojanti „Šauniausios kelionės“ programą

Paprasta dovanėlė, supakuota į batų dėžutę, yra puiki galimybė vaikui apčiuopiamu
būdu suvokti ir priimti Dievo Meilę, atvesti jį
ir jo artimuosius į tikėjimo kelią. Šis projektas vyksta pasitelkiant vietines krikščionių
bendruomenes ir suteikia galimybę tikintiesiems atsigręžti į vaikus ir liudyti jiems
Jėzaus Kristaus Evangeliją. Nuo 1993 metų
buvo padovanota per šimtą milijonų dovanėlių, supakuotų į batų dėžutes, daugiau nei
124 pasaulio šalyse. Šie skaičiai yra daugiau
nei statistika, tai – šimtas milijonų džiaugsmo, vilties ir meilės pliūpsnių vargstančių
vaikų gyvenime!
Mane kiekvienąkart stebina antgamtinis Dievo veikimas per paprastą dovanėlę.
Dovanėlę paruošia kitose šalyse gyvenantys

vaikai, šeimos, organizacijos. Kiekvienos
dovanėlės turinys yra labai unikalus, smagus
ir žaismingas. Dovaną ruošiantys žmonės tik
spėlioja, kas galėtų pradžiuginti vieno ar kito
amžiaus ar lyties vaiką, tačiau kiekvienais
metais išgirstame šimtus vaikų liudijimų
apie tai, kaip dovanėlėje atrasti dalykai tobulai tenkina jų poreikius. Štai visai neseniai
kažkurioje ataskaitoje perskaičiau vieną jų:
kaime gyvenantis berniukas nuolat patirdavo bendraklasių patyčias, nes mokyklines
priemones, vadovėlius nešiojosi plastikiniame maišelyje – tėvai neturėjo galimybės
nupirkti kuprinę. „Vaikų Kalėdų“ dovanėlė
privertė aiktelti iš nuostabos ne tik tą berniuką, bet ir jo namiškius ir bendraklasius.
Batų dėžutėje jis rado berniukišką kuprinę ir
daug mokyklai reikalingų daiktų!
Džiugina, kad „Vaikų Kalėdų“ projektas
suteikia galimybę bendruomenėms ne tik
dovanoti dovanėles vaikams, bet ir tęsti
draugystę su jais ir padėti jiems susidraugauti su Jėzumi dalyvaujant „Šauniausios
kelionės“ programoje.
„Vaikų Kalėdos“ Lietuvoje jau vyksta penkiolika metų. Šiame projekte yra dalyvavę
daugiau kaip du šimtai skirtingų krikščionių bendruomenių. Per šiuos metus tapo
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Pjūtis yra
didelė –
darbo visiems
užteks
akivaizdu, kad bendruomenės, matančios
Dievo pašaukimą skleisti Evangelijos žinią
vaikams, patiria vieningos tarnystės palaimą. Nuolankumas yra vienas iš būdų ją patirti. Dažnai mažos bendruomenės ištikima
tarnystė vaikams įkvepia padrąsina ir pamoko didesnę bendruomenę asmeniškesnei ir
labiau pasišventusiai tarnystei.
Kaip aš prisidėjau prie šio projekto
1998 metais Vilniaus „Tikėjimo žodžio“
bažnyčia buvo pakviesta padovanoti JAV
gyvenančių vaikų paruoštas dovaneles Lietuvos vaikams. Mūsų bendruomenė taip
pat buvo pakviesta dalyvauti projekte. Tuo
metu tarnavau vaikų sekmadienio mokykloje Šiauliuose. Mano širdį patraukė šio
projekto paprastumas ir galimybė dalytis
Evangelija su vaikais. Kai vaikui įteikiu dovanėlę, matau jo akyse džiaugsmo spindesį
ir girdžiu padėkos žodžius, suvokiu, kad
padėka priklauso vieninteliam Dievui. Tik
Jis yra tikro Džiaugsmo, Meilės ir Vilties
šaltinis. O mes – tik mažytė, bet svarbi dalelė didelėje žmonių, siunčiančių šią dovaną,
meilės grandinėje.
Tai labai puikiai iliustruoja mūsų, krikščionių, pašaukimą – liudyti apie Dievo
meilę, raginti žmones susitaikyti su Dievu ir
skirti save Dievo darbams. Ne mūsų vardai
turi būti išaukštinti, bet Viešpaties Jėzaus
Kristaus vardas, iš Jo ir ateina kiekviena gera
dovana. Jam ir turi būti skirta visa padėka.
„Vaikų Kalėdų“ tarnystė yra savanoriška ir
komandinė. Jai atlikti reikia labai daug jėgų
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ir laiko. Ji jungia ne tik skirtingus bendruomenės žmones, bet ir skirtingų bendruomenių žmones tarnauti kaip vieningam kūnui ir
skleisti Evangelijos žinią.
Ateities planai
„Vaikų Kalėdos“ yra gyvas projektas. Taigi
jis taip pat plečiasi ir transformuojasi. Buvo
laikas, kai bažnyčios visoje Lietuvoje buvo
raginamos imti kuo daugiau dovanėlių ir
taip kuo plačiau paskleisti Evangelijos žinią
po visą Lietuvą. Šiuo metu matyti asmeniškesnės tarnystės vaikams poreikis. Kartais
mažiau yra daugiau.
Šalies koordinavimo komandoje esame
dvi savanorės. Suprantama, kad mūsų pajėgos yra ribotos. Esame labai dėkingos savo
bendruomenėms už palaikymą atliekant šią
tarnystę, už kiekvieną pagalbos iniciatyvą,
leidžiančią mums ir toliau tarnauti Lietuvos
bažnyčioms ir Lietuvos vaikams. Šiuo metu
mes sutelkę savo jėgas į Klaipėdos kraštą.
Labai džiaugiamės, kad čia formuojasi vietinė „Vaikų Kalėdų“ koordinavimo komanda.
Matome, kaip regioninis modelis pasitarnauja vietinių bendruomenių susitelkimui,
bendradarbiavimui, dalijimuisi patirtimi.
Pjūtis yra didelė – darbo visiems užteks.
Kai girdime šeimininko šaukimą darbuotis,
kai nuolankiai ir pagarbiai vertiname pašauktuosius pjūties darbininkus iš kitų bendruomenių, kai meldžiamės ir palaikome
vieni kitus, tuomet yra vilties, kad kiekviena
siela kaip brangus grūdelis bus surinkta į
Viešpaties aruodus.

