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Pamokslas

Skyrybos buvo ir yra skausmingiausia 
žmonijos tragedija. Nuo pradžių žmogus 
gundo Dievą įvairiausiais nesutarimais, o 
šie baigiasi vienokiomis ar kitokiomis sky
rybomis. Nieko nuostabaus, kad fariziejai 
vyrai gundė Jėzų užduodami tokį svarbų 
klausimą. Įsiklausykime: „Ar galima dėl 
kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Čia 
nebuvo klausiama, ar galima atleisti žmoną 
apskritai, bet klausiama, ar tai galima dėl 
įvairiausių priežasčių.

Yra žinoma, kad tų dienų Izraelyje žmo
nės šiuo svarbiu klausimu laikėsi skirtingų 
nuostatų. Tuo metu vyravo dveji mokymai: 
Hilelio ir Šamaijaus. Hilelis mokė, kad vyras 

Apie 
santuokas ir 
skyrybas

Irmantas Pinkoraitis

Mat 19, 3–12, Mat 5, 31–32
Tuomet pas jį atėjo fariziejų. Spęsdami pinkles, jie paklausė: „Ar galima vyrui 
dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Jis atsakė: „Argi neskaitėte, jog 
Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras 
paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie 
– jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.“ 
Tada jie klausė: „O kodėl Mozė liepė duoti skyrybų raštą, atleidžiant žmoną?“ 
Jis atsakė: „Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet 
pradžioje taip nebuvo. Taigi aš jums sakau: kas atleidžia žmoną – jei ne dėl 
ištvirkavimo – ir veda kitą, svetimauja.“

Gyvename 
„civilizuotame“ 
pasaulyje, tokiu 
laiku, kai santuoka 
daugeliui nėra 
vertybė.
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gali paleisti žmoną dėl įvairiausių priežasčių, 
o Šamaijus mokė, kaip parašyta Mozės įsta
tyme, kad atleisti žmoną galima nebent pa
leistuvystės atveju. Suprantama, kad didžioji 
Izraelio auditorija labiau klausėsi Hilelio 
mokymo ir mėgavosi „Dievo duota dovana“ 
vyrui paleisti žmoną, jei ji blogai gamina val
gyti, sudegino duonos paplotį, dešimt metų 
nepagimdo vaikų ar tiesiog pasidarė negraži.

Kodėl fariziejai uždavė tokį klausimą? Jie 
juk žinojo, kad Jėzus tikrai susipažinęs su tų 
dienų Izraeliu ir liaudyje paplitusiais moky
mais. Juk žinojo, kad Jis visada vadovaujasi 
Dievo Žodžiu. Fariziejai buvo labai gudrūs. 
Jei Jėzus būtų pritaręs Hilelio nuostatai, 
fariziejai būtų apkaltinę Jį Mozės įstatymo 
laužymu. Jei Jėzus būtų pritaręs Šamaijaus 
nuomonei, tada dauguma žmonių nuo Jo 
tikrai nusisuktų. Fariziejai norėjo įtraukti 
Jėzų į atvirą diskusiją, tačiau Jėzaus nebuvo 
įmanoma suvedžioti ir išprovokuoti, nes Jis 
visada vadovavosi Dievo Tėvo Dvasia.

Jis atsakė: „Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš 
pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį 
ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną 
ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. 
Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Ką 
tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.“

Argi neskaitėte? Ar tai buvo priekaiš
tas, ar tiesiog priminimas tiems „Rašto 
žinovams“, mes nežinome, tačiau aišku, 
kad dar kartą gauname patvirtinimą, jog 
Jėzus visada vadovavosi Raštais, nes Jis at
ėjo ne panaikinti, o užbaigti Įstatymą. Visi 
atsakymai santuokos ir skyrybų klausimais 
yra Viešpaties apreiškimų knygoje. Raštas 
negali būti panaikintas, joks žmogus negali 
užčiaupti Dievo burnos. Dieviška tvarka 
galioja amžiams.

Taigi ko jie neskaitė? Jie neskaitė, kad 
Dievas sujungė vyrą ir moterį. Tai Dievas 
nusprendė, kad žmogui negera būti vienam. 

Tai Dievas sukūrė santuokos pagrindą, tai 
Dievas davė santuokos apibrėžimą. Tai 
Dievas palaimino santuoką. Niekas neturi 
teisės mesti iššūkio Kūrėjui. Todėl Jėzus ir 
primena: „Ką tad Dievas sujungė, žmogus 
teneperskiria.“ Dviejų žmonių santuoka yra 
labai brangi, ir ne apie ceremoniją kalbame, 
bet apie bendrą gyvenimą kartu. Ji yra bran
gesnė už tėvų ir vaikų santykius. Žmogus 
privalo palikti savo tėvus dėl sutuoktinio. 
Na, savaime aišku, kad tai nereiškia, jog 
galima nesirūpinti tėvais. Dievo įsakymas 
gerbti tėvą ir motiną negali būti panaikintas. 
Tačiau pasikeičia autoritetas ir pareigos. Po
rai susituokus galva tampa vyras, o ne vyro 
tėvas. Deja, daug santuokų remiasi tėvais. 
Tokia santuoka yra pasmerkta nesavaran
kiškumui, nesaugumo jausmui. Sutuoktiniai 
gali neišmokti gyventi savo galva. Jiems 
trūks atsakomybės ir jų vaikai nebus tinka
mai auklėjami.

Santuoka yra amžina, nes ji simbolizuoja 
Kristaus ir bažnyčios vienybę. Juk Kristus 
amžiams pamilo bažnyčią ir dėl jos atidavė 
savo gyvybę, kad padarytų ją šventą. Čia glū
di didelė paslaptis ir atsakomybė tinkamai 
skelbti šia tiesą ne tik žodžiais, bet ir visais 
savo santykiais.

Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus 
mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad 
ją pašventintų, nuplaudamas valančiu van-
deniu per žodį, kad padarytų sau garbingą 
Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukš-
lės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. 
Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tar-
tum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli 
save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs 
savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir 
Kristus Bažnyčią, kadangi esame jo Kūno 
nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną 
ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu 
kūnu. Tai didis slėpinys, – aš tai sakau apie 
Kristų ir Bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų 
temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona 
tegerbia vyrą.“ (Ef 5, 25–33)

Susituokę vyras ir žmona yra vienas kū
nas. Tokios metaforos kaip „galva“, „kūnas“ 
turi svarbią reikšmę. Sukūrę santuoką vyras 
ir moteris yra Dievo tikslų ir misijos įgyven
dintojai. Niekas neturi teisės išardyti dviejų 
žmonių santuokos. Liūdna, kad šiandien 
mes remiamės daugiausia žmonių papro
čiais. Valstybė išskiria nesunkiai, priežastys 
nėra labai svarbios. Kartą Viešpats tarė 
Izraeliui: „Aš nekenčiu skyrybų, – sako Ga-
lybių Viešpats. Taigi įsidėmėkite ir nebūkite 
neištikimi.“ (Mal 2, 16)

Tada jie klausė: „O kodėl Mozė liepė duoti 
skyrybų raštą, atleidžiant žmoną?“ Jis atsa
kė: „Mozė leido jums atleisti savo žmonas 
dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip 
nebuvo. Taigi aš jums sakau: kas atleidžia 
žmoną – jei ne dėl ištvirkavimo – ir veda 

Tai Dievas 
sukūrė santuokos 
pagrindą, tai 
Dievas davė 
santuokos 
apibrėžimą. Tai 
Dievas palaimino 
santuoką. Niekas 
neturi teisės mesti 
iššūkio Kūrėjui. 
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kitą, svetimauja.“ Mozės patvirtintas skyry
bų raštas niekada neturėjo būti išduotas dėl 
bet kokios priežasties, visada tik vieninteliu 
ištvirkavimo atveju. Ir tai buvo dėl žmonių 
netikėjimo ir širdies kietumo.

Santuokos neturi išardyti joks žmogus, 
todėl Jėzus ir sakė, kad kas atleidžia žmo-
ną – jei ne dėl ištvirkavimo – ir veda kitą, 
svetimauja. Nieko nereiškia, jei tu sugalvojai 
skirtis. Nieko nereiškia, jei Lietuvos Respub
likos įstatymai palaimino tavo skyrybas. 
Dievo akimis, tai yra neteisybė. Pakartotina 
sąjunga su kitu asmeniu ne pagal Dievo valią 
virsta svetimavimu.

Santuokos tikslas

Taip pat buvo pasakyta: Kas atleidžia 
žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O 
aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia 
žmoną, jei ne ištvirkavimo atveju, skatina 
ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda, 
svetimauja. (Mat 5, 31–32)

Atrodytų, kad Jėzus šioje situacijoje tik 
atkartoja Mozės įstatymo nuostatas ir kalba 
gana įstatymiškai. Tačiau turime prisiminti, 
kad skaitome mokymą kontekste apie ty
rumą. Prieš tai Jėzus sakė, kad privalome 
vengti bet kokių pagundų ir, jei reikia, turi
me netgi akies ar rankos atsisakyti, kad tik 
neįpultume į svetimavimą ar paleistuvystę. 
Skyrybos tiesiogiai skatina svetimavimą, 
nes žmogus nesukurtas būti vienas, ir para
gavęs santuokos malonumų, vargu ar galės 
atsilaikyti gundomas. Tad komentuodamas 
Mozės žodžius Įstatyme, Jėzus nukreipia 
mūsų žvilgsnį kita linkme. Užuot sukūręs 
naują to, kas galima ar negalima, sąrašą, 
Kristus kalba apie nuodėmes, kurios lydi 
žmones, sulaužusius duotus įžadus Dievui 
ir sutuoktiniui.

