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„Sabatui pasibaigus, auštant pirmajai savaitės 
dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo 
pažiūrėti kapo. Ir štai kilo smarkus žemės 
drebėjimas, nes Viešpaties angelas, nužengęs 
iš dangaus, atėjo, nurito akmenį nuo angos, ir 
atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, 
o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, 
sargybiniai ėmė drebėti ir sustingo lyg negyvi. 
O angelas tarė moterims: „Nebijokite! Aš žinau, 
kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas.  Jo 
čia nėra! Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, 
apžiūrėkite vietą, kur Viešpats gulėjo. 
 Ir skubiai duokite žinią Jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė 
iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai Jį 
pamatysite’. Štai aš jums tai pasakiau“. 
 Jos skubiai paliko kapą, apimtos išgąsčio bei 
didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams“.
Evangelija pagal Matą 28, 1–8

Brangūs skaitytojai, 
sveikiname Su Viešpaties  
Prisikėlimo švente!
Linkime pavasariško džiugesio, 
įkvėpimo ir tikėjimo! 

Su meile, 
„Gyvųjų šaltinių“ redakcija
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Vaikščiodamas žemėje, Jėzus Kristus 
turėjo atlikti Tėvo Jam pavestą darbą. Jis 
kvietė žmones sekti paskui save ir mokytis iš 
Jo. Tikrai Jėzus yra mūsų tobulas pavyzdys. 
Tačiau ar niekada neklausėte savęs, kodėl 
Viešpats panoro šioje vietoje išsaugoti įrašą 
apie kažkokias moteris, netgi jų vardus užra
šė? Su Jėzumi vaikščiojo turtingos moterys, 
jos šelpė apaštalus savo turtu. Kadangi Jėzus 
ir mokiniai tarnavo keliaudami, jie neturėjo 
laiko dirbti rankų darbo, todėl DIEVAS pa
rūpino kitų būdų būtiniausiems poreikiams 
patenkinti.

Nuostabu, kad patikėję Dievu žmonės 
atverdavo savo širdis kitiems. O gal nereikia 
stebėtis? Juk tas, kuris suprato, kokią didelę 
dovaną gavo iš Viešpaties, turbūt su džiaugs
mu taps Dieviško išganymo bendrininku 
ir laimins kitus duodamas tai, ką turi. Tos 
moterys Dievo malonės dėka buvo turtingos 

Irmantas Pinkoraitis

„Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir 
skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo 
buvo Dvylika [apaštalų] ir kelios moterys, išgydytos nuo 

piktųjų dvasių bei ligų; tai Marija, vadinama Magdalena, 
iš kurios buvo išėję septyni demonai, Erodo prievaizdo 

Chūzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios 
šelpė juos savo turtu.“ (Lk 8, 1–3)

Šios dienos tekstas 
ragina mus prisiminti 
Jėzų ir Jo darbus. Niekuo 
neišsiskirianti Rašto vieta 
kviečia mus prisidėti prie 
Jėzaus komandos. 

Pamokslas
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ir galėjo tarnauti Jėzui ir apaštalams. Savo 
ruožtu apaštalai tarnavo kitiems. Jie ne tik 
mokė, bet ir šelpė vargstančius. Ne kasdien 
Jėzus maitino žmones stebuklais. Jis norėjo, 
kad ir apaštalai darbuotųsi ir išmoktų dalytis. 

Iš pavienių aprašymų Biblijoje matyti, 
kad Jėzus skatino paramą vargšams. „Ka-
dangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie 
pamanė, jog Jėzus jam įsakęs: „Nupirk, ko 
mums reikia šventėms“ ar liepęs ką duoti 
vargšams.“(Jn 13, 29). Taigi, tai buvo įpras
ta. Mokiniai ne tik priimdavo dovanas, bet ir 
patys duodavo tiems, kuriems buvo sunku. 
Liūdna, kad Judas grobstydavo įplaukas ir 
taip kenkė sau ir trukdė daryti gerus darbus. 
Bet jo misija ilgai nesitęsė, taurė buvo per
pildyta ir jos pabaiga mums visiems žinoma.

BeNdra NuosavyBė. Taigi, Jėzus 
buvo paimtas į dangų, mokiniai liko žemėje. 
Tai, ką buvo išmokę iš Jėzaus, kai Jis buvo 
žemėje, mokiniai darė ir toliau. Jų požiū
ris į savo nuosavybę pasikeitė radikaliai. 
Apie juos liudijama: „visi įtikėjusieji buvo 
vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, 
nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes 
jiems visa buvo bendra. apaštalai su di-
džia galybe liudijo apie viešpaties Jėzaus 
prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa. 
Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo že-
mės sklypus ar namus, parduodavo juos, 
gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų 
kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek 
kam reikėjo.“ (apd 4, 32–35). Stebuklas. 
Koks tikėjimas. Visi buvo vienos širdies ir 
vienos sielos. Šiandien daug kalbama apie 
vienybę. Dažniausiai girdime apie minties 
vienybę, bet Biblijoje kalbama apie širdies 
ir sielos arba gyvybės vienybę. Jie turėjo 
vieną gyvybę, atsidavė Dievui visa širdimi, 
todėl gebėjo pamatyti kitų poreikius ir tuos 
boluojančius laukus pjūčiai. Jie žinojo, kad 
viskas, ką turi, priklauso Viešpačiui, todėl su 
džiaugsmu dalijosi su kitais. Tai, ką turėjo, 

norėjo investuoti į Dievo karalystę. Mokiniai 
negalvojo, ką kiti turi atiduoti, o aukojo tai, 
ką patys turėjo. Labai dažnai mūsų pasaulyje 
žmonės gerai žino, ką kiti turi paaukoti, bet 
patys nė piršo nepajudina, kad atiduotų kaž
ką iš savo turtų. Taip nebuvo tarp Kristaus 
mokinių. Jie žinojo, kad turi pasirūpinti na
miškiais. Paulius ne veltui sakė: „Jeigu kas 
nesirūpina savaisiais, ypač namiškiais, 
tai yra užsigynęs tikėjimo ir blogesnis 
už netikintį!“ (1 Tim 5, 8). Kaip namuo
se tėvai rūpinasi savo vaikais, kaip vaikai 
rūpinasi savo pagyvenusiais tėvais, taip ir 
bažnyčioje broliai ir seserys rūpinasi vieni 
kitais. Atkreipkime dėmesį, kad Paulius 
vadina netikinčiais tuos, kurie nesirūpina 
savaisiais. Juk meilė rūpinasi ir duoda. Taigi, 
visų pirma – rūpestis savaisiais namuose. Po 
to – rūpestis savaisiais bažnyčioje, po to – 
rūpestis pasaulio vargšais. Sakydamas „po 
to“, turiu mintyje tvarką. Jeigu apleidžiame 
savo namus ir vaikai ar tėvai badauja, o mes 
vaikštome po pasaulį ir dalijame iš savo tur
tų vargšams benamiams, tampame panašūs į 
fariziejus – šie daug aukojo į šventyklos iždą, 
bet pamiršo rūpintis savo tėvais.

Taigi, mokiniai sekė Jėzaus pėdomis ir 
stengėsi patenkinti poreikius tų, kurie buvo 
vargšai. Tų, kurie neturėjo nuosavybės, nega
lėjo dirbti dėl ligos, negalėjo rasti darbo. Po
reikius našlių ir našlaičių, luošių ir kitokių li
gonių. Šis įrašas liudija, kad bažnyčia tai darė. 
„Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp 
graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenki-
nimas vietiniais hebrajais, esą kasdienia-
me aprūpinime būdavo aplenkiamos jų 
našlės. Tuomet dvylika sušaukė mokinių 
susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums 
apleidus dievo žodį tarnauti prie stalų. 
Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų sep-
tynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus 
dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime 
tam darbui, o patys toliau atsidėsime 
maldai ir žodžio tarnybai.“ (apd 6, 1–4). 