Brene Brown

didi drąsa
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 – 30 Lt
8,69 Eur

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 rudenį.
Kaina – 22 Lt
6,37 Eur

km.lt

– tai mūsų atnaujinta interneto svetainė, kurioje
dabar galite užsisakyti ne tik krikščioniškos
muzikos, bet ir DVD, „Vakaro žvaigždelę“ bei
daugumą mūsų leidžiamų ir platinamų knygų !

Skaitytojų laiškai

Mintys apie dvasingumą

Dvasingumas šiandien prarado savo tikrąją
prasmę. Dažnai matome jį perdirbtą ir it guminę kaukę dedamą ant kitų šiuolaikiškumo veidų
ir tampomą pritaikant prie kiekvieno jų.
„Dvasingi“ tapo ir ateistai, kažkokiais būdais
sugebėję tapti vieningi, mylintys ir harmoningai
gyvenantys su aplinkiniu pasauliu. Žinoma,
vienybė, meilė ir harmonija yra dvasingumo
sudedamosios dalys, tik iš kokio šaltinio netikintys, arba tikintys netikėjimą žmonės semiasi
tokio nusistatymo?
Nebūsiu tolerantiška, kad bet kokią ideologiją, religiją ar požiūrį laikyčiau galinčiais
būti, dėl to, kad jie netrukdo. Taip meluočiau ir
pataikaučiau. Negali visi keliai nuvesti į tą patį
tikslą, negali bet koks požiūris ar gyvenimo tiesa
būti tikroji tiesa. Nes „Vienas Viešpats, vienas
tikėjimas, <...> Vienas Dievas“ (Ef 4, 5–6), kaip ir
vienas kelias pas Jį. Dievas –Visagalis ir tobulas
– nenori paklaidinti Savo mylimųjų ir nurodė
vieną vienintelį Kelią.
Tikras dvasingumo šaltinis yra Jėzus Kristus
ir Jo tikėjimas. Jėzus yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Jis yra šiandien prieinamas
kiekvienam žmogui, dėl savo pralieto kraujo
tada, daugiau, nei prieš du tūkstančius metų.
Ateiti prie Jo galime bet kada ir bet kokioje
situacijoje, tereikia išpažinti Jį savo Viešpačiu ir
atidaryti Jam savo širdies duris, tapti atviram ir
trokšti gerti iš Jo išminties ir pažinimo šaltinio.
„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas
išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.“
( Apr 3, 20).
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Tikrasis dvasingumas negali būti atsietas nuo
Biblijos arba Dievo Žodžio.
Dvasingumas gali kilti tik iš Šventosios Dvasios. Pati žodžių šaknis byloja jų giminystę. Be
Šventosios Dvasios negirdėsime ir nesuprasime
Dievo Žodžio, nesant Jos vedimo ir jėgos nesugebėsime jam paklusti ir jį vykdyti.
Dvasingumas – tai šventėjimo procesas,
kurio pamatas yra Dievo Žodžio klausymasis ir
jo vykdymas. Raštas sako, kad klausantis ateina
tikėjimas, tačiau tikėjimas nėra pasyvus nieko
neveikimas. Privalome, kad ir kaip nelengva
būtų, paklusti ir vykdyti tai, ką sako Jėzus.
Dvasingumas prasideda nusižeminimu Dievui. „Artinkitės prie Dievo ir Jis artinsis prie
jūsų.“ (Jok 4, 8). Artinamės, kai vykdome išgirstą
ir širdimi priimtą Dievo Žodį. Čia tenka nusižeminti, atsisakyti savo išdidumo, teisumo, egocentrizmo, savęs aukštinimo. Tai – sunkiausias
dvasinis darbas, kuriame neapsieisime be Dievo
Malonės ir Jo Dvasios.
Ar įmanoma dvasiškai bręsti atskirai nuo
bažnyčios ir nepriklausyti jokiai bendruomenei?
Pats Kristus Jėzus panoro mus matyti šventųjų
surinkime, į kurį esame šaukiami, kad laikui
atėjus taptume Jo šlovės dalininkais. Čia esame
ugdomi ir tarnaujame vieni kitiems pagal Dievo
Dvasios duotas dovanas. Čia esame mokomi
nusižeminti ir dvasiškai bręsti. Kaip vaikui augti
reikia suaugusiųjų paramos ir atsidavimo, taip ir
dvasinė tikinčiojo branda neįmanoma be tokių
pat tikinčių ir Žodžio, Dvasios ir Dievo Malonės
dėka bręstančių nuostabaus likimo vienminčių.
Eglė Žvirblienė Piličiauskaitė
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Laisvalaikis