Reiktų prisiminti, kodėl Viešpats sukūrė 
vyrą ir moterį ir sudarė sandorą su jais. To

kia vyro ir moters partnerystė buvo skirta 
Dievo tikslams įgyvendinti. Adomas su Ieva 
turėjo prižiūrėti žemę ir pripildyti pasaulį 
žmonijos. Tokia santuoka stiprinama arti
mais vyro ir moters santykiais, ir seksualia 
sąjunga. Aišku, pagrindinis santuokos, kaip 
ir viso gyvenimo, tikslas yra visų pirma ieš
koti Dievo karalystės (Mat 6, 33). Kristaus 
mokiniai turi gyventi ne sau, bet Dievui ir 
Dievo tikslams. Dievas yra visų santuokų 
liudininkas ir dalyvis, ar sutuoktiniai tai 
pripažįsta, ar ne. Visi yra pavaldūs Jo tvarkai. 

Santuoka yra džiaugsminga vyro ir mo-
ters bendrystė viename kūne

Adomas su džiaugsmu sakė: „O žmogus 
ištarė: „Štai pagaliau kaulas mano kaulų ir 
kūnas mano kūno. Ji bus vadinama žmona, 
nes iš savo žmogaus buvo paimta.“ Todėl 
vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmo

nos, ir jie taps vienu kūnu. Jiedu buvo nuogi, 
žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios 
gėdos (Pr 2, 23–25). Intymūs vyro ir moters 
santykiai susituokus buvo numatyti Dievo 
planuose. Visa tai tarnauja ryšiui sustiprinti. 
Būti viename kūne reiškia turėti intymius, 
asmeniškus, jaudinančius santykius ir ne
jausti jokios gėdos.

Santuoka yra pastovi ir ištikima san-
dora

Jėzus kalbėjo aiškiai ir suprantamai, 
tvirtai ir užtikrintai: „Tegul niekas neišski-
ria“. Dievas numatė, kad santuoka būtų 
visam gyvenimui, nebent viena pusė mirtų 
(Rom 7, 1–3; 1 Kor 7, 10–11). Tačiau ji 
nesitęsia amžinybėje (Mat 22, 30). Viešpats 
nukreipia mūsų dėmesį nuo įstatymiškų 
klausimų: ar galima pakartotinai tuoktis? 
ar gali išsiskyrę pastoriai tarnauti? Verčiau 
„Jis kviečia mus klausti: kaip mes galime 
dalyvauti drauge su Dievu kuriant, ugdant, 
saugant santuokas, kurios atspindi Dievo 
tikslus Jo šventoje sandoroje ir kuri tęsiasi 
visą gyvenimą.“ (D. Gushee). Taip pat derėtų 
klausti, kaip apsaugoti santuokas. Kaip kartu 
su bendruomene (bažnyčia) galime tobulėti 
kuriant gerus santykius? Kaip kiekvienas 
bendruomenėje gali prisidėti laiminant arti
mųjų draugų Kristuje santuokinį gyvenimą? 
Taip pat vyresnieji, kurie jau daug metu gy
vena darniai, galėtų (turėtų) duoti praktinių 
patarimų jauniesiems.

Visa tai mes girdime Jėzaus mokyme. Die
vo karalystė yra ne naujų religinių taisyklių 
karalystė, bet gyvų santykių sandora. Naujo
je karalystėje nėra vietos jokiam negailestin
gam įstatymui. Jis yra negailestingas tik nuo
dėmei. Tačiau plėtodami visus žmogiškus 
santykius esame šaukiami gyventi Šventąja 
Dvasia, ji vienija ir įgalina mus atsiduoti 
Dievui ir vienas kitam visiškai nauju būdu.

Skyrybos 
tiesiogiai skatina 
svetimavimą, 
nes žmogus 
nesukurtas būti 
vienas, ir paragavęs 
santuokos 
malonumų, vargu 
ar galės atsilaikyti 
gundomas.
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Gyvenimas

Daugiatūkstantiniame stadione sporto 
varžybų metu buvo galima išlošti naują 
automobilį. Prizas turėjo atitekti žiūrovui, 
atsinešusiam į rungtynes savo anytos ar uoš
vės nuotrauką. Deja, automobilio tą vakarą 
niekas taip ir nelaimėjo.

Kas nutinka, kad tarp mums brangių žmo
nių nuotraukų, kurias nešiojamės savo pini
ginėse, neatsiranda vietos anytos nuotraukai? 

Turiu mamą, kuri visada viską žino ge
riausiai, kiekviename žingsnyje į kairę ir į 
dešinę žarstančią pamokymus. Visgi prie to 
esu pripratusi ir nekreipiu dėmesio. Turiu 
ir anytą, labai santūrią, neperšančią savo 
nuomonės kitiems. Tačiau pastebėjau, kad 
anytos pasakytas žodis ilgam įstringa į širdį, 
o kai kurių jų negaliu pamiršti jau trisdešimt 
metų. Kodėl to, ką gali atleisti savo motinai, 
negali atleisti anytai? Gal vis dėlto priežastis 
ta, kad mes nepakankamai mylime savo nau
jus į šeimą įsiliejusius giminaičius.

Šią vasarą teko dalyvauti vestuvėse, kurių 
metu įvyko konfliktas tarp jaunosios ir jauni
kio motinos. Šventės metu vyresnioji garsiai 
reiškė nuomonę apie savo marčią, o ši taip 
pat netylėjo. „Na na, linksmybės prasideda“, 
– tada pagalvojau.

Kodėl taip nutinka, kad vargšė ujama 
marti po kelių dešimčių metų pati tampa 
anyta, velnio pramanyta?

Asta Narbutienė

Turiu tris suaugusius vaikus. Suprantu, kad 
visai netrukus ir pati tapsiu anyta, todėl savo 
maldą už vaikų sėkmingas krikščioniškas šei
mas papildžiau prašymu, kad Dievas išmokytų 
mane, kaip tapti gera anyta savo marčioms.

Turbūt kiekvienas verslininkas pasakytų, 
kad norint kažką sukurti, reikia į tai inves
tuoti visą save: savo laiką, finansus, savo 
kantrybę. Turi tikėti, kad visi atsiradę ne
sklandumai yra laikini. Turi tikėtis sulaukti 
sėkmės ateityje.

Visgi santykius tarp žmonių kurti yra 
daug sudėtingiau, o be Dievo pagalbos 
dažniausiai išvis neįmanoma. Savo sūnaus 
sužadėtinei jau pažadėjau bandyti sugriau
ti mitą, kad visos anytos blogos, todėl vis 
dažniau susimąstau, kaipgi šį pažadą tesėti. 
Suradau keletą tiesų Biblijoje, kurios tikrai 
turėtų man padėti.

Sieksiu dvasingumo. Nes tik Dievas man 
padės mylėti savo vaikų antrąsias puses, 

net jei jos ir neišpildys visų mano lūkesčių. 
Nesistengsiu padaryti jų tobulų. Juk tobulas 
yra tik Dievas.

 Būsiu išmintinga kalbėdama, nes ,,teisio
jo burna kalba išmintingai, o jo liežuvis – kas 
teisinga“ (Ps 37, 30).

Nekritikuosiu jų, nes būdama jų amžiaus 
kažin ar daugiau ką mokėjau.

Neapkalbėsiu jų, o verčiau patarsiu, pa
drąsinsiu ir pagirsiu. „Švelnus atsakymas 
nuramina pyktį, aštrūs žodžiai sukelia rūs
tybę.“ (Pat 15, 1)

Imsiu pavyzdį iš Jonatano, jis savo ge
riausiam draugui Dovydui atidavė savo 
apsiaustą, drabužius, net kardą, lanką ir 
diržą (1 Sam 18, 4). Dovanosiu dovanas 
įvairiausiom progom, padėsiu finansiškai, 
kiek tik pajėgsiu.

Būsiu antros mylios krikščionė – darysiu 
daugiau, negu iš manęs tikėsis (Mt 5, 41–44).

Stengsiuosi padaryti savo tikėjimą mato
mą, kad vieną dieną mano anūkas pasakytų: 
„Aš noriu pažinti tavąjį Dievą“; kad išsipil
dytų Jėzaus pasakyti žodžiai: „Taip tešviečia 
ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie 
matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Dievą, 
kuris danguje.“ (Mt 5, 16).

Tėve, meldžiu Jėzaus vardu, padėk man. 
Amen.

Kaip netapti 
anyta, velnio 
pramanyta?

Turbūt ne kartą teko 
girdėti daug piktų, 
karčių ar net juokingų 
istorijų apie marčių ir 
anytų santykius. Viena 
linksmiausių mano 
girdėtų istorijų buvo ši.

Anytos pasakytas 
žodis ilgam įstringa 
į širdį, o kai kurių jų 
negaliu pamiršti jau 
trisdešimt metų.
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Mintys

Aš pagal sutartį pažadu tau tarnauti am-
žinai, tiek blogomis, tiek geromis dienomis. Ši 
priesaika skaitoma ne tik bažnyčiose, bet ir 
Civilinės metrikacijos biuruose.

Kai žmogus įsidarbina įmonėje, su juo 
sudaroma sutartis. Žmogus įsipareigoja 
atlikti tam tikrą darbą, darbdavys pažada 
už sąžiningai atliktą darbą mokėti atlygį. 
Taip yra įmonėje. Kalbėdami apie gyvenimą 
pamirštame apie sutartį. Šeimą galima pa
vadinti asmenine uždara akcine bendrove, 
kuriai taip pat duota Dievo sutartis ir nuro
dymai. Kuriantiems santuoką Dievas pasakė: 
„du taps viena“. Tai reiškia, kad dar gerokai 
prieš vestuves reikia turėti bendrą nuomonę 
ir bendrą tikslą; daug daug anksčiau prieš 
vestuves turėti bendrą supratimą, dėl ko 
norima kartu gyventi.

Kurdamas savo „asmeninę UAB“, pasira
šau sutartį ir pažadu tarnauti per visas – ge
ras ir blogas dienas, kol mirtis mus išskirs.