Turime prisiminti, kad to meto valstybė buvo 
kitokia, nei ją įsivaizduojame dabar. Mūsų 
valstybė stovi ant krikščioniškų pamatų. 
Nesvarbu, kiek braškantys yra tie pamatai, 
tačiau valstybės noras padėti našlaičiams, 
našlėms ir kitiems socialiai nuskriaustiems 
yra girtinas. Jeigu ne krikščioniška mintis, 
vargu ar pasaulis būtų toks, koks jis yra da
bar. Vargu, ar likusi pagoniška Lietuva turėtų 
našlaičių ir senelių prieglaudas, nakvynės 
namus, labdaros valgyklas ir daug kitų gerų 
darbų. Bažnyčia parodė pavyzdį, kaip reikia 
rūpintis vargstančiais. Ačiū Dievui, kad 
valstybė ne tik kalaviją nešioja, bet ir bando 
padėti nuskriaustiems.

Taigi, matome, kad bendruomenė Jeru
zalėje aktyviai ėmėsi gailestingumo darbų 
ir niekas joje nestokojo. Kiekvienas, patikė
jęs KRISTUMI, galėjo būti tikras, kad pas 
krikščionis ras maisto ir drabužį. Bet buvo ir 
veidmainių, kuriems rūpėjo tik savimeilė ir 
kitų pagarba, tokius Dievas baudė (Ananijas 
ir Sapfyra Apd 5, 1–11), parodydamas pa
vyzdį kitiems, kad Dievas yra nesikeičiantis, 
gailestingas ir teisingas. 

Kaip mes vertiname šiuos pavyzdžius 
Biblijoje? Kaip suprantame? Kuo tikime? 

Ar turėtume ir mes panašiai gyventi? Ar 
neturėtume sekti Jėzaus pėdomis? Tikiu, 
kad turėtume. Aišku, neturėtume tapti akli 
ir bandyti kurti komuną ar kokius bendrus 
iždus. Tačiau turėtume rimtai pagalvoti, 
kaip rūpinamės vieni kitais. Ar mes tik klau
somės, kaip dejuoja artimas, liudydamas, 
kad nesiseka darbe, ar kiekvienas mąstome, 
kuo galėtume padėti. Jeigu žmogui trūksta 
duonos, tai reikia duonos, o ne maldų. Jeigu 
artimui trūksta drabužio, reikia aprengti, o 
ne melstis.

dirBK,TurėdaMas TiKsLĄ pa-
reMTi sToKoJaNčius. Dievo Žodis 
mums liudija, kad netgi PRAĖJUS daug 
metų po Kristaus pakilimo į dangų, mokiniai 
nepamiršo gerų darbų ir visada stengėsi ska
tinti vienas kitą daryti gailestingumo darbus. 
Štai Paulius ragino Efezo bažnyčią: „Nė iš 
vieno netroškau nei sidabro, nei aukso, 
nei drabužio. Jūs gi žinote, kad mano ir 
palydovų reikalams tarnavo šitos va mano 
rankos. ir aš jums visur rodydavau, kad, 
šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuo-
sius ir atminti viešpaties Jėzaus pasakytus 
žodžius: ‘palaimingiau duoti negu imti.’“ 
(apd 20, 33–35). Šioje vietoje Dievo tarnas 
liudija bažnyčios vyresniesiems, kad dirbo 
savo rankomis ir ragino visus darbuotis, kad 
galėtų padėti kitiems. Jėzus mokė žmones 
dirbti ir duoti. Jis praktiškai parodė, kad 
daug labiau palaimintas yra tas, kuris gali 
duoti stokojantiems. Kodėl palaimingiau 
duoti? Kas nepatiria džiaugsmo duodamas, 
vargu ar supranta Kristaus aukos didybę. 
Argi netirpsta širdis iš laimės, kai gali pa
dėti badaujančiam vaikeliui? Argi netrykšta 
džiaugsmu širdis, kai matai, kad pamaiti
namas išalkęs ir aprengiamas nuogas? Tik 
tas, kuris pasimokė gailestingumo iš Jėzaus, 
gali išmokti duoti ir būti laimingas. Toks 
mylintis žmogus, kai gauna atlyginimą, visų 
pirma mąsto, kaip galės palaiminti kitus. 

Kaip namuose tėvai 
rūpinasi savo vaikais, 
kaip vaikai rūpinasi 
savo pagyvenusiais 
tėvais, taip ir 
bažnyčioje broliai ir 
seserys rūpinasi vieni 
kitais. 



76

Pamaitinti šeimą, aprengti. Bet kartu pla
nuoja gerus darbus tikėjimo namiškiams ir 
pasaulio varguoliams.

Paulius mokė tuos pačius efeziečius: „Kas 
vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, 
dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad 
turėtų iš ko padėti stokojančiam. (ef 4, 28). 
Pagrindinis kiekvieno darbo tikslas – kažką 
duoti kitam. Tiesiogiai ir netiesiogiai. Su
kurdamas kokį nors produktą duodi kitam. 
Gaudamas atlyginimą gali nupirkti kažką 
kitam. Dievas nori, kad mes turėtume iš ko 
padėti stokojančiam.

„Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas 
duoda kiek gali, o ne kiek negali. Niekas 
nereikalauja, kad kitiems tektų lengva-
tos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 
Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų 
nepriteklių, kad vėliau jų perteklius at-
pildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 
kaip parašyta: Kas daug surinko, netu-
rėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo 
nepritekliaus.“ (2 Kor 8, 12–15). Galime 
drąsiai daryti išvadą, kad jeigu Dievas su
teikė kažkam daugiau, Jis nori, kad tas per
teklius būtų tinkamai investuotas. Dvasia 
ragina dalytis, tačiau ne pagal komunizmo 
filosofiją. Jeigu kas turi pavalgyti ir apsireng
ti, jeigu turi kur gyventi, tokiam nereikia 
dovanų iš tų, kurie turi daugiau. Mažiau 
turintis krikščionis neturėtų jausti pavydo. 

Juk Kristus jį išlaisvino. Toks pasiturintis, 
bet neturtingas žmogus neturėtų jaustis 
blogai, kad negali daugiau duoti pavargė
liams. Tiesiog kiekvienas gali duoti tiek, kiek 
Dievas suteikė. Jis bus palaimintas už tai, ką 
duoda turėdamas, nesvarbu, kad ta dovana 
nedidelė kitų akimis. Dievas mato širdį. 
Neturėtų būti minčių: „Jeigu Dievas duotų 
man daugiau pinigų, tai aš palaiminčiau ką 
nors.“ Tokios mintys liudija apie godumą ir 
vargu ar praturtėjęs žmogus prisimins savo 
gražias mintis. PRISIMINKIME našlę, kuri 
buvo palaiminta už kelis skatikus.

pa M aLduMo pa sL apTis . Čia 
slypi tikro pamaldumo paslaptis. Kas yra 
pamaldumas? Daugeliui atrodo, kad pa mal
dus yra tas, kuris daug meldžiasi, kasdien 
vaikšto į bažnyčia, skaito Bibliją ir kalba jos 
eilutėmis. Tačiau Dvasia sako: „Tyras ir ne-
suteptas pamaldumas dievo, mūsų Tėvo, 
akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis 
jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo 
pasauliu.“ (Jok 1, 27). Tikras pamaldumas 
yra aukojimasis dėl kitų. Sugebėjimas dalytis 
naštomis su vargstančiais. Ir, aišku, saugotis 
pasaulio geidulių. 

„Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi 
turįs tikėjimą, bet neturi darbų? Argi gali jį 
išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi 
drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas 
nors iš jūsų jiems tartų: „Keliaukite sveiki, 
sušilkite, pasisotinkite“, o neduotų, ko rei
kia jų kūnui, kas iš tų žodžių? Taip pat ir 
tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs.“ 
(Jok 2, 14–16)

„Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad ne
sididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus 
turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apsčiai visko 
mums teikia mūsų džiaugsmui. Tegul jie 
daro gera, lobsta gerais darbais, esti dosnūs, 
dalijasi su kitais. Šitaip jie susikraus lobį – 
gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį 
gyvenimą.“ (1 Tim 6, 17–19)

Idėjos senos ir savo šaknimis siekia šimt
mečių gelmes, viduramžių alchemikų, ban
džiusių paversti varį auksu, kolbas ir kon
densatorius. Šiuolaikinis chemijos ir fizikos 
išsivystymo lygis, taip pat visuotinis raštin
gumas nebeleidžia „amžinai gyviems“ sen 
žermenams ir lenormandėms vilioti pinigus 
pasitelkiant efektingus fokusus. Tačiau pa
teiktos šiuolaikine kalba, vartojant terminus 
ir žodelius, lepinančius šiuolaikinio vakarų 
pagonio klausą – čakros, mantros, cigunos, 
– šios idėjos užvaldo mases sparčiai ir pla
čiai. Dabar paprastas žmogus kloja pinigus 
ne už homunkulą ir aukso luitus, o už savo 
paties svajones, tiksliau, už pažadus, kad 
jos visiškai išsipildys, už galimybę pačiupti 
sėkmę už uodegos ir pritraukti ją prie savo 
piniginės. Tauškalų ir rūko pakanka, tačiau 
tuo pačiu metu teigiama, kad viskas papras
ta ir prieinama, tereikia panorėti, patikėti, 
atsipalaiduoti, paleisti, apsivalyti.