Draugas prasitarė, kad norėtų, jog
aš padainuočiau per jo laidotuves.
Pasiteiravau, kodėl. Jis atsakė:
„Noriu, kad bažnyčia žinotų, kad
yra kai kas blogiau už mirtį!“

Įvairių denominacijų tarnystės:
metodistai ištraukia jus iš pakelės
griovio,
baptistai atvedus jus į
išgelbėjimą,
presbiterionai jus išmokslina,
episkopalai įveda jus į
aukštuomenę,
tuomet metodistams vėl reikia
jus traukti iš griovio.
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Vienas vyras, kiekvieną sekmadienį
giedojęs bažnyčios chore, labai gėdijosi,
kad per pamokslą jo tėvas visada
užmiega. Todėl jis sugalvojo, ką daryti,
kad taip neatsitiktų. Jis paliepė savo
sūnui atsisėsti prie senelio ir bakstelėti
jam į šoną kaskart, kai tik šis pradės
knapsėti. Už tai jam duosiąs penkis
litus. Tačiau per kitas pamaldas senelis
lyg pagal tvarkaraštį vėl užsnūdo, o
berniukas tiesiog sėdėjo šalia ir nieko
nedarė. Po pamokslo tėvas nusileido
pas jį iš choro galerijos ir paklausė,
kodėl jis nepažadino beužsnūstančio
senelio. „Viskas labai paprasta – senelis
daugiau moka!“ – atsakė sūnus,
išsitraukdamas iš kišenės dešimties litų
banknotą.

Pamokslauja
pastorius ir mato, kad
žmonės užmiega, tad
sako:
– Broliai ir seserys,
neikite miegoti
nepasimeldę!
Dieve, duok man tokią
senatvę, kad pamirščiau tuos
žmones, kurie man vis vien
niekada nepatiko, sėkmės
susitikti tokius žmones, kurie
man patiks, ir gerą regėjimą,
kad atskirčiau pirmus nuo
antrų.
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Pakeistas
gyvenimas.
Petras sutinka Jėzų.

Šis Biblijos komentaras paprastais
žodžiais nušviečia svarbios Naujojo
Testamento asmenybės – apaštalo
Petro sėkmingus ir nesėkmingus
žingsnius sekant Jėzumi. Kai Jėzus
pirmąkart sutiko Petrą, matė, koks
Petras buvo tuo metu ir kuo galėjo
tapti. Taip gali nutikti ir mums. Jėzus
mato, kokie esame dabar. Taip pat
mato mūsų potencialą – tai, kuo
galime tapti. Petras nugyveno ilgą
gyvenimą, subrendo, tapo dievotu ir
išmintingu ankstyvosios bažnyčios
vadovu.
Šio vyro gyvenimo supratimas,
panagrinėtas individualiai ar kartu
su grupe, gali mums padėti keistis,
tapti geresniais mokiniais. Mažiau
žiurėsime i save, labiau į Dievą,
geriau matysime žmonių poreikius.