Noras vienas kitą išnaudoti – viena iš 
skyrybų priežasčių. „Man jis patinka, man su 

juo gerai, tačiau, kas jis toks, kaip asmenybė, 
manęs nedomina.“ Dažnai tam pasitarnauja 
apranga. Merginos dabar rengiasi taip akį 
rėžiančiai, kad vaikinams nėra galimybių 
merginą įsimylėti kaip asmenybę. Tai nėra 
draudžiama, nesakau, kad reikia rengtis 
senamadiškai. Ne. Tik kuo mažiau nuogo 
kūno mergina rodys, tuo daugiau galimybių 
turės, kad vaikinas ją įsimylėtų kaip žmogų, 
o ne tik kreiptų dėmesį į jos kūną.

Prie skyrybų priveda ir lytiniai santykiai iki 
santuokos. Nes tai – kažkur už kampo, su bai
me pavogta priešvedybinė romantika, tik tam, 
kad būtų gautas trumpalaikis malonumas.

Jeigu vaikinas myli merginą, jam nebus 
sunku palaukti iki vestuvių.

Apskritai seksas nėra negatyvus dalykas, 
nes kitaip Dievas nebūtų jo suteikęs žmogui. 
Tik seksas turi priklausyti šeimai.

Žmonės įsimyli, tuokiasi ir skiriasi, va
dovaudamiesi jausmais. Dievas davė mums 
protą, kad reikiamu laiku jausmus galėtume 
patraukti į šalį. Dažnai girdime, kad kas nors 
išeina pas kitą. Bet niekas dar nepasakė, kad 
išeina pas geresnį ar pas geresnę. Žmonės 
sako, kad antra santuoka yra laimingesnė. 
Tai yra apgaulė ir saviapgaulė. Antra san
tuoka išsilaiko ilgiau tik dėl baimės dar kartą 
išgyventi pirmų skyrybų sukeltą siaubą ir 
skausmą.

Mes gyvename technologijų pasaulyje, 
mažai kalbame vienas su kitu. Reikia vėl mo
kytis bendrauti tarpusavyje, tėvams kalbėtis 
su vaikais, sutuoktiniams skirti laiko vienas 
kitam, kad nesigėdydami išsakytų, ko vienas 
iš kito tikisi. Vyras ir žmona, gyvendami kar
tu, turi stengtis branginti vienas kitą.

Apsigauname manydami, kad galime 
patirti malonumą nesistengdami! Biblijoje 
rašoma: „Dievas taip pamilo pasaulį, kad 
atidavė Savo Sūnų.“ Jeigu pamilau savo 
žmoną, turiu aukotis.

Mes, vyrai, turime mylėti savo žmonas 
taip, kaip Kristus myli savo bažnyčią.

Mylėti savo žmoną reiškia rūpintis ja. 
Kitoje vietoje parašyta, kad tas, kuris ne
myli savo žmonos, negerbia savęs. Tai labai 
rimtas įspėjimas vyrams. Vyras negali sa
vęs gerbti, jeigu jis nepadaro savo žmonos 
laimingos. Stengdamasis, kad žmona būtų 
laiminga, gaunu dividendus. Turiu galvoje 
ne tarnavimą jai ar darbą, o tai, kad, gyven
dami vienas dėl kito, būname laimingi ir abu 
džiaugiamės.

Moteris renkasi vyrą. Vyrams patinka 
daug moterų, bet tik viena iš jų jam atsako 
ir sutinka būti jo žmona. Moteris pamiršta 
viena, kad su savo motina ar su drauge blo
gai kalbėdama apie vyrą, ji visam pasauliui 
sako, kokia buvo visiška kvailė, kad sutiko su 
tokiu vyru gyventi. Ir šioje situacijoje vyras 
visiškai nekaltas, nes ji pati prisipažįsta, kad 
jai neužteko proto išsirinkti geresnį.

Dar nemačiau šeimos, kurioje vyras ga
lėtų kažko pasiekti be žmonos palaikymo. 
Tai neįmanoma. Nes vyrui labai svarbu, ar 
jo žmona juo didžiuojasi, ar ne.

Mes, vyrai, visi vienodi, ir mes turime 
tūkstančius trūkumų, bet Šventame Rašte 
parašyta, kad protinga žmona stato namus, 
o kvaila griauna.

Mintys apie 
šeimą

Kodėl šiandien tokia 
didelė skyrybų statistika? 
Todėl, kad žmonės 
dažnai žengia į santuoką, 
remdamiesi vien tik savo 
jausmais. Meilė – tai 
aritmetika. 

Petras Abramsas

Žmonės įsimyli, 
tuokiasi ir skiriasi, 
vadovaudamiesi 
jausmais. Dievas 
davė mums protą, 
kad reikiamu laiku 
jausmus galėtume 
patraukti į šalį. 
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Liudijimas

„Kokios čia nesąmonės lenda į galvą“, – 
pamaniau ir nuvijau šią mintį šalin.

Ryte naujoji pacientė pasijuto geriau. Susi
pažinome. Ji buvo vyriausia iš visų mūsų pala
tos moterų. Moteris ėmė pasakoti apie neįti
kėtinus savo gyvenimo įvykius, apie Jėzų, apie 
tai, kaip Jis pakeitė jos gyvenimą. Jos sūnaus 
likimas taip pat pasisuko teigiama linkme – 
išsiskyręs sūnus sugrįžo pas žmoną, atsiprašė 
ir šeima toliau nuostabiai gyvena. Moteris vis 
kalbėjo, o mes klausėmės užėmę kvapą.

Atnešė pietus. Sultinys buvo nepaprastai 
skanus. Ir kai dabar pasakau, kad sriuba 
skani kaip ligoninėje, žmonės šypsosi, mano, 
kad juokauju. Bet tada tai buvo nuostabiau
sias kada nors mano valgytas sultinys. 

Mes visos pasistiprinome ir toliau klau
sėmės moters pasakojimo. Nuoširdžiai 
džiaugiausi, kad jai dingo skausmai: jeigu ji 
entuziastingai pasakoja apie savo gyvenimą, 
vadinasi, skausmai nebevargina.

Dieve, vesk mane 
tuo keliu, kuriuo Tu 
manai, kad man 
reikia eiti

Už lango sutemo, palatoje nutilo kalbos ir 
pasigirdo lengvas kaimynių knarkimas. Aš 
ilgai negalėjau užmigti, vis prisimindavau 
moters pasakojimo nuotrupas.

Staiga man atsivėrė akys: „Jėzus – ne 
legenda, Jis gyvas! Gyvas? Taip, gyvas!“ 
Nežinau, kas man pasidarė, bet ašaros 
pačios pradėjo riedėti skruostais. Verkiau 
pasikūkčiodama po antklode. Buvo labai 
gaila Jėzaus, suvokiau, kiek daug Jis dėl mūsų 
iškentėjo...Man atsivėrė akys – Jis mirė ir dėl 
manęs.

Ryte atėjo gydytoja ir man pasakė: „Tyri
mai geri. Jūs sveika, galite važiuoti namo.“

Labai apsidžiaugiau ir atrodė, jog birželis 
džiaugėsi drauge su manimi: skaisčiai švietė 
saulė, už lango baltai žydėjo ir skleidė nuos
tabų kvapą jazminai. Ėmiau ruoštis namo. 
Moteris, vakar visą dieną pasakojusi savo 
gyvenimo istoriją, tarė: „Kai išeisi, pasakyk 
vieną sakinį, ir tavo gyvenimas pradės keis
tis. Pamatysi.“ – „Kokį sakinį?“ – paklausiau. 
– „Dieve, vesk mane tuo keliu, kuriuo Tu 
manai, kad man reikia eiti.“

Aš visada maniau, kad Jėzus 
– tai graži legenda... kol 
vieną dieną smarkiai susirgau 
ir patekau į ligoninę.
Guliu lovoje, kapsi lašelinė. 
Į mano palatą atveža 
naują pacientę, gydytojas 
suleidžia jai vaistų. Prietema. 
Akimirką man pasirodė, kad 
nuo tos moters pasitraukė 
mirties angelas.

Daiva Bauerienė

Staiga man 
atsivėrė akys: 
„Jėzus – ne 
legenda, Jis gyvas! 
Gyvas? Taip, 
gyvas!“

Daiva Bauerienė – radijo laidos ir žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ vyr. redaktorė,  
radijo scenarijų autorė ir režisierė, laidų vedėja, vaikų rašytoja.



1514

Išėjau į jazminais kvepiantį birželį. Sku
bėjau siauru ligoninės takeliu, pūtė lengvas 
vasaros vėjelis, mane sveikino paukštelių 
giesmė. Ir aš pasakiau: „Dieve, vesk mane 
tuo keliu, kuriuo Tu manai, kad man reikia 
eiti.“

Gyvenimas pradėjo keistis į gerąją pusę. 
Knygų lentynoje atsirado Biblija. Nebegalė
jau meluoti, keiktis. Gailėjau elgetų ir juos 
šelpiau, duodavau išmaldos visiems, kas tik 
jos prašė. Mylėjau kiekvieną žmogų, visą 
pasaulį. Atrodė, jeigu turėčiau sparnus, iš 
meilės apglėbčiau visą Žemės rutulį.

Bėga dienos, mėnesiai, metai. Kaip iš
saugoti tą Meilę kiekvienam sutiktajam? 
Kasdienė rutina ir rūpesčiai bando užgožti 
Šviesą širdyje, o vietoj jos įdėti ledo gabalą. 
Kai tik pajuntu dvelkiantį šaltį, sakau sau: 
„Dieve, vesk mane tuo keliu, kuriuo Tu 
manai, kad man reikia eiti.“

Aš dėkinga Jėzui, kad tą birželio naktį, 
kai už lango kvepėjo jazminai, Jis sujaudino 
mano širdį ir nuprausė mane mano ašaro
mis.