Atrodytų, tiek jau to, tegul: patarlės „žuvis 
ieško, kur giliau, o žmogus, kur geriau“ dar 

Stebuklingos 
lazdelės 
beieškant

„Kartais apie kokį nors dalyką sakoma: 
„Žiūrėk, tai šis tas nauja!“ Betgi tas 
dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus.“
(Mokytojo knyga)

Neseniai man į rankas pakliuvo 
Džo Vitale’o (Joe Vitale) knyga 
„Traukos dėsnis“. Prisipažinsiu, 
iki tol nežinojau nei apie tokio 
autoriaus egzistavimą, nei apie 
jo audringą literatūrinę (ir ne tik) 
veiklą. Ir pasirodo, labai atsilikau 
nuo gyvenimo: mokymas apie 
„jutiminių idėjų materializaciją“, 
kaip tokią praktiką vadino gana 
žinomas grafas Kaliostro, 18 a. 
magas ir burtininkas, plačiai paplito 
ir turi daugybę sekėjų ne tik tarp 
amžinai besiblaškančio žemiškosios 
laimės ir gerovės paieškose 
pasaulio, bet ir tarp skirtingų 
bendruomenių krikščionių.

Nadežda Orlova 

Tik tas, kuris 
pasimokė 
gailestingumo iš 
Jėzaus, gali išmokti 
duoti ir būti 
laimingas.

Gyvenimas
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niekas nepaneigė. Dabar pasaulis galuti
nai išsilaisvino nuo savo drovios egoizmo 
uždangos ir paskelbė tikslą – fizinį ir psi
chologinį komfortą. Siekimo metodai – bet 
kokie, su sąlyga gerbti baudžiamąjį kodeksą. 
Ir tai yra absoliučiai normalu ir teisinga 
tiems, kurių gyvenimas apsiriboja žemiška 
egzistencija. Iš tiesų, jeigu jūs netikite Dievu, 
pomirtiniu gyvenimu, teismu ir bausme arba 
apdovanojimu po mirties, tuomet šūkis „pa
imti iš gyvenimo viską“ visiškai teisėtas. Bet 
kažin, ko ieško krikščionys, ypač vadinan
tieji save gimusiais iš Aukšto, drumstame 
šiuolaikinių laimės pardavėjų asortimente 
– tai klausimas.

Iškelkite žmogui, net laikančiam save 
krikščioniu, du tikslus. Pirmasis – atpildas 
amžinybėje, antrasis – visiška materialinė 
gerovė žemėje. Kuris turės didesnę paklau
są? O jei dar antrąjį paremtume dvasiniais 
samprotavimais, autoritetingomis nuo
rodomis, įskaitant Bibliją ir maldą „Tėve 
mūsų“, tada daugeliui išvis nereikia kalbėti 
apie pasirinkimo problemą. Beje, anksčiau 
minėta knyga yra neįtikėtinas religijų miši
nys ir stulbinantis pagoniškos tolerancijos 
pavyzdys. Bet kokio tikėjimo šalininkas, taip 
pat ateistas ras joje viską, kas brangu šir
džiai. Autorius ragina kreiptis į dievą, visatą, 
aukščiausią jėgą arba į magus, burtininkus, 
ekstrasensus, kas kam patinka. Dažnai var
tojamas žodis „dievas“, bet nė karto nemi
nimas vardas, todėl skaitytojas gali manyti, 
kad kalbama būtent apie jo dievą. Biblija ir 

Jėzaus mokymas įpinami į bendrą margo 
mokymo pynę. Svarbiausia, autoritetingai, 
be to, „lygiosiomis“ su visais likusiais kon
fucijais, budomis ir krišnomis. Teigiama, 
kad mokymas apie minties jėgą ir gebėjimą 
kurti savo realybę atsirado Senovės Egipto ir 
Babilono paslaptyse, vystosi Jėzaus mokyme 
(na taip, pastaraisiais metais kas tik nespe
kuliavo legenda, kad Jis Indijoje įgijo Dievo 
Karalystės mokymo pagrindus). Knyga 
optimistiškai skelbia, kad siekiant žemiškų 
turtų viskas yra gerai: ir katalikiškos mišios, 

ir indiškos jagijos („religinė arba dvasinė 
ceremonija, atliekama žynio, siekiant paša
linti karmos problemas“ (D. Vitale „Traukos 
dėsnis“)). Štai toks „visaėdiškumas“, tiek 
aukščiausios jėgos, tiek jos kliento, kadangi: 
„Aukščiausiai jėgai nesvarbu, ko mes reika
laujame“ (Frances Larimer „Our Invisible 
Supply“, 1907). Ar ne iš šio teiginio kyla kiek 
„švelnesnis“ charizmatų mokymas, kad „bū
tina aiškiai ir išsamiai įsivaizduoti tai, ko tu 
prašai Dievo, ir tik tada tai gausi“? Viešpats 
tiesiog nežino, ko mums reikia, o šiaip pasi
rengęs išpildyti bet kokį mūsų kaprizą kaip 
stebuklinga lazdelė arba šiuolaikinė klientų 
aptarnavimo tarnyba.

Krikščionybei dažnai sunku atvirai dis
kutuoti su netikinčiais žmonėmis arba no
minaliais tikinčiaisiais, nes jie nepripažįsta 
amžinybės sąvokos. Net jeigu toks terminas 
ir yra oficialioje vienos ar kitos erezijos ideo
logijoje, jis neturi jokio taikomojo pobūdžio, 
t. y. deklaruoti – deklaruojamas, bet rimtai į 
jį neatsižvelgiama. Tokių žmonių argumen
tai – tai matomas rezultatas čia ir dabar: 
sveikata, pinigai, karjeros sėkmė. Jie pateiks 
daugybę išgijimo, įsigijimo, pasiekimo pa
vyzdžių. Išvardys pavardes, adresus ir paso 
duomenis „laimingųjų“, pasiekusių viską 
gyvenime dėl tam tikro mokymo metodikų. 
Nieko nedomina, kaip „laimės“ savininkas 
pabaigs savo dienas žemėje ir pradės am
žinybėje. Todėl krikščioniški teiginiai apie 
pražuvusią sielą, apie Paskutinįjį teismą, 
apie praeinančias žemiškas vertybes atrodo 
blyškiai ir neįtikinamai tiems, kas netiki šio
mis sąvokomis, net jeigu ir teigia priešingai.

Periodiškai į mūsų duris pasibeldžia 
tinklinio marketingo „darbininkai“. Dabar 
šis beldimasis girdėti ir iš knygos puslapių: 
„Dėsnio“ pabaigoje pateikiamas gana ilgas 
rekomenduojamos literatūros sąrašas. Pa
vadinimai kalba patys už save: „Didžiausia 
paslaptis, kaip pelnyti pinigų“, „Hipnotizuo
jantys reklaminiai tekstai: kaip gundyti ir 

įtikinėti klientus vien žodžiais“, „Jokių ribų. 
Slaptas Havajų mokymas ho‘oponopono, 
dovanojantis turtą, sveikatą, ramybę ir dar 
kai ką“, „Mąstyti ir turtėti“, „Valdyk savo liki
mą. Kaip parinkti galingiausios jėgos raktą“. 
Taip, parinkti galingiausios jėgos raktą – 
viena seniausių žmonijos svajonių. Iš tiesų, 
pagrindinė pagonio užduotis – surasti savo 
dievaičių valdymo svirtis. Nesvarbu, ar tai 
bus aukų atnašavimas, pasišventimai ir įža
dai arba net bausmė (žinomi papročiai, kai 
po nesėkmingos medžioklės jos dalyviai pla
kė rykštėmis naminius stabus), arba atkaklus 
savo svajonės apmąstymas, kol kosmosui 
neatsibos stebėti jūsų mintis, ir kol pagaliau 
jis jos neišpildys.