Naujiena!

Kaina – 7 Lt
2,03 Eur

Kaip Niujorko „Atpirkėjo“
bažnyčios įkūrėjas, Kelleris ne kartą
girdėjo žmones abejojant religiniu
tikėjimu ir užduodant tokius
klausimus, kaip „Argi gali būti viena
religija?“ arba „Kodėl mylintis Dievas
leidžia kentėti?“ Savo naujojoje
knygoje Kelleris aptaria šiuos bei
kitus klausimus ir pateikia savo
argumentų, kodėl dera besąlygiškai
tikėti Dievu. Pasitelkdamas
literatūrą, filosofiją ir populiariąją
kultūrą, autorius pateikia svarių
priežasčių tvirtai tikėti Dievu.
Malonu skaityti knygą, kuri dėsto
religines pažiūras, bet nėra pernelyg
kritiška pasaulietinei pozicijai,
aiškinamai kitose knygose. Ši knyga
gali puikiai inspiruoti pokalbį ir
yra vertingas, gerai parašytas bei
ištyrinėtas argumentavimas.

Naujiena!

Kaina – 25 Lt
7,24 Eur

Mieli skaitytojai,
kviečiame Jus prenumeruoti
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“,
„Vera i Žizn“, „Tropinka“
Lietuvos pašto skyriuose
arba internetu www.post.lt
2015 metams.

Jau 5 metai lietuviJe!

Mano dėstytojas teigia:

40 BIBLINIŲ PA MĄSTYMŲ APIE
PINIGUS IR TURTĄ

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 – 22 Lt
6,37 Eur

Biblija
yra

mitas

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. Kur dingo visi
archeologiniai įrodymai? Kodėl radiniai
įspūdingi, o nėra jokių fanfarų? Koks
postmodernizmo poveikis archeologinei
„tiesai“? Atsakymus į šiuos ir daugelį kitų
intriguojančių klausimų tikrai rasite šioje
knygoje!

Naujiena!
Kaina – 25 Lt
7,24 Eur

Klaipėdoje
LCC tarptautiniame
universitete
lapkričio

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 16 Lt/4,63 Eur
Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“
leidžiami 4 kartus per metus,
„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –
6 kartus per metus.
Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398,
„Tropinka“ 5399.
Žurnalus galite prenumeruoti
mūsų redakcijoje, adresu:
Pylimo g. 20-10, LT-01118,
Vilnius.
Šiuo adresu taip pat galite
įsigyti knygų.

14 -15 d.
vilniuje

Teatro arenoje
lapkričio

21-22 d.
šiauliuose
Ginkūnų dvare
lapkričio

28-29 d.
www.lyderiams.lt

A

rgi nepakanka, kad visas pasaulis
yra prieš mus, kad dar ir mes
atsisuktume vienas prieš kitą? O,
laimingos persekiojimo dienos,
suartinusios mus meile, kurią, tačiau,
į dulkes sutrynė mūsų varžymasis
laisvės ir klestėjimo metu!
Richard Baxter

N

e tik už juos aš meldžiu,
bet ir už tuos, kurie per
jų žodį mane įtikės: tegul
visi bus viena! Kaip tu, Tėve,
manyje ir aš tavyje, tegul ir
jie bus viena mumyse, kad
pasaulis įtikėtų, jog tu esi
mane siuntęs.
Jn 17, 20–21

K

rikščionys, kaip ir
snaigės, yra trapūs,
bet kai jie sulimpa vieni
su kitais, gali net eismą
sustabdyti.
Vance Havner

V

ienijantys dalykai kartu ir
atskiria. Jei paprašyčiau
atsistoti visus mėlynakius, tai
juos atskirtų nuo rudaakių. Kai
apsisprendžiame sekti Jėzumi, tai
mus atskiria nuo Juo nesekančių.
Kent Crockett

B

ūtinuose dalykuose –
vienybė; abejotinuose
– laisvė; visur kur –
geraširdiškumas.
Richard Baxter

B
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roliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus
vardu maldauju jus, kad visi
vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų
susiskaldymų, kad būtumėte vienos
dvasios ir vienos minties.
1 Kor 1, 10