Tik už 25 LT (7, 24 EUR) galite įsigyti visus 
2014 metų žurnalo numerius. 

Telefonas pasiteirauti: +370 62 02 0221

 Jeigu kuriate daineles, pasakas, eilėraščius 
ar grojate muzikos instrumentais, 

kviečiame dalintis savo kūryba!

„Vakaro žvaigždelė“ 
– tai radijo laidos 

ir žurnalas su 
kompaktine plokštele.

Būdamas krikščionis turite dvi šeimas: 
dangišką ir žemišką. Tapus krikščioniu pra
sidėjo jūsų santykis su pirmąja ir pasikeitė 
jūsų santykiai su antrąja. Santykių eiga abie
jose šeimose retai kada išlieka netrikdoma. 
Nėra nuožmesnių kovų už krikščioniškas 
nei aršesnių kivirčų už šeiminius. Kita ver
tus, jokia draugystė negali būti tokia šilta 
kaip krikščioniška ir jokia pastogė – tokia 
paguodžianti kaip namai, kur santykiai to
kie, kokie turėtų būti. Taigi svarbu, kad 
atidžiai įsižiūrėtume į abi šeimas.

Daugelis žmonių daro prielaidą, kad 
krikščionybė sujungia susiskaldžiusias šei
mas. Taip gali būti. Bet taip pat tapus krikš
čioniu kai kurios ištikimybės sritys gali 
susikirsti. „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti 
žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, 
o kalavijo, – teigė Jėzus. – Atėjau sukiršinti 
sūnaus prieš tėvą... Žmogaus namiškiai taps 
jam priešais.“ (Mt 10, 34–36).

Šie žodžiai yra trikdantys. Ramybės, Taikos 
Karalius beldžia į jūsų namų duris kalavijo ran
kena. Tai verčia mus klausti, koks yra Biblijos 
požiūris į šeimą. Per visą Senąjį Testamentą 
esame sąmoninami dėl jos svarbos. Ar Nau
jajame Testamente ji tapo ne tokia svarbi? Ar 
Kristaus atėjimas tai pakeitė?

Socialiniai darbuotojai, santuokos pa
tarėjai, psichologai – visi skelbia šeimos 
svarbą. Tiesa, kyla balsų, numatančių šeimos 

pražūtį. Bet tie balsai vieniši, vos girdimi 
bendrame klegesyje. Gali būti skirtingų te
orijų apie tai, kaip šeimos funkcionuoja, bet 
esame beveik vienos nuomonės, kad jos turi 
funkcionuoti visais įmanomais būdais.

Ar krikščionys neturėtų būti pirmieji gy
dant išardytas šeimas?

Be abejo, turi. Bet kad ir kokia svarbi 
šeima, yra dar svarbesnių dalykų. Jei šeimos 
vienybė įmanoma tik jos narių ištikimybės 
Jėzui Kristui kaina, tada tai, kas gera, tampa 
geriausio priešu. Turite būti ištikimas Kris
tui, kad ir kiek tai kainuotų jums ar bet kam 
šalia jūsų, kad ir kokios būtų tos ištikimybės 
pasekmės jūsų šeimai, jūsų bendruomenei, 
jūsų šaliai.

Čia negali būti jokio kompromiso. Kitos 
ideologijos (komunizmas, fašizmas ir t. t.) 
iš partijos narių reikalauja pirmiausia loja
lumo sau ir paskesniu laiko lojalumą šeimai 
ir kitiems dalykams. Yra tik vienas Asmuo, 
galintis kelti tokį didžiulį reikalavimą, – tai 
visatos Valdovas, viešpačių Viešpats ir kara
lių Karalius.

Būtų neteisinga, jei bandyčiau įtikinti, kad 
Kristaus tikslas – jūsų namuose paliesti šir
šių lizdą. Bet kartais šeimos struktūra būna 
taip pakirsta, jog reikia ją išardyti ir atkurti, 
kad ji galėtų laikytis. Todėl sprogimas šei
moje, kad ir koks skausmingas, neturi jūsų 
nuliūdinti. Jis gali būti daugelio metų ligos 

Ištrauka iš Lietuvos krikščionių studentų bendrijos 
spaudai ruošiamos knygos:  

John White „Kova“ (IVP, 1977).

www.zvaigzdele.lt

Mylėjau kiekvieną 
žmogų, visą 
pasaulį. Atrodė, 
jeigu turėčiau 
sparnus, iš meilės 
apglėbčiau visą 
Žemės rutulį.

Pasikeitę 
santykiai

KnygaK a d  v a i k a i  d o r i  u ž a u g t ų
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padarinys. Arba gali reikšti atsikratymą nuo
laužomis ir pranašauti naują statybą.

Dievas šeimą sukūrė taip, kad ji geriau
siai funkcionuotų, kai visi jos nariai būtų 
teisingai susiję su Juo pačiu. Tačiau šeima 
gali funkcionuoti ir be Dievo: nors niekada 
joje viskas nebus taip gerai, kaip tada, kai 
Jam skiriama priderama vieta. Visgi nekrikš
čioniška šeima gali veikti stebėtinai gerai – 
kaip gali puikiai funkcionuoti automobilis, 
pavogtas iš savininko ar net nesilaikant kai 
kurių gamintojo instrukcijų. Taip, nekrikš
čioniškos šeimos gali gerai funkcionuoti.

Gali kilti sunkumų, kai artimiesiems 
papasakojate apie santykį su Kristumi, gali 
padaugėti įtampos, jei esate ištikimas savo 
naujajam Mokytojui. Bet aiškiai supraskite 
viena – įtampa gali didėti, bet jūsų tikslas 
niekada neturi būti ją didinti, gali kilti pyk
tis, bet nevalia stengtis jį kurstyti. Kurti ir 
ardyti šeimas yra Dievo reikalas, ne jūsų. Ir 
šeimos išardymas visada yra tragedija – net 
kai Dievas iš gailestingumo turi tai padaryti.

Niekur nereikia taip atidžiai stebėti savo 
elgesio ir nuostatų kaip šeimoje. Krikščio
nys, ypač jauni, namie linkę būti kiek teisuo
liški. Saugokitės „teisaus pasipiktinimo“ kitų 
šeimos narių nuodėmėmis. Rodykite kitiems 
tą patį gailestingumą ir kantrybę, kurią jums 
parodė Kristus.

Viskas gali susiklostyti gerai. Gali būti, 
kad visa šeima bus pasiruošusi priimti Šven
tąją Dvasią ir alks tiesos. Taip būna. Visa 
šeima gali atsigręžti į Kristų ir įtikėti.

Gali pasirodyti nauji šeimos vidinių są
jungų žvaigždynai, ir turite jų laukti. Tačiau 
bet kokia parama, kurią gaunate iš vieno 
šeimos nario, gali grasinti kitam ir jį žeisti. 
Jei Kristus sukelia naują šilumos ir solidaru
mo jausmą tarp mano sesers ir manęs, turiu 
būti jautrus savo jaunesniojo brolio, kadaise 
artimai draugavusio su mano seserimi, įsi
žeidimui ir atitolimui. Kristus nenorėtų, kad 
piktai džiaugčiausi savo pergale, jis veikiau 

ragina, kad patarčiau seseriai nepamiršti 
apie brolio, kuriam anksčiau buvo tokia 
artima, poreikius.

Taigi jūsų užduotis – būti tiesos, meilės ir 
šviesos savo namuose centru. Tai nereiškia, 
kad jums reikėtų elgtis nenatūraliai. Kristus 
uždegė jūsų širdyje šviesą. Būkite šeimoje 
savimi, bet tegu ta savastis priklauso Dievui.

Šeima, kad ir kiek norėtume ją pakeisti, 
sveika išlieka tik tada, kai jos nariai ben
drauja taip, kaip bendrauti juos sumanė 
Dievas. Ji nebuvo sukurta funkcionuoti nei 
kaip demokratija, nei kaip diktatorystė ir ne 
kaip ūkinis vienetas agrarinėje visuomenėje.

Šeimos egzistuoja todėl, kad Dievas su
manė, kad žmonės jose gyventų. Kad ir kaip 
prieštarautų futurologai, tą momentą, kai 
žmogus nustos gyvenęs šeimoje, jis nustos 
buvęs žmogus, taps mažiau žmogiškas ir bus 
labiau panašus į skruzdėlę. Tai teigiu remda
masis labiau bibliniu, o ne moksliniu pagrindu. 
Visas mokslas (antropologijos, sociologijos ar 
psichologijos mokslai) gali teigti, kas vyksta 
šeimoms ir kas joms gali atsitikti. Mokslas 
niekada negali pasakyti, ko reikia, kad kažkas 
šeimoms atsitiktų, nes mokslas neturi būdų 
sužinoti, kas yra normali šeima. Jis tegali ži
noti, maždaug kaip aptariamoje kultūrinėje 
aplinkoje atrodo įprasta šeima. Normalumas 
pranoksta mokslo kompetencijos ribas. Jis 
reiškia tikslą ir planą, apie kuriuos mokslas 
nieko neišmano.

Dievas, sukūręs žmogų, nurodė aiškius 
šeimos santykių pagrindus. Būti Dievo tarnu 
savo šeimoje – tai gyventi atliekant savo ypa
tingą vaidmenį (vaiko, žmonos, tėvo ar kurį 
nors kitą) taip, kaip sumanyta įkvėptame 
scenarijuje. Nėra paveikesnio būdo kaip šis: 
liudyti savo šeimai ar būti joje Dievo įrankiu, 
padedančiu keistis ar gydyti. Ir atminkite, 
jūsų vaidmuo, kad ir koks jis būtų, nėra vi
suotinis teisėjas ir kritikas. 