Žinoma, svarstymai apie minties ir žodžio 
galią turi racionalų grūdą. Žmogus yra su
kurtas pagal Dievo, kuriančio savo Žodžiu, 
atvaizdą ir pavidalą. Ir žmonės paveldėjo 
kūrybinį polėkį ir žodžio galią, bet, apnuo
dyti nuodėme, mirę dvasia geba sukurti tik 
karikatūrinį pavidalą to, ką iš tikrųjų nori 
gauti. Be to, žmogus, nematantis toliau savo 
nosies, kadangi nebėra visažinis, neteko 
objektyvaus matomo pasaulio suvokimo ir 
apskritai bet kokio dvasinio pasaulio su
vokimo, negali „nuspėti, kaip mūsų žodis 
atsilieps“. O jis paprastai taip atsiliepia, kad 
skamba kelių kartų ausyse.

***
Sėdžiu ir rašau šį straipsnį, o už lango gir

dėti šūksniai (nepatikėsite, bet taip ir buvo):
– Dzeusai, eikš čia! Dzeusai, namo!
Žvelgiu pro langą, norėdama pamatyti šį 

„olimpietį“. Iš sodelio krūmų išbėga plono
mis drebančiomis kojelėmis drebantis šu
niukas, aprengtas koketiškais drabužėliais.

Ilgaamžė žmonijos svajonė – priversti 
dievus tarnauti.

Iš žurnalo „Вера и жизнь“  
vertė Nadežda Jurgaitienė

Iškelkite žmogui, 
net laikančiam save 
krikščioniu, du 
tikslus. Pirmasis – 
atpildas amžinybėje, 
antrasis – visiška 
materialinė gerovė 
žemėje. Kuris turės 
didesnę paklausą?
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Biblijos puslapiai

Biblijoje yra 215 eilučių apie išgelbėjimą, 
ir mes žinome, kaip svarbu suprasti Dievo 
išgelbėjimo planą ir tapti išgelbėtam. Bet 
Biblijoje yra net 2084 eilutės apie pinigus ir 
davimą. Pinigai ir davimas – pasaulyje šie du 
žodžiai visai nesisieja. Kodėl Dievui svarbu 
mums kalbėti apie tai? Juk pinigai turbūt vie
ninteliai patinka visiems, jų niekada nebūna 
per daug, jie lengviausiai gali prasiskverbti 
į mūsų širdis ir jas užvaldyti. Daugelis ne
tikinčių žmonių neturi ramybės, gyvena 
susirūpinę dėl rytojaus, tikisi saugumo iš 
pinigų ir gyvena stengdamiesi visais įmano
mais būdais sukaupti jų kuo daugiau, nori 
tapti kuo didesnio turto valdytojais ir kuo 
didesnio žemės ploto savininkais.

Dovydas 24 psalmę pradeda tokiais žo
džiais: „Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje 
yra, pasaulis ir kas jame gyvena.“ Taigi Die
vas yra visos šitos visatos Kūrėjas, todėl Jis 
yra ir visa ko Savininkas. Jam priklauso visas 
šis pasaulis, visas auksas, sidabras ir visos ki
tos naudingosios iškasenos. Mes gyvename 
Jo sukurtuose namuose.

„Ieškokite Jo 
karalystės ir 
teisybės, o visa kita 
bus jums pridėta.“

Mato 6, 33

Artūras Narbutas

Mato 6, 33 sakoma, kad Dievas pažadėjo 
pasirūpinti mūsų pragyvenimu ir gerove. 
26 eilutėje Jėzus ragina pažvelgti į padangių 
paukščius ir pamatyti, kaip Dievas jais rūpi
nasi. Biblijoje daug pavyzdžių, kaip Dievas 
rūpindavosi savo žmonėmis. Skaičių 11 
sakoma, kad Jis savo tautai kas dieną teik
davo manos iš dangaus. 1 Kar 17skyriuje 
pasakojama, kaip Jo dėka miltai ir aliejus 
našlės namuose neišseko. Naujajame Testa
mente rašoma, kad Jėzus pamaitindavo 5000 
žmonių minias dykumoje.

Bet Dievas mums pataria šiandien susi
telkti į Jo karalystės ir Jo teisumo paieškas, o 
visa kita Jis pažadėjo mums pridėti. Kadangi 
Dievas tęsi savo pažadus, būkime tikri, kad 
Jis tikrai pasirūpins mūsų kasdieniniais po
reikiais.

Pažvelkime į keturis Dievo aprūpinimo 
principus, aptinkamus Šventajame Rašte:

Dangiškos manos principas – Sk 11, 7–9. 
Mana buvo geltona ir panaši į kalendros sėk
las. Žmonės vaikščiojo aplinkui ir ją rinkosi, 

malė girnomis ar susitrindavo grūstuvuose, 
virė puoduose ir kepė iš jos papločius; jos 
skonis buvo panašus į ragaišio su aliejumi 
skonį. Nusileidžiant naktį ant stovyklos ra
sai, krisdavo ir mana.

Izraelitai kasdien gaudavo maisto iš dan
gaus. Jie turėjo kas dieną eiti rinkti maną, 
kad turėtų ką valgyti. Šiandien panašiai 
mes einame į darbą, taip Dievas aprūpina 
mus teikdamas kasdienes mūsų pajamas. 
Taigi „kasdienė mana“ yra mūsų kasdieninis 
aprūpinimas ir vienas iš būdų, kaip Dievas 
suteikia mums pinigų.

Putpelių iš dangaus principas – Sk 11, 31–32. 
Pakilo Viešpaties siųstas vėjas ir atnešė put
pelių. Jų tiek prikrito aplinkui stovyklą, kiek 
galima apeiti per dvi dienas ir dvi uolektys 
nuo žemės. Žmonės rinko putpeles visą tą 
dieną ir naktį ir dar kitą dieną, ir kiekvienas 
prisirinko nemažiau kaip dešimt homerų; jas 
džiovino aplink stovyklą.

Kažkas suskaičiavo, kad 
Biblijoje yra 218 eilučių, 
kuriose mokoma apie 
tikėjimą, ir mes visi 
žinome, koks svarbus 
yra tikėjimas kiekvieno 
žmogaus gyvenime. 
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Džonas Paiperis rašo: „Aš jums pasakysiu, kas yra tragedija. 
Aš jums parodysiu, kaip iššvaistyti savo gyvenimą. Panagri
nėkime 1998 metų vasario numerio „Reader’s Digest“ apra
šytą istoriją apie porą, kuri „prieš penkerius metus, kai jam 
buvo penkiasdešimt devyneri, o jai penkiasdešimt vieneri, 
išėjo į ankstyvą pensiją. Dabar jie gyvena Punta Gordoje, 
Floridoje, kur plaukioja savo trisdešimties pėdų jachta, žai
džia mažąjį beisbolą ir renka kriaukles. <...>Įsivaizduokite, 
kaip tas kriaukles parodysite Kristui Paskutinio teismo die
ną: „Žiūrėk, Viešpatie. Pažiūūūrėk į mano kriaukles!“ Va čia 
tai tragedija!

<...>Dievas sukūrė mus, kad gyventume vienintele ais
tra – visose gyvenimo srityse su džiaugsmu rodyti Jo 
nepranokstamą tobulumą. Iššvaistyti gyvenimą, vadi
nasi, nugyventi jį be tokios aistros. Dievas ragina mus 
melstis, mąstyti, svajoti, planuoti, dirbti ne tam, kad mus  
išaukštintų, o kad mes Jį išaukštintume kiekvienoje savo 
gyvenimo srityje.“ 

Dauguma leidžia gyvenimą be aistros Dievui eikvodami jį 
banalioms pramogoms, gyvendami savo malonumui ir pa
togumui, gal net stengdamiesi išvengti nuodėmės. Ši knyga 
įspės jus nepasinerti į bevertį gyvenimą. Ji paskatins gyven
ti ir mirti giriantis Kristaus kryžiumi, o Dievo šlovę paversti 
vienintele savo aistra. Jei tikite, kad gyvenimas – tai Kristus, 
o mirtis – tik laimėjimas, perskaitykite šią knygą, mokyki
tės gyventi dėl Kristaus ir nešvaistykite savo gyvenimo!