Prieš tapdamas psichiatru, pasijutau 
įtrauktas į tai, kas dabar vadinama šeimos 

konsultacija. Kadangi buvau susipažinęs su 
bibliniu šeimos vaidmenų atlikimo scena
rijumi, dažnai tėvui, vyrui ar žmonai nu
rodydavau, ko Dievas reikalauja. Netrukus 
pripratau prie grupės reakcijos, kuri, api
bendrinant, skambėjo maždaug taip: „Taip, 
aš žinau, kad Biblijoje sakoma, jog turėčiau 
mylėti savo žmoną, bet ten taip pat sakoma, 
kad ji turėtų klausyti manęs. O ji to nedaro. 
Aš pradėsiu vykdyti savo dalį, kai ji pradės 
vykdyti savąją.“

Aš tai vadinu „Taip – bet“ atsakymu. Kiek 
pakeitus žodžius jį galima įdėti į bet kurio šei
mos nario lūpas. Iš esmės juo teisinamasi, esą 
nereikia iš žmogaus tikėtis, kad jis tinkamai at
liks savo vaidmenį šeimoje, tol, kol kiekvienas 
kitas šeimos narys neatliks savojo. 

Nesiryžtu iškart ir nesvarstęs atmesti šio 
protesto. Bet išsyk matyti, kad neįmanoma, 
jog jis galėtų būti šeimos gyvenimo pagrin
das.  Jei kiekvienas šeimos narys pirmiausia 
turi įsitikinti, kad visi kiti šeimos nariai ar 
bent kuris vienas iš jų patenkinamai atlieka 
savo vaidmenis, namai tampa begalinių 
nesutarimų sankaupa. Kiekvienas narys 
atsiduoda visumai nedrąsiai ir trapiai. Ne
įmanomas joks pastovumas. O šeimos san
tykių esmė – kad jie, kaip ir Dievo santykis 
su mumis, būtų pagrįsti tvirtu atsidavimu. 
Turtingų asmeninių ryšių tobulėjimą pada
ro galimą tvirtas, nesąlygiškas šeimos narių 

atsidavimas vienas kitam. (Deja, šis atsidavi
mas negarantuoja ryšių tvirtumo.)

Taigi, tai turi sudaryti kertinį jūsų santy
kio su savo šeima akmenį. Kad vaidintumėte 
savo vaidmenį šeimoje, nesvarbu, koks jis 
būtų, ir neatsižvelgdami į tai, kaip gerai kiti 
šeimos nariai vaidina savuosius, turi būti 
tvirtas, nenukrypstamas atsidavimas Dievui. 
Tai jūsų krikščioniško įsipareigojimo dalis. 
Kiti gali jus atmesti. Šeima kaip visuma gali 
jus atmesti. Bet kol to nepadaro, jūs esate įsi
pareigojęs Dievui kaip tėvas, sūnus, žmona, 
motina, vyras ar bet kas kitas. Net jei šeima 
jus atmeta, turėtumėte būti pasirengęs iškart 
atnaujinti ir tęsti savo vaidmenį.

Svarbiausias Dievo tikslas nėra padaryti 
jūsų šeimą malonią jums gyventi. O gal Jo 
planai apima tai, apie ką niekada nė nesap
navote.

Jokūbas buvo pasipiktinęs ir įžeistas tė
vas. Ne mums spręsti, ar jis prisidėjo prie 
savo sūnų pavydo, kurį šie jautė Juozapui. Jo 
favoritizmas atrodo buvęs labai neprotingas. 
Kai viskas baigėsi tragedija ir kai vėliau an
trasis jo numylėtinis, Benjaminas, taip pat 
atrodė pasmerktas būti irgi iš jo atimtas, iš
ties galėtume pasakyti, kad Jokūbas gavo, ko 
nusipelnė. Bet jis kentėjo. Kur buvo Dievas?

Jokūbas nė drąsiausiose svajose negalėjo 
įsivaizduoti, kad Juozapas išgelbės tautas 
nuo bado. Iš žmogiško pavydo, žudikiškos 
neapykantos ir godumo Dievas surezgė 
profesionalų planą milijonams. O pačiai 
šeimai per visa tai paslaptingai buvo grąžinta 
harmonija.

Negaliu pažadėti, kad jūsų šeimos trage
dijos pasirodys esančios Vakarų civilizacijos 
išgelbėjimas, bet žinau, kad Dievas turi pla
nų, kurie yra platesni už jūsų šeimos vienetą. 
Taip pat žinau, kad Jis iš bloga padaro gera 
ir Jam rūpi jūsų nusivylimai ir užsigavimai. 
Todėl dėl šeimos ateities griežtai nesilaikyki
te jokio savo nusistatyto plano. Palikite ateitį 
Dievui ir pasitikėkite Juo.

Niekur nereikia taip 
atidžiai stebėti savo 
elgesio ir nuostatų 
kaip šeimoje.
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Biblijos puslapiai

Žinoma, būna ir visiškai priešingai – dėl 
blogo tėvų pavyzdžio vaikai nenori būti 
tokie kaip jie ir priešindamiesi gimdytojų 
pasaulėžiūrai ieško kitų gyvenimo modelių. 
Ačiū Dievui, jei jie randa gerus pavyzdžius 
ir jais pasikliauja, tačiau dažniau pavyzdžiai 
pasitaiko dar blogesni, ir būsima moteris 
ar vyras per gyvenimą keliauja skausmo ir 
nuopuolio keliais. 

Aptardami šio žurnalo numerio temą 
turime prisiminti penktą Dievo įsakymą: 
Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip VIEŠPATS, 
tavo Dievas, yra tau įsakęs, kad ilgai gyven-
tumei ir tau sektųsi žemėje, kurią VIEŠPATS, 
tavo Dievas, tau skiria. (Įst 5, 16). Taigi tėvų 
pareiga, be daugelio kitų, yra išmokyti vai
kus ir padėti jiems juos gerbti, kad šie ilgai 
ir sėkmingai gyventų. Vienas iš gero tėvo 
pavyzdžių – Jėzaus globėjas Juozapas, žmo
nių laikytas Jo tėvu: Jis (Jėzus) buvo laikomas 
sūnumi Juozapo. (Lk 3, 23).

Tėvas, 
gelbstintis 
šeimą nuo 
skriaudos
Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui 
sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk 
kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, 
kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, 
norėdamas jį nužudyti.“ Mt 2, 13

Kiek kartų Rašte skaitome apie Juozapą, 
beveik visada su juo kalba Viešpaties an
gelas. Nėra Biblijoje kito žmogaus, kuriam 
tiek daug kartų prieš priimant kokius nors 
sprendimus būtų kalbėjęs angelas. Jau vien 
tai mums leidžia suprasti, kad Juozapas 

buvo Dievo žmogus ir būtent remdamasis 
Juo sprendė svarbius savo ir savo šeimos 
gyvenimo klausimus. To iš jo gali pasimokyti 
visi tėvai.

Šiame Biblijos pasakojime Juozapas iškyla 
kaip tėvas, gelbstintis šeimą nuo skriaudos ir 

Tėvų vaidmuo 
vaikams yra be 
galo reikšmingas. 
Mergaitės savo 
tėvų dėka išmoksta 
būti moteriškos, o 
berniukai tampa 
tikrais vyrais. 

Artūras Rulinskas
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besirūpinantis jos saugumu. Turbūt pasaky
mas „gelbstintis šeimą nuo skriaudos“ skam
ba keistai – juk visi tėvai, greičiausiai, tai 
darytų paklusdami jiems suteiktam tėvystės 
instinktui. Tačiau čia reikėtų patikslinti, kas 
gali būti laikoma ta skriauda.

Juozapas iš Viešpaties angelo gauna žinią, 
kad Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį 
nužudyti. Per daug nesvarstydamas ir išties 
tvirtai pasitikėdamas Dievu šis vyras dar tą 
pačią naktį kelia savo šeimą ir jie visi kartu 
pabėga į Egiptą. Jeigu šią istoriją perkeltume 
į šiandienį kontekstą, toks Juozapo elgesys 
turbūt visiems atrodytų labai keistas. 

Šiuolaikiniai tėvai Dievo Žodžiu taip pat 
yra raginami išgirsti žinią, kad šis apgau
lingas pasaulis siekia pagrobti jų vaikus. Iš 
tiesų tai neatrodo taip grėsminga, kaip buvo 
Juozapo ir Marijos situacijoje, tačiau pasau
lis veikia tikinčiųjų šeimas ir jų vaikus tokia 
pasaulėžiūra, kuri tikėjimą Dievu vaizduoja 
neprotingą, senamadišką ir atgyvenusį, ne
populiarų ir nepriimtiną.

Nemanau, kad Dievas nori, jog tėvai savo 
vaikus auklėtų aklai tikėdami, remdamiesi 
sapnuose matytomis vizijomis, priimdami 
neapgalvotus radikalius sprendimus. Jeigu 
ir elgiamasi keistai, toks elgesys turi būti 
grindžiamas ne aklu, o protingu tikėjimu. 
Dievas kaip tik nori, kad tėvai mokėtų tin
kamai vertinti gyvenimo įvykius, juos ap
svarstyti ir išmintingai nuspręsti, kaip elgtis. 
Svarstydamas ir dėmėdamasis tai, kas vyko, 
ir paklusdamas Dievo nurodymui, Juozapas 
išgelbėjo savo šeimą nuo didelės skriaudos.

Juozapas ir Marija tikrai norėjo gyventi 
savo krašte, tačiau išgirdę žinią iš Viešpaties, 
Jo balso jie nenuvertino.