Kaina – 7 Eur (24,17 Lt)
Naujiena!

Tą dieną Dievas siuntė vėją ir izraelitų sto
vyklą užplūdo daugybė putpelių... Žmonės 
gaudė  putpeles, valgė  jas ir džiovino. Jų 
užteko daugeliui dienų.

Panašiai gali atsitikti ir mūsų gyvenime. 
Dievas gali vienu kartu parūpinti didelį kiekį 
pinigų daugeliui dienų į ateitį.

Drabužių ir batų principas – Įst 29, 5. Aš 
vedžiojau jus keturiasdešimt metų dyku
moje: nenusidėvėjo jūsų drabužiai ir kojų 
apavas nesudilo.

Panašiai ir šiandieną Dievas gali ne pripil
dyti mūsų kišenes pinigų, bet „užsiūti skyles 
mūsų kišenėse“. Ar negali Dievas, užuot parū
pinęs daug pinigų, sumažinti mūsų išlaidas? 
Taip. Jis gali tai padaryti. Gal rasite labdaroje 
batus ar drabužius, kuriems taupėte, ir jau ne
reikės jų pirkti; gal Dievas duos sveikatos ir ne
reiks išleisti medikamentams; gal automobilis 
nesuges ir tarnaus dvigubai ilgiau. Gal Dievas 
padės sutaupyti ten, kur planavote išleisti daug 
pinigų. Pagaliau gal Dievas išmokys taupyti, o 
ne išlaidauti, pirkti tik tai, kas būtina, o ne tai, 
ką geidžiate; o gal Jis padės atsisakyti žalingų 
įpročių, ,,surydavusių“ visas jūsų pajamas.

Taigi išlaidų sumažinimas gali būti dar 
vienas būdas, kaip Dievas mus aprūpina.

Derliaus principas – 2 Kor 9, 10. Tas, kuris 
parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, 
padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins 
jūsų teisumo vaisius.

Šioje Rašto eilutėje matyti vadinamasis 
derliaus principas mus aprūpinti. Dievas 
palaimins jūsų daržą ir jums nereikės pirkti 
daržovių parduotuvėje. Gal prisimenate, 
kaip izraelitai perėjo Jordano upę ir rado 
pribrendusį derlių? Jie nesėjo ir neaugino to 
derliaus, bet Dievas jiems jį davė. Juk neretai 
pasitaiko, kad žmonės dalijasi savo sodo der
liumi su neturinčiais sodo ar daržo.

Jūs galite sulaukti ir palikimo, kurio neuž
dirbote, rasti lobį ar gauti brangią dovaną. 
Tik reikia būti labai atsargiems panaudojant 
šiuos be pastangų gautus pinigus. Neretai jie 
kaip smėlis tarp pirštų lengvai išbyra.

Taigi Dievas tikrai turi būdų, kaip mus 
aprūpinti. Tačiau paklauskime savęs, kodėl 
Jis tai daro. Kodėl Jis duoda, o mums duoti 
reikia mokytis? Gal sakysite, kad Dievas mus 
myli ir nori, kad gyventume be rūpesčių? 
Manau, visai ne dėl to. Juk kaip retai nieko 
nestokojantys žmonės prisimena Dievą. Ne 
be reikalo Jėzus pasakė, kad greičiau kupra
nugaris pralįs pro adatos ausį negu turtingas 
pateks į dangaus karalystę.

Dievas rūpinasi mūsų sielomis. Jam svar
bu stiprinti mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą 
Juo, Jis nori mus išmokyti teisingai duoti 
ir duodant patirti džiaugsmą, nori ugdy
ti mūsų ištikimybę aukojant ir tvarkant 
neteisiąją mamoną, nori matyti save laiko
mą svarbiausiu visuose mūsų veiksmuose, 
taip pat leidžiant pinigus. Jis ragina mus 
investuoti į amžinybę, paremti Jo darbą baž
nyčiose, kur skelbiama Evangelija. Juk tai, 
ką Jėzus atliko dėl mūsų ant kryžiaus, ir yra 
pats didžiausias Dievo duotas mums meilės 
ir davimo pavyzdys. 

Jono 3,16: Nes Dievas taip pamilo pa
saulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą.

Dievas tikrai turi 
būdų, kaip mus 
aprūpinti. Tačiau 
paklauskime savęs, 
kodėl Jis tai daro. 

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!                                                                                                     

Kaina – 7 Eur 
(24,17 Lt)

Mano dėstytojas teigia:

yra Biblijamitas
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Mintys

Naujajame Testamente kalbama apie 
dangų ir pragarą, nuodėmę ir atleidimą, bet 
beveik dažniausiai – apie santykius su šio 
pasaulio turtais. Jėzus šiai temai skyrė ne 
tik pasiturintiems krikščionims nemaloniai 
daug vietos. Krikščionys turi būti pasiruošę 
pasitikėti Dievo aprūpinimu, kaip sakoma, 
skolinti net tada, kai negali tikėtis atgauti. 
Muitininkas Zachiejus atsivertęs pirmiausia 
sutvarkė savo finansinius reikalus. Didysis 
Jėzaus sekėjo gyvenimo tikslas yra krauti lo
bius danguje, nes žemiški lobiai prapuola dėl 
kandžių, rūdžių ir vagių (Mt 6). Šiuolaikiškai 
galima pasakyti: „Parodyk man savo banko 
žiniaraščius, ir aš pasakysiu, kuo tu tiki“. Tai 
galioja kaip tik ekonomiškai sunkiais laikais, 
kai didėja pagunda mąžtančias pajamas pa
silaikyti vien sau. 

apie dešimtinės palaimą
Tačiau kiek turi aukoti krikščionys? Se

najame Testamente kaip apatinės ribos 
reikalaujama dešimtos derliaus ir pajamų 
dalies – ir dėl to žadama didelė palaima: 

Parodyk man savo 
banko žiniaraščius... 

Šykštumas yra nuodėmė 
– tačiau daugelyje 
bendruomenių pinigų 
tema lieka tabu

Marcus Mockler

Daug mėnesių vienoje 
elektronikos didmeninės 
prekybos tinklo reklamoje 
buvo teigiama: „Šykštumas yra 
puikus“. Biblijoje sakoma kaip 
tik priešingai: šykštumas tokia 
pat nuodėmė kaip ir pinigų 
godulys. Jei prekybos tinklas 
reklamuotųsi su seksualine 
nuodėme, jis tikrai susilauktų 
aštrios krikščionių kritikos. Tuo 
tarpu pinigų nuodėmės, regis, 
yra tabu. O juk Jėzus Kristus 
vargu ar kalbėjo apie kokią 
temą daugiau nei apie pinigus ir 
nuosavybę.

„Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad 
būtų maisto mano Namuose, ir taip mane 
išmėginkite, – sako Galybių Viešpats. – Aš 
tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte 
apipilsiu visokeriopa palaima“ (Mal 3, 10). 
Tai reiškia: aukojimas tampa pasitikėjimo 
Dievu klausimu. Pažado esmė ta, kad Die
vas už davėjo pasiruošimą atsisakyti tam 

tikros sumos dosniai atlygina – ir šis atlygis 
suprastinas ne tik kaip dvasinis, bet ir kaip 
visiškai materialus.

Dešimtinės davimas naujatestamentiniu 
įsitikinimu, be abejo, nėra būtina sąlyga 
išganymui. Bet tai neturi nukreipti nuo to, 
kad Jėzaus Kristaus žinia persunkta ragi
nimų dosniai duoti, net tada, kai pats esi 
beturtis. Vienas iš susitikimo su vargše našle, 
įdedančia į šventyklos aukų dėžę paskutinius 
savo pinigus (Mk 12), pamokymų tas, kad 
aukojimas gali būti tema ne tik turtuoliams. 
Praktikoje tam, kuris norėtų duoti bent de
šimtinę, pasirodo esą naudinga atitinkamą 
sumą atidėti dar mėnesio pradžioje – pavyz
džiui, per ilgalaikį pavedimą į „dešimtinės 
sąskaitą“. Kas iš anksto paskaičiuoja, kaip 
savo poreikiams išleisti daugiausia 90 pro
centų pajamų, daug lengviau susidoroja su 
tuo, kad sumažėja pinigų suma.

 patraukli ankstyvoji bendruomenė
 Pirmoji krikščionių bendruomenė Je

ruzalėje ūkiniu atžvilgiu elgėsi ne itin pro

Dievas už davėjo 
pasiruošimą atsisakyti 
tam tikros sumos 
dosniai atlygina – ir 
šis atlygis suprastinas 
ne tik kaip dvasinis, 
bet ir kaip visiškai 
materialus.
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tingai. Jos nariai pardavė savo žemes ir 
puoselėjo radikalų turto bendrumą, nes 
laukė labai greitai grįžtant į dangų įžengu
sio Jėzaus Kristaus. Vėliau ši bendruomenė 
taip nuskurdo, kad dėl jos Viduržemio jūros 
baseine teko rinkti aukas. Tačiau kaip tik 
dalijimasis tarpusavyje, dosnumas ir patirta 
bendrystė pirmuosius krikščionis padarė pa
trauklia grupe. Apaštalų darbuose (2, 44–47) 
sakoma: „Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa 
turėjo bendra. Nuosavybę bei turtą jie par
duodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, 
kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai 
rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai 
vienur, tai kitur lauždavo duoną, džiugia ir 
tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbin
dami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. 
O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie 
ėjo į išganymą“.

Jeruzalės bendruomenė turėjo evange
listinę įtikinimo jėgą – taigi kaip tik tai, ko 
labai trūksta krikščionims Vidurio Europo
je. Evangelistinis teologas Karlas Heinzas 
Michelis, „Gnadenthalio Jėzaus brolijos“ 
bendradarbis, šia tema rašo: „Mūsų buvimas 
krikščioniu pernelyg įkalintas piniguose ir 
nuosavybėje, tuo tarpu brolis greta mūsų 
badauja ir miršta iš bado. Kol mes nepra
dedame tikrai taisytis, ypač materialinėje 
srityje, tol Evangelijos žygis mūsų pasaulyje 
lieka pristabdytas. Tai jau ypatinga nešlovė 
– nepakankamą Evangelijos veikimą tarp 
mūsų dar ideologizuoti kaip apokaliptiškai 
nulemtą laiko ženklą. Šventasis Raštas tokio 

ženklo neįvardija! Tik mūsų netikėjimas, 
ypač laikantis materialių gėrybių ir tam tik
ro gyvenimo lygio, kaltas dėl to, kad mūsų, 
vakarietiškų krikščionių, žodis jau vargiai 
bepriimamas“.

„Tu esi tuo, ką perki“
Taigi agitacinė kalba už tinkamus san

tykius su pinigais krypsta į tai, kad visai 
gerai uždirbant išleisti tik nuosaikiai ir, be 
kita ko, remti kitus. Anglas Johnas Wesley 
(1703–1791), metodizmo reformų sąjūdžio 
įkūrėjas, viename įžymiame pamoksle tai 
suformulavo taip: „Uždirbk tiek, kiek gali. 
Taupyk, kiek gali. Duok tiek, kiek gali“. Tau
pyti ir aukoti turėjo būti krikščionių liaudies 
sportas. Bet tai vėl lemiamai priklauso nuo 
gyvensenos. Apaštalas Paulius žinojo: „Die
vas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9, 7).

Šiuolaikinė visuomenė labiau nei kada 
nors apibrėžia save per vartojimą: tu esi 
tuo, ką perki. Naujausios mados, labiausiai 
atnaujintos elektronikos, madingiausio au
tomobilio vaikymosi atvejais nuolat kalbama 
apie vertybes, kurios visos yra trumpalaikės. 
Krikščionys gyvena šioje visuomenėje, todėl 
yra tapę šios raidos dalimi ir nekritiškai 
perėmę vartojimo įpročius. „Mes perkame 
daiktus, kurių iš tiesų nenorime turėti, tam, 
kad padarytume įspūdį žmonėms, kurių 
iš tiesų nemėgstame“, taip skamba vienas 
žinomas sąmojis.

Čia nesistengiama postuluoti atsitrau
kimo iš vartotojų pasaulio. Dar neaišku, 
ar krikščionybė būtų patrauklesnė, jei jos 
šalininkai keliautų per šalį surūdijusiais 
senų markių automobiliais ir apsmukusiais 
skarmalais. Bažnyčios istorijoje vis būdavo 
ir grupių, kurios neturto idealą iškeldavo iki 
įstatymo. Taip įgaunamas statusas, kuris su 
Biblija ne ką siejasi. Kalbama apie saiko lai
kymąsi (tas saikas kiekvienam krikščioniui 
gali nesutapti), apie grįžimą prie papras
tumo. Kiek procentų tuo, ką turime, nau
dojamės rečiau nei kartą per metus? Kiek 
žmonių pripažįsta, kad kraustydamiesi į kitą 
butą jie buvo pašiurpę nuo to, kiek prisirinko 
nereikalingų daiktų. Tas patyrimas, deja, 
retai paskatina keisti elgesį perkant.

Ką žinojo Bodelschwingas
Tai, kad santykiai su pinigais turi gilią 

dvasinę prasmę, žinojo senasis Friedri

chas von Bodelschwingas (1831–1910), 
bažnytinės labdaringos veiklos Vokietijoje 
pradininkas. Kartą jam milijoninę auką 
pasiūlė stambus amerikiečių pramoninin
kas Andrew Carnegie. Pagunda buvo di
delė, nes aukotojas su savo dovana nesiejo 
jokių sąlygų ir pinigus būtų galima gerai 
panaudoti. Tačiau Bodelschwingas sunkia 
širdimi atsisakė. Jis žinojo: jei šalyje taptų 
žinoma, kad ši neįtikėtinai didelė suma 
įėjo į labdaringą „Betelio“ sąskaitą, žmo
nės nustos aukoti šiai didelei misijai. O 
dar blogiau Bodelschwingui būtų buvę tai, 
kad žmonės nustotų už „Betelį“ melstis. 
Tam išmintingam vyrui buvo aišku, kad 
jo darbas be didelės užtarėjų auditorijos 
būtų neįveikiamas. Tai primena atvejį iš 
Apaštalų darbų (3 skyrius): kai Petras prie 
šventyklos pamatė luošį, prieš jį išgydyda
mas pasakė tokius žodžius: „Sidabro nei 
aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. 
Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis 
ir vaikščiok!“ Tikriausiai šiuolaikinis ge
rovės krikščionis turi pripažinti, kad jis 
turi sidabrą ir auksą, tačiau jo dvasiniai 
įgaliojimai įstrigę pusiaukelėje.

Vertė Zigmantas Ardickas

Versta iš: „idea“ 
© „idea“ 

© „Prizmė“ 2003, Nr. 2 Versta ir 
publikuojama leidėjams sutikus

Šiuolaikinė 
visuomenė labiau 
nei kada nors 
apibrėžia save 
per vartojimą: tu 
esi tuo, ką perki.
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Liudijimas

Dievas savo Žodyje yra pažadėjęs niekada 
mūsų nepalikti ir neapleisti, tik kartais mes, 
įsukti į kasdienio skubėjimo ratą, papras
čiausiai nepastebime Jo dalyvavimo mūsų 
gyvenime.