Aptariamas tekstas moko mus keleto 
praktiškų dalykų apie santuokos ir tėvystės 
sprendimus. Kalbu vyrams, kuriems svarbu 
suprasti savo, kaip tėvo, tapatybę. Tai pade
da gelbėti šeimą nuo skriaudos. Daug tėvų 
net nesugeba suvokti, kad jie yra tėvai, kad 
jiems Dievo valia duota atsakomybė, kurios 
anksčiau jie neturėjo. Tėvas prisiima atsa
komybę už tai, kaip elgiasi su savo žmona, 
kaip, kur ir su kuo leidžia savo laiką, kokį 
pavyzdį rodo augantiems vaikams ir kaip 
pats klauso Dievo. Kai tėvas supranta esąs 
tėvas ir turįs tam tikrų pareigų, daug kas 
keičiasi. Vyras kaip tėvas pirmiausia turi būti 
klusnus Dievui, kad ir jo paties vaikai būtų 
jam klusnūs. Manyčiau, daug tėvų nori turėti 
klusnius vaikus, bet patys klausyti Dievo 
nenori. Išsisukinėdami nuo pareigų, kurias 
jiems duoda Viešpats, jie patys apgaudinėja 
save. Būdamas klusnus Dievui, gali tikėtis, 
kad ir tavo vaikai tavęs klausys, ir tavo malda 
bus išklausyta bei priimtina. 

Suprantantis savo gyvenimo tikslą tėvas 
taip pat gelbsti šeimą nuo skriaudos. Manau, 
kad vaikui daroma didelė skriauda, kai jo 
tėvas nežino, kodėl gyvena, į ką remiasi visa 
gyvenimiškoji jo veikla. Kaip tuomet augan
čiam žmogui žinoti, kodėl jis pats gyvena ir 
kodėl, pavyzdžiui, jis privalo elgtis gerai? 

Kiekvienas žmogus prieina kryžkelę, kurioje 
jis turės kažką svarbaus pasirinkti. Tuomet 
mechaniškai bus renkamasi taip, kaip buvo 
išmokta namuose stebint tėvų pavyzdį. Juo

zapas gerai suprato, kodėl jis veda, kodėl jam 
patikėtas kūdikis Jėzus, kodėl sapnuose jam 
kalba angelai.

Verta atkreipti dėmesį ir į dar vieną daly
ką, rodantį, kaip šis Dievo balso klausantis 
tėvas gelbsti šeimą nuo skriaudos. Iš tiesų 
Juozapas iš Betliejaus pabėgo, nes taip jam 
nurodė angelas: imk kūdikį su motina ir 
bėk. Tai buvo ne jo silpnumo, bet išminties 
požymis. Kai pasaulis aplink tave ar smurtu, 
ar apgaule, ar niekinga savo pasaulėžiūra 
kėsinasi į tavo šeimą ir jos ateitį – ieškok 
gyventi ten, kur yra saugu tavo šeimai, vai
kams. Apsisaugoti nuo agresyvaus pasaulio 
tu nepajėgsi, jis yra per daug stiprus. Iš tiesų 
krikščionių šeimos yra daug dažniau puola
mos šėtono nei šeimos, kur tikėjimas Kris
tumi yra drungnas arba jo apskritai nėra, 
ir joms ištverti ir tikėti yra sunku. Dažnai 
lengviau padaryti kompromisų ir susitaikyti 
su pasauliu.

Krikščionis tėvas privalo gelbėti šeimą 
nuo nuodėmės skriaudos. Žodis bėk Nau
jajame Testamente pavartotas dar keletą 
kartų. Paulius laiškuose savo mokiniui, 
Efezo bažnyčios pastoriui Timotiejui, pata
ria: O tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų! 
(1 Tim 6, 11), t. y. nuo noro pralobti ir meilės 
pinigams (6, 9–10). Verčiau vykis teisingu-
mą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę. 
Saugokis (gr. feuge – „bėk“) jaunatvės aistrų! 
Ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su 
tais, kurie iš grynos širdies šaukiasi Viešpa-
ties. (2 Tim 2, 22). Taigi tėvas, kuris gelbsti 
savo šeimą nuo skriaudos, bėga nebūtinai 
nuo žiauriųjų erodų, ar agresyvių kaimynų, 
bet ir nuo apgaulingo praturtėjimo miražo 
arba aistrų, vedančių į neištikimybę, arba 
gyvenimo laikantis apgaulingos pasaulėžiū
ros ir panašiai. Atsižvelgdamas į Dievą jis 
ieško tokios vietos ar bendruomenės, kur yra 
saugu jo šeimai, kur įmanoma ištvermingai 
siekti teisingumo ir teisumo, tikėjimo, mal
dingumo, meilės ir ramybės.

Juozapas iškyla 
kaip tėvas, 
gelbstintis 
šeimą nuo 
skriaudos ir 
besirūpinantis 
jos saugumu.

Dievas kaip tik 
nori, kad tėvai 
mokėtų tinkamai 
vertinti gyvenimo 
įvykius, juos 
apsvarstyti ir 
išmintingai 
nuspręsti, kaip 
elgtis. 
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Ištrauka iš pirmojo knygos  
„Santuokos prasmė“ skyriaus

Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir 
glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu 
kūnu. Tai didis slėpinys (Ef 5, 31–32).

Man atsibodo klausytis sentimentalių 
kalbų apie santuoką. Dauguma to, ką 
šiuo klausimu girdėdavau per jungtuves, 
bažnyčioje ir sekmadieninėje mokykloje, 
prilygdavo Hallmark atvirukų turiniui. 
Santuoka visokia, bet tik ne sentimentali. 
Santuoka nuostabi, bet sunki. Ji – degi
nantis džiaugsmas ir stiprybė, bet kartu 
kraujas, prakaitas ir ašaros, gėdingi pralai
mėjimai ir sekinančios pergalės. Nė vienos 
man žinomos ilgesnės nei kelias savaites 
trunkančios santuokos nebūtų galima api
būdinti kaip pasakos. Todėl nenuostabu, 
kad vienintelė frazė iš garsaus apaštalo 
Pauliaus diskurso apie santuoką (Ef 5), 
kurią cituoja daugelis porų, tai pirmiau 
nurodyta 32 eilutė. Kartais po ilgos, sun
kios dienos stengdamiesi suprasti vienas 
kitą krintate į lovą ir tik atsidūstate: „Visa 
tai didis slėpinys!“ O būna laikas, kai san
tuoka atrodo kaip neišsprendžiama mįslė, 
labirintas, kuriame jaučiatės pasiklydęs.

Aš tuo neabejoju, bet vis dėlto jokie 
kiti žmonių tarpusavio santykiai savo pui
kumu ir svarba nepranoksta santuokos. 
Pasak Biblijos, pirmąsias jungtuvių apeigas 
atliko pats Dievas (Pr 2, 22–25). Pamatęs 
moterį vyras prapliupo eilėmis: „Štai pa
galiau!“ Viskas šioje Šventojo Rašto vietoje 
liudija, kad, be santykių su Dievu, patys 
giliausi santykiai yra santuoka. Štai kodėl 
pažinti ir mylėti savo sutuoktinį, kaip ir 
pažinti patį Dievą, sunku ir skausminga, 
bet vis dėlto verta ir nuostabu.

Dar nebuvo geresnės knygos apie santuo
ką nei „Santuokos prasmė“.

Ši populiaraus rašytojo Timothy Kellerio 
knyga, kurios pagrindą sudaro dienraš
tyje „The New York Times“ pripažintas 
pamokslų ciklas, visiems – krikščionims, 
skeptikams, viengungiams, ilgai santuokoje 
gyvenantiems sutuoktiniams ir tiems, kurie 
greitai susižieduos, – parodo, kokia santuo
ka turi būti pagal Bibliją.

Šiuolaikinė kultūra privertė patikėti, kad 
kiekvienas turi artimą sielą, kad laimingai 
santuokai svarbiausia romantiniai santykiai, 
kad sutuoktinis reikalingas tam, kad padėtų 
jums įgyvendinti savo gebėjimus, kad san
tuoka ne amžiams, o tik šiam kartui, ir kad 
nauja pradžia po skyrybų – geriausias taria

mai neišsprendžiamų klausimų sprendimas.
Apibendrinus galima teigti, jog visos šių 

laikų prielaidos neteisingos.
Pasitelkdamas Bibliją kaip vadovą ir įžval

gius Keithy, savo žmonos, su kuria gyvena 
trisdešimt šešerius metus, komentarus, 
Timothy Kelleris parodo, kad Dievas sukūrė 
santuoką tam, kad priartintų mus prie savęs 
ir suteiktų daugiau džiaugsmo gyvenime. 
Tai nuostabūs santykiai, kurie labai netei
singai suprantami ir yra patys slėpiningiausi. 
Knygą „Santuokos prasmė“, kurioje blaiviai 
aiškinama Biblija ir duodama reikšmingų 
patarimų, kaip sukurti laimingą santuoką, 
būtina perskaityti kiekvienam, kuris šiame 
gyvenime nori pažinti Dievą ir stipriau 
mylėti.

TimoThy  
Keller

SantuokoS 
praSmė

Dievo išmintimi spręsti 
įsipareigojimo sunkumus

ir KaThy Keller

Naujiena!
Kaina – 30 Lt   

8,69 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.

Kaina – 25 Lt
7,24 EUR



Prašymas

Viešpatie mano brangus,
Žinau – Tau priklauso dangus...
Tau priklauso ir žemė...
Žemėj – žmogus...
Tad padėk jam
Tavęs vertam būti!..

Mamai ir tėtei

Visa savim prigludusi prie gimto namo 
sienų
Tarytumei bandau nuo didelių
Lietaus lašų paslėpt ne tik save, 
Bet dar ir savo sielą...
Bet ji... tarytum prieš mane –
Kur kas toliau paėjus
Parimus (stovi) lietuje.
O ko bijot? Juk šitaip verkia mano Dievas.
Gal būtų man smagiau,
Kad Jis šypsotųs...

Apie Tave

Kalėdos!..
Jau kvepia
Sausainiais, imbieru
Mūsų namų vakarai.

Taip gera!..
Širdžiai taip miela – 
Kad šitiek stebuklų
Kito mintyse
Pats nežinodamas
Kas dieną darai.

Pažadų nedalindamas,
Tiesą vien liesdamas,
Meilę apglėbdamas,
Mintį į šviesą ištiesdamas.

Kristina Dabrilaitė

Poezija

Aukštai

Kaip gera žiūrėti
Iš paukščio skrydžio –
Šitaip aukštai –
Visos bėdos ant žemės
Tokios mažos atrodo –
Ar tu jas dar matai?...

2424 2525
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Mano tėvai ir jų santykiai šeimoje padarė 
tokią didelę įtaką mano gyvenimui, kokios 
nepadarė niekas kitas. Žvelgdama į savo tė
vus mačiau du mylinčius žmones, pagarbius 
santykius, švelniai ir saikingai reiškiamus 
jausmus. Žinojau, kad jų apsisprendimas 
būti skausme ir varge, laimėje ir džiaugsme 
yra tvirtas kaip uola. Dėl tokio jų apsispren
dimo aš jaučiausi nuostabiai.

Ir štai atėjo laikas rinktis man...

Įsiklausau į vakaro tylą. Visi jau sapnuose, 
o aš budžiu prie popieriaus lapo ir bandau 
jam patikėti jausmų padiktuotas mintis. 
Noriu surasti pačius gražiausius žodžius, 
suvirpinančius širdį ir grakščiai plevenan
čius kaip žvakės liepsna naktyje, nes gal
voju apie savo santuoką, Viešpaties uždėtą 
nuostabiausią naštą. Vieniems ji trapi kaip 
porcelianas, kitiems sunki tarsi pančiai, 
kažkam – išsigelbėjimas nuo kankinančios 
vienatvės, o man – pati brangiausia dovana, 
kurios priėmimas yra nepaprastas įsiparei
gojimas.

Nepamatuoti lūkesčiai, kai galvojame, 
kad santuokinis ryšys turi būti tobulas, o 
mano išrinktasis – daugiau nei superhero
jus, tenkinantis visus poreikius ir troškimus, 
dažnai sukelia nusivylimus. Bet juk ir aš 
negaliu būti tobula žmona savo vyrui. Len
gviau pačiai dalinti ir aukoti save, nelaukiant 
už tai atlygio, nei laukti to iš kito. Nes taip 

Į santuoką įpuolęs stačia galva, su jau
natvišku neapdairumu, staiga pamačiau, 
kad mano gyvenime atsirado kita pusė ir ji 
yra visiškai priešinga man. Nors ji traukė, 
viliojo, tačiau pirmą sykį gyvenime atsirado 
nesuvokiama priklausomybė, nuo kurios 
niekaip negalėjau išsisukti. Atsiradęs naujas 
džiaugsmas buvo nepakartojamas pojūtis, 
tačiau ką daryti su atsiradusiais nepato
gumais? Natūralu, kad nuo nepatogumų 
pradėjau gintis – pareiškiau pretenzijas į tik 
savo teisingą nuomonę ir sprendimą, todėl 
savo tiesas stengdavausi ginti iki galo, nors 
dažniausiai tai tik pablogindavo padėtį.

Vieną kartą ginčo metu žmona atvirai pa
sakė tai, ką aš ir pats žinojau, tačiau dėl savo 
išdidumo negalėjau pripažinti: „Mes galime 
užsispirti, užsikietinti, ignoruoti vienas kitą, 
tačiau puikiai žinome, kur tas kelias veda – 
jis pasibaigs skyrybomis. Tereikia atsakyti 
į klausimą, ar mes to norime. Aš, – pasakė 
ji, – to nenoriu. Tu turi apsispręsti, ar tu to 
nori.“ Aš taip pat nenorėjau.

Tai buvo kaip slenkstis į šeimos gyvenimo 
brandą. Prasidėjęs liejantis jaunatviškoms 
emocijoms, jausmų fontanams, šeimos gy
venimas perėjo į kitą etapą. Supratau, kad 
turiu antrą pusę, kurią suprasti pradėjau 
palengva, po žingsnelį, po trupinėlį. Tai 
kaip sąžinės balsas, prabylantis kiekviena
me žingsnyje – retkarčiais pritardamas, o 
dažniausiai drausmindamas ir priekaištau
damas net ten, kur nepagalvotumei, kad 

Santuoka yra lyg 
audeklas, kurį du 
žmonės audžia drauge Mano žmona 

pakeitė mane 

Skaitytojų laiškai

elgtis įgalina meilė. Ir tas troškimas abipusis. 
Sugebėjimas aukotis, atleisti ir susitaikyti yra 
būtina sąlyga, be kurios neįmanomas šeimos 
gyvenimas. Krikščioniška šeima neturi lai
kyti pagiežos. Bet koks neatleidimas plėsis, 
grauš ir po truputėlį griaus santuoką.

Kaip nuostabiai Dievas sugalvojo mano 
ir tavo ryšį. Kažkada atvedė tave iki mano 
durų ir paliepė pažvelgti į tokias gilias ir ne
įspėjamas akis, tarsi magnetas traukiančias 
pamatyti pro jas tavo sielą ir tavo pasaulį. 
Tada išvydau tavo rankas ir panorau, kad jos 
nešiotų mane visą gyvenimą. Ar tai ne Dievo 
stebuklas? Tas jausmas, neleidęs abejoti... 
Jau praėjo dvidešimt metų nuo tos dienos, o 
aš vis labiau tavęs pasiilgstu, vis ilgiau noriu 
laikyti savo ranką tavo delne, klausyti tavo 
širdies plakimo ir matyti pasaulį taip, kaip jį 
matai tu... Regiu žilus plaukus tavo galvoje 
ir dėkoju Dievui už laiką, taip nuostabiai 
sruvenantį per tavo ir mano gyvenimą, kei
čiantį mus ir leidžiantį patirti dar daugiau 
santuokos stebuklų.

Tai trumpos akimirkos mintys, netikėtai 
užklupusios ir išsiliejusios popieriaus lape. 
Jei apie santuoką rašyčiau rytoj arba bū
čiau parašiusi vakar, viskas atrodytų kitaip. 
Viena, kas tikrai nesikeistų, – tai begalinis 
troškimas dėkoti Dievui už šią dovaną ir ga
limybę kurti gyvenimą dviese ir austi tą neį
kainojamą audinį, kupiną įvairiaspalvių gijų.

D.

reikėtų. Būdavo ramu gyventi be šio balso 
deginant jaunystės dienas, bet štai gyveni
mo svarstyklėse atsirado antroji lėkštė ir į 
jas pradėjo krautis svareliai. Dabar ta lėkštė 
dažnai net nusveria manąją.

Neabejoju, kad man ją davė Dievas, – nes 
kas kitas galėjo taip tiksliai parinkti skirtingų 
polių magnetus, kad jie vienas kitą trauktų, 
o ne stumtų. Dievas lydėjo ir laimino jos 
žingsnius, o per ją ir mane. Dievas man 
nebeduoda atsakymų atskirai vienam – ką 
gaunu iš Jo, būna skirta mums abiem kartu. 
Čia labiausiai jaučiu Jo valią, kad du taps 
vienu kūnu.

Teko pajusti ir ilgalaikį išsiskyrimą per 
tūkstančius kilometrų, tada jaučiau ilgesį, 
liūdesį, bet niekada nejutau, kad ryšys tarp 
mūsų silpnėtų. Kaip brangu buvo jausti 
kaskart grįžus, kad ryšys tvirtas, nepertrau
kiamas, atstumui nepavaldus. Kaip aišku 
buvo, kad reikia saugoti, branginti kiekvieną 
minutę, kiekvieną akimirką, kai gali būti 
drauge. Tai taip trapu, todėl verta dėti visas 
pastangas, kad santykiai būtų nešiojami kaip 
porceliano indas – trapus, brangus ir todėl 
reikalingas didžiausios apsaugos, rūpesčio, 
atsargumo, nes svyravimai, trinktelėjimai 
gali įskelti, net visiškai suskaldyti šį brangų 
indą. O jame juk visas tavo gyvenimas. Ir 
koks jis būtų, jei pradėtų lietis per plyšius ir 
tekėti ant grindų, kur skuduras sušluoja visas 
šiukšles ir nešvarumus.

E.
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Laiškas, kurio ji jau neskaitys

Jau visai greitai man bus tiek pat metų, 
kaip ir tau, kai mūsų gyvenimai susipynė.

Buvau jauna, energinga ir, maniau, nuos
tabiai išauklėta. Tu man noriai atidavei savo 
sūnų, bet paskui kažkaip atsitiko, kad pa
norai rūpintis ir globoti mus abu. Prasidėjo 
rimti nesutarimai, aš panorau išsivaduoti iš 
tavo globos. „Kovėmės“ kaip stiprios prieši
ninkės ir nė viena nenorėjome nusileisti. Po 
kurio laiko net pamiršome, nuo ko viskas 
prasidėjo – priežastis jau buvo nesvarbi. 
Kovojome mes, o labiausiai nukentėjo tavo 
sūnus. Juk jis mylėjo ir tave, ir mane, o rei
kėjo rinktis, kurios pusėn stoti. Jei galėčiau 
atsukti laiką atgal, vien dėl jo, tavo sūnaus, 
elgčiausi kitaip. Kaip labai mes jį įskaudi
nom.

Viskas pradėjo keistis, kai mes su tavo 
sūnumi pažinome Jėzų. Vis pagarbiau pra
dėjome elgtis su jumis – tėvais. Galbūt tai 
keitė ir tavo širdį. Žinoma, kad keitė.

Kaip aš tau dėkinga už tą dieną, kai atėjai 
pas mane, atsisėdai ir pradėjai atsiprašinėti 
už visas negeras mūsų dienas. Tai sujaudino 
mano išdidžią širdį. Aš atsisėdau šalia tavęs 

ir taip pat pripažinau, kad buvau tau negera. 
Tada ilgai kalbėjomės. Vėliau dar ne kartą 
ateidavai ir vėl prašydavai atleisti, nors mes 
jau seniai susitaikėme.