Papasakoti apie šį savo gyvenimo nuotykį 
nutariau skaitydama Luko evangeliją. Čia 
aptikau daugybę istorijų apie tai, kaip Jėzus 
išgydydavo raupsuotus, karščiuojančius, 
kraujuojančias, paralyžiuotus, net prikėlė 
iš mirusių dvylikos metų mergaitę, kaip mi
nios žmonių sekiojo paskui Jį, stengdamosi 
paliesti Jį ir pasveikti. Jeigu jau gydytojas Lu
kas taip kruopščiai surašė šias istorijas pats 
tiesiogiai jose nedalyvavęs, tačiau turėjęs 
tikslą išaukštinti Dievą, tai kaip galiu tylėti 
aš, taip pat diplomuota gydytoja, tiesiogiai 
patyrusi Dievo veikimą? Juk Dievas toks pats 
dabar, kaip ir prieš kelis tūkstančius metų, 
tik gydymo metodai dabar gal kitokie. Bibli
ja jau parašyta ir niekam nereikia įrodinėti 
dieviškos Jėzaus jėgos.

Norėčiau, kad visi, skaitysiantys mano 
istoriją, atkreiptų dėmesį, kaip tobulai Die
vas viską sudėliojo. Juk ne be reikalo Jis yra 
Tobulas Dievas.

Tai, ką daro, 
Dievas 
užbaigia ir 
atlieka tobulai 

Tikiuosi, ne kartą teko 
girdėti krikščionių 
liudijimus, kaip jų 
gyvenime vienokiu ar 
kitokiu būdu apsireiškė 
Dievas. Šie asmeniški 
potyriai stiprina ir 
brandina ne tik patį 
liudytoją, bet ir jo 
istorijos klausytoją. Tai atsitiko1995 metų vasarą. Buvau tik 

mėnuo po komplikuoto gimdymo, kurio 
metu mano stuburo dalyje ties juosmeniu 
įstrigo tarp slankstelių esantis diskas. Iš 
pradžių skausmo nejutau, tik negalėjau pa
silenkti, apsiauti batų, išplauti grindų. Kartu 
su kūdikiu ant rankų turėjau lydėti vyrą 
kelionėje į JAV, ten mes buvome suplanavę 
dalyvauti misionierių konferencijoje. Šiai 
išvykai ilgai ruošėmės, tad nusprendėme vis 
dėlto vykti. Likus savaitei iki skrydžio sugal
vojau truputį pasimankštinti, kad nebūčiau 
„kaip pagalį prarijusi“. Apie pusvalandį nuo
širdžiai pasportavusi nuo kilimėlio atsikelti 

jau neįstengiau – pradėjo labai skaudėti nu
garą. Skausmą kentėjau visos kelionės metu. 
Vaistų negėriau – juk maitinau kūdikį.

Atvykome į Somerseto miestą Kentukio 
valstijoje. Aš pasilikau viešbutyje, vyras su 
vietiniu pastoriumi išvyko į mokyklą, į dar 
vieną susitikimą. Tuo metu, kai išlydėjusi 
juos pro duris sukausi grįžti į kambarį pas 
savo miegančią dukrelę, mane pervėrė toks 
nežmoniškas skausmas, kad susmukau ant 
grindų. Negalėdama net pajudėti taip pra
gulėjau kelias valandas. Kai kūdikis pabudo 
ir pradėjo verkti, apėmė panika. Pro praviras 
duris pradėjau šauktis praeivių pagalbos, 

Asta Narbutienė
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tačiau jos nesulaukiau. Žmonės, man atro
dė, praeidami tik dar labiau paspartindavo 
žingsnius. Verkė dukrelė, verkiau ir aš. Liko 
tik Dievas. Pradėjau melstis taip: „Dieve, 
gelbėk. Jei mane pagydysi, aš tau ištikimai 
tarnausiu.“ Netrukus atsidarė durys ir pasi
rodė mano vyras su pastoriumi ir sako: „Mes 
jau sutarę vizitą pas patį garsiausią valstijos 
neurochirurgą, kaip tik dirbantį mūsų mies
te. Šis, apžiūrėjęs mane, tarė: „Tau reikalinga 
skubi operacija. Ji tau kainuos aštuonioli
ka tūkstančių dolerių, be to, dar prisidės 
operacinės ir ligoninės palatos nuoma.“ Aš 
vėl pradėjau verkti, nes neturėjau nei tiek 
pinigų, nei sveikatos draudimo. Padėtis be 
išeities. Turėjau atsidurti priešingoje žemės 
rutulio pusėje, tarp nepažįstamų žmonių, 
be pinigų, be pažįstamų gydytojų ir gimi
nių, kad nebūtų daugiau kuo pasikliauti, tik 
„stvertis Viešpaties skverno“. Kad Dievas 
galėtų parodyti man, jog Jis yra Visagalis 
Dievas, ir koks tobulas Jo planas. Vakare 
vyko misionierių konferencija pačioje di
džiausioje miesto bažnyčioje. Mano vyras 
pamokslavo ir liudijo apie mane, o žmonės 
meldėsi ir aukojo. Suaukojo dešimt kartų 
daugiau negu reikėjo. Mano kūdikį pasiėmė 
prižiūrėti viena šeima. Palatoje manęs laukė 
didžiulė rožių puokštė ir šilkinė pižama, 
chirurgas, nors buvo musulmonas, operaciją 
padarė nemokamai. Ligoninės savininkas 
(jis buvo tos bažnyčios narys) leido gulėti 
ligoninėje nemokamai tiek, kiek reikės. Tai 
buvo pirmas toks atvejis miestelio istorijoje 
ir apie tai net rašė vietos laikraštis. Visai ne
pažįstami žmonės kartkartėmis užsukdavo 
į mano palatą pasveikinti ir priminti, kad 
meldžiasi už mane. Dievo meilė liejosi per 
kraštus. Visą mėnesį, kol aš dar negalėjau 
skristi namo, mes gyvenome pastoriaus na
muose, o vis kiti žmonės kiekvieną vakarą 
mums atveždavo karštą vakarienę. Dievas 
ne tik visiškai išgydė mane, bet ir sustiprino 
mūsų (tuo metu jaunų krikščionių) tikėjimą, 

uždegė dideliu noru tarnauti Jam. Tą mes ir 
darome jau dvidešimt metų. Jis sustiprino ir 
tuos žmones, kurie tada pasitarnavo mums, 
o, svarbiausia, kad už tuos suaukotus ir 
nepanaudotus operacijai pinigus buvo iš
spausdinta tūkstančiai Naujųjų testamentų 
lietuvių kalba ir išdalyta Lietuvos žmonėms.

Tai, ką daro, Dievas užbaigia ir atlieka to
bulai, turėdamas tikslą skelbti žmonėms apie 
savo meilę. Tai, ką Jis padarė man Kentukyje, 
yra tik vienas lašelis Jo meilės, kurią Jis išlieja 
kiekvieną sekundę tūkstančiams savo vaikų, 
ir ta meilė niekada nesibaigia ir jos užteks 
mums visiems, kuriems jos reikia. Tačiau di
džiausią meilę Dievas parodė mums visiems 
atsiųsdamas į žemę savo Sūnų, Jėzų Kristų, 
kad Jis numirtų už mūsų nuodėmes. Tai yra 
tobulas Jo sumanymas mums.

Dievas ne tik visiškai 
išgydė mane, bet 
ir sustiprino mūsų 
(tuo metu jaunų 
krikščionių) tikėjimą, 
uždegė dideliu noru 
tarnauti Jam.

Dovaninis 
Šventojo Rašto 
leidimas moterims

10 metų jubiliejaus proga „Tapati“ 
žurnalas drauge su Lietuvos Biblijos 
draugija dovanoja ekumeninį 
Šventojo Rašto leidimą moterims.

Labai norėjome, kad šis leidimas virstų 
knyga, kurią mama galėtų palikti kaip 
dvasinį palikimą savo dukrai, močiutė 
– anūkei. Juk toks dvasinis paveldas 
yra kur kas brangesnis už auksą. 
Tegul tavo ir Viešpaties meilės istorija 
pažadina tavo dukras ir anūkes gyventi 
amžinai ir niekada, niekada neragauti 
mirties.

Išskirtinis moteriškas dizainas – 
sepijos spalvos tekstas, spalvotos ir 
nespalvotos nuotraukos, spalvotas 
drobinis viršelis, vokas slaptiems 
Viešpaties pabučiavimams.

Dienoraščio puslapiai, kuriuose 
norėsi susirašyti Dievo ištikimybės 
ženklus, atsakymus į maldas, įklijuoti 
savo mylimiausiųjų, už kuriuos 
meldiesi, nuotrauką. 