Dar ir dabar neščiau tą kaltės naštą, jei 
nebūtumei tada atėjusi! Ačiū tau!

Tu jau išėjai. O man greit bus tiek pat 
metų, kaip ir tau, kai viskas prasidėjo...

Dabar aš vaikštau tavo takeliais, gyvenu 
po tavo stogu, miegu tavo miegamajame. Ir 
vis labiau suprantu tave, tavo meilę vaikams, 
nors tu pati per karą, būdama mažutėlė 
mergaitė, likai be mamos. Supratau tavo 
bemieges naktis. Jau žinau, ką reiškia, kai 
kokia liga prispaudžia, o vis tiek reikia eiti 
ir atlikti savo kasdienius darbus. Dabar jau 
pagalvoju prieš teisdama kitą žmogų. Matau 
– už ką teisiau tave, jau ir mane pačią už tą 
patį būtų galima teisti.

Mano vaikai jau užaugo ir vieną dieną 
man gali tekt susipažinti su jų išrinktaisiais. 
Dėkoju Dievui už tai, kad mano vaikai geres
ni už mane, oi kaip daug geresni.

Pasigailėk manęs, Viešpatie, ir neduok 
man to, ko esu verta!

Z.S.

Situacijos

Kam skirtos jos?
Užgrūdinti tave,
Pakeisti,
Suteikti pažinimo.
Nes kaip kitaip
Galėtumei tarnauti Jam?
Sustiprinti,
Pakelt.
Nors iš pradžių
Nublokš,
Tačiau ranka Kūrėjo 
Neleis pargriūti tau.
Ji prilaikys, išves,
Tiktai tikėk.

Rasa Kazokienė

Man labiausiai patinkanti Šventojo Rašto 
eilutė apie šeimą: „Jei Viešpats nestato 

namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato.“ 
(Ps 127, 1)

Manau, kad apie šeimą daugiausia gali 
papasakoti žmonės, turintys nemažiau kaip 
poros dešimtmečių šeiminio gyvenimo „sta
žą“, dorus vaikus ir iki šiol išsaugoję ne tik 
tarpusavio santykius, bet ir ryšį su vaikais. 

Paauglystėje į šeimas, kurios kartu atosto
gauja, švenčia šeimos šventes ir kartu vyksta 
į svečius, žvelgdavau su pavydžia pagarba. 
Atrodė, kad tokios šeimos turi kažką ypatin
ga, tai yra namus be dūmų. Dabar suprantu, 
kad išbandymų ir sunkių dienų patiria visos 
šeimos, bet žmonės į juos reaguoja skir
tingai. Vieni niekina sunkias aplinkybes ir 
bėga į skirtingas puses kaltindami vienas 
kitą, kitaip tariant, leidžiasi apvagiami (Jono 
10, 10). Kiti, ištikus negandai, dar stipriau 
suremia pečius ir taip atlaiko išbandymą. 
Panašiai elgiasi austrė. Kai koks nors erzi
nantis objektas, pavyzdžiui, smiltelė pakliū
va po jos kiautu, ji paprasčiausiai apgaubia 
tą smiltelę visa savo esybės dalimi ir paverčia 
perlu. Austrė sustabdo dirgiklio poveikį, pa
dengdama jį perlo mase. Kiekvienas šeimos 
išbandymas (finansinis, emocinis, psicho
loginis, sveikatos) yra potencialus perlas. 
Kuo daugiau dirgiklių svaido į mus velnias, 
tuo daugiau perlų galime turėti. Mums te
reikia priglausti juos ir apgaubti visapusiška 
meile – brangiausiu dalyku, kurį turime. O 
niekada nesibaigiančios, nepavydžios, kan
trios, nesididžiuojančios meilės (1 Korintie
čiams 13, 4) šaltinis ir šulinys yra tik Dievas. 
Iš kur nors kitur jos gauti neįmanoma, todėl, 
manau, kad be Dievo šeimoje be galo sunku. 

Jėzus sakė: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų 
gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.“ (Jono10, 10)

Birutė Bikulčienė

Skaitytojų laiškai
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Laisvalaikis

Agnė paprašė savo sekmadieninės mo
kyklos klasės mokinius nupiešti labiausiai 
jiems patinkančią Biblijos istoriją. Jai pasiro
dė neaiškus Petriuko piešinys, kuriame buvo 
nupiešti keturi žmonės lėktuve. Ji paklausė 
Petriuko, ką jis norėjęs nupiešti. „Pabėgimas 
į Egiptą“, – atsakė jis. Rodydama į kiekvieną 
žmogų panelė Agnė sako: „Čia turbūt Ma
rija, Juozapas ir kūdikis Jėzus. Bet kas yra 
tas ketvirtas žmogus?“ – „O, tai Poncijus 
– pilotas.“

**
Po pamaldų jauna pora kalbasi su pasto

riumi apie galimybę prisidėti prie bažnyčios. 
Pastorius vyriškio anksčiau nebuvo matęs, 
tad jo paklausė, iš kurios bažnyčios jis nori 
perkelti savo narystę. Trumpai padvejojęs šis 
atsakė: „Iš miesto golfo aikštyno.“

**
Būtinai vesk. Jei gausi gerą žmoną, būsi 

laimingas; jei blogą – tapsi filosofu.
– Sokratas

**
Diplomatiškas vyras sako savo žmonai: 

„Kaip galėčiau prisiminti tavo gimtadienį, 
kai tu niekada neatrodai nė kiek senesnė?“

**
Tas, kuris tuokiasi dėl pinigų, vėliau ati

dirba už kiekvieną centą.

**
Sunkiausi santuokos metai yra tie, kurie 

eina po vestuvių.

**
Pora ruošiasi vestuvėms ir paprašė kepėją 

ant jų vestuvinio torto užrašyti „1 Jono 4, 18“, 
nes šioje eilutėje parašyta „Meilėje nėra bai
mės, nes tobula meilė išveja baimę.“

Bet matyt kepėjas pametė popierėlį, ku
riame buvo užsirašęs nuorodą, ir gelbėda
masis iš situacijos iš atminties gražiai ant 
torto užrašė „Jono 4, 18“.

Įsivaizduokite, kaip buvo sukrėsti visi, 
kurie šią vietą atsivertę Biblijoje perskaitė 
Jėzaus žodžius samarietei: „<...> nes esi 
turėjusi penkis vyrus, ir tas, kurį dabar turi, 
nėra tavo vyras.“

**
Mes su žmona visuomet leidžiamės į 

kompromisą vienas kito atžvilgiu; aš pripa
žįstu, kad esu neteisus, o ji pritaria man dėl 
šio dalyko.

**
Kiekvienas vyras norėtų žmonos, kuri 

būtų graži, supratinga, taupi ir gera virėja. 
Bet įstatymai leidžia vesti tik vieną žmoną.

**
Santuoka – kai vyras ir moteris tampa 

viena; problemos prasideda, kai jie bando 
nuspręsti, kuris iš jų yra tas vienas.

**
Moteris nerimauja dėl ateities tol, kol 

gauna vyrą. Vyras nesijaudina dėl ateities tol, 
kol gauna žmoną.

**
Viena moteris buvo išaugusi didelėje 

šeimoje, ji turėjo penkias seses ir keturis 
brolius.

Kartą ji žiūrinėjo šeimos albumą ir paste
bėjo, kad daugybėje nuotraukų visi vaikai 
aprengti vienodais drabužiais. Ji paklausė 
mamos, kodėl ji visus, net kūdikį, rengdavusi 
vienodai.

Jos mama atsakė: „Kai turėjome tik ketu
ris vaikus, jus visus rengiau vienodai tam, 
kad nepamestume jūsų iš akių. Bet vėliau, 
kai gimė dar šeši, vienodai jus rengti pradė
jau tam, kad nepasiimtume ne savo vaikų!“

**
Kai vyras atidaro savo žmonai mašinos 

dureles, tai galite būti tikri dėl vieno: arba jo 
mašina, arba žmona yra nauja.

**
Jei vyrai po santuokos elgtųsi taip pat, 

kaip prieš ją, būtų mažiau skyrybų ir daugiau 
bankrotų.

– Frances Rodman

**
Steponas ir Jonas svarsto, kas turėtų būti 

šeimos galva – vyras ar moteris.
„Aš esu mūsų namų galva“, – sako Jonas. 

„Aš uždirbu duoną – kodėl tad neturėčiau 
būti galva?“

Steponas jam atsako: „Taip, prieš susi
tuokdami mes su žmona sutarėme, kad 
priimant visus didžiausius sprendimus 
mano žodis bus lemiamas, o mažus – mano 
žmonos.“

„Ir kaip sekasi?“, – paklausė Jonas.
Steponas nusišypsojo: „Kol kas dar nebu

vo jokio didelio sprendimo.“
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Todėl vyras paliks savo 
tėvą bei motiną ir 

susijungs su savo žmona; ir 
juodu taps vienu kūnu.
Pradžios 2, 24

Namai ir turtai 
paveldimi iš tėvų, o 

išmintinga žmona – nuo 
Viešpaties. 
Patarlių 19, 14

Iki santuokos būk plačiai 
atmerkęs akis, o po jos – 

pusiau užsimerkęs. 
– Benjaminas Franklinas

Tik išmintingas 
sutuoktinis, turėdamas 

galimybę tarti paskutinį 
žodį, ja nepasinaudoja.

Kai pagaliau supratome, jog 
negalime kits kito pakeisti, 

tapome laisvi džiaugtis vienas kitu 
tokiais, kokie esame.
– H. Dean Rutherford (iš laiško 
žmonai 59 santuokos metinių proga)

Kad santuoka būtų sėkminga, 
reikia daug kartų įsimylėti, 

ir visuomet tą patį žmogų.
– Mignon McLaughlin