Apmąstymui skirti tekstai iš žurnalo 
„Tapati“, B. Ferrero knygelių bei kitų 
leidinių. Tai šiuolaikinės istorijos, 
skirtos meditacijai.

Šventąjį Raštą galite įsigyti  
knygynas.tapati.lt/biblija 
arba paskambinę į redakciją  
tel. 868431389. Bibliją Jums 
į namus pristatys ir pinigus 
paims kurjeris.

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.

Kaina – 7 eur 
(24,17 Lt)

Krikščionis ateistas
Tikėt i  Dievu,  bet  gy vent i  ta ip,  tars i  Jo  nebūtų
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Knyga

Ištraukos iš Mark Lloydbottom knygos

Jei norite sužinoti, ką Dievas turi pasakyti 
apie pinigų, turto ir nuosavybės valdymą, 
Biblijoje yra 700 eilučių, kuriose tiesiogiai 
kalbama apie pinigus, iš viso 2350 eilučių, 
kuriose minimi pinigai, turtas ir nuosavybė. 
Dėmesį pritraukia vien tokių Biblijos eilučių 
gausa, nes akivaizdu, jog Dievui žinomos 
finansinėje srityje slypinčios pagundos. Ta
čiau Šv. Rašte atskleista Dievo išmintis padės 
jums išvengti daugybės finansinių spąstų.

Mūsų tikroji dvasinė būklė ir tai, kaip 
tvarkome savo pinigus bei turtą, tarpusavyje 
glaudžiai susiję. Yra įvairių sričių, kuriose 
galime abejoti, tačiau mums nereikia spė
lioti, kaip tvarkyti savo finansus pagal Dievo 
valią, nes šiuo klausimu Biblijoje viskas labai 
aiškiai pasakyta. Biblijoje išdėstyta Dievo 

finansų sistema skiriasi nuo pasaulietinės, 
ir vienas iš svarbiausių skirtumų yra tai, kad 
Dievo ekonomika veikia ten, kur neveikia 
pasaulio. Remiantis Dievo ekonominiu po
žiūriu, palaiminčiau duoti, o ne imti.

Dievas naudoja pinigus mūsų charakte
riui išgryninti. Deividas Makonagis knygoje 
„Pinigai – kartus išmėginimas“ rašo: „Pinigai 
– elementariausias iš laikinų dalykų – susiję 
su nepaprastomis ir amžinomis pasekmė
mis. Nors viskas vyksta gan nesąmoningai, 
bet tai, kaip juos įgyjame, taupome, lei
džiame ir duodame, formuoja mus. Pinigų 
panaudojimas nulemia jų poveikį – palai
mą ar prakeiksmą. Žmogus tampa pinigų 
šeimininkas arba pinigai tampa žmogaus 
šeimininku. Viešpats naudoja pinigus kaip 
priemonę, kad ištirtų mūsų gyvenimą ir kad 
mus į save panašius padarytų.“ 

Visas Šventasis Raštas byloja, kad cha
rakterio ugdymas ir pinigų valdymas yra 
glaudžiai susiję. Egzistuoja tampri sąsaja 
tarp mūsų tikrosios dvasinės būklės ir mūsų 
požiūrio į pinigų ir turto valdymą.

Sakoma, kad pinigai yra kaip prieskoniai 
ant nuodėmingų geismų stalo. Dauguma 
mūsų trokšta ne pačių pinigų, o to, ką už pi
nigus galima įsigyti. Pinigai teikia apgaulingą 
saugumą, patogumus, pripažinimą, galią. Jie 
suteikia visa tai, ko užsigeidžiame, o tai ir yra 
įvairiausių blogybių šaknis. Pinigai – mainų 
priemonė ir etalonas. Kuo daugiau pinigų, 
tuo daugiau mainų. Taip pinigai pradedami 
garbinti. Kai mūsų šaknys siekia tik pinigus, 
širdys nusigręžia nuo Kristaus į šio pasaulio 
gėrybes. Tarnystę pinigams Jėzus pavadino 
nedorybe, o tai mums įspėjamasis ženklas. 
Ši nelaba kliūtis gali būti tokia pavojinga, 
kad gali sutrukdyti žmogui išpažinti Jėzų 
savo Viešpačiu. 

Norėdami sužinoti, kur yra jūsų „lobis“, 
panagrinėkite banko ar kredito kortelių iš
rašus ir pamatysite, į kurią pusę traukiama 
virvė. Banko išrašai akivaizdžiai rodo, kam 
teikiate pirmenybę. Išleidžiamos pajamos 
atskleidžia, kur yra jūsų širdis.

Tikroji žmogaus dvasinė būklė ir nusis
tatymas itin glaudžiai susiję su piniginiais ir 
turtiniais veiksmais. Evangelijos pagal Luką 
19 skyriaus 9 eilutėje, kai Zachiejus pasakė 
pusę savo turto atiduosiąs vargšams, o tiems, 
kuriuos nuskriaudė, grąžinsiąs keturgubai, 
Jėzus turtą susieja su išganymu. Zachiejų 
palyginkite su labai turtingu jaunuoliu, 
kuris vykdė Dievo įsakymus. Kai pastarasis 
paklausė Jėzaus, kaip įgyti amžinąjį gyveni
mą, Jėzus jam atsakė: „Jei nori būti tobulas, 
eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai 
turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek 
paskui mane“ (Mt 19, 21). Viešpats žinojo, 
kad šį žmogų valdė turtas, o ne atvirkščiai, 
todėl ir pasakė, kad lengviau kupranugariui 
atsiklaupti ir įšliaužti pro labai žemus vartus, 
negu turtuoliui atsisakyti visų savo turtų ir 
patekti į Dievo karalystę. Šiandien pasiryžti 
tokiam veiksmui lygiai taip pat sunku, kaip 
ir Jėzaus dienomis. 

Martynas Liuteris pareiškė: „Kiekvieno iš 
mūsų širdis, protas ir piniginė turi atsiversti.“ 
Tarkime, atsivertėte širdimi. Dabar, keisda
mi savo mąstyseną, turime išsiugdyti naują 
požiūrį, kad prisiderintume prie Kristaus. Jei 
pakeisime mąstyseną, Dievui vėl priklausys 
visa, kas yra pasaulyje. Jo rankose bus ir jūsų 
piniginė. Ji jam ir šiaip priklauso, bet ar mes 
priklausome Jam? Turime sudaryti Jam sąly
gas būti mūsų gyvenimo ir turto Viešpačiu.

Šią knygą galite įsigyti mūsų raštinėje 
arba internetu www.km.lt

Kaina 6 Eur 
(20,72 Lt)

Jei norite sužinoti, ką 
Dievas turi pasakyti 
apie pinigų, turto ir 
nuosavybės valdymą, 
Biblijoje yra 700 eilučių, 
kuriose tiesiogiai 
kalbama apie pinigus, iš 
viso 2350 eilučių, kuriose 
minimi pinigai, turtas ir 
nuosavybė.
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Skaitytojų laiškai

Vaikystėje mano šeima niekuomet nebuvo 
pertekusi pinigų, bet turėjome pakanka
mai kasdieniniams poreikiams patenkinti. 
Turėjome ir automobilį. Bene sunkiausiai 
finansiškai šeima vertėsi man baigus viduri
nę mokyklą ir pradėjus studijuoti. Atsimenu, 
kad turėjau vieną porą džinsų ir keturis savo 
pačios megztus megztinius. Juokaudavau, 
kad rytą, rengiantis į paskaitas, buvo leng
va apsispręsti, kokias kelnes mautis, o kol 
išsirinkdavau megztinį, tekdavo užtrukti. 
Niekada negirdėjau savo tėvų skundžiantis 
dėl pinigų stygiaus, matyt todėl ir pati ne
dejuodavau, kad jų, būdama studentė, mažai 
turėjau.

Baigusi studijas buvau priimta dirbti stam
bioje statybos įmonėje. Dirbau įmonės ryšių 
su partneriais užsienyje skyriuje. Kartą man 
paskambino pažįstamas ir paklausė, ar ne
sutikčiau pasiimti atostogas savo įmonėje 
ir išvažiuoti padėti jo kolegai verslininkui 
Vokietijoje, kol jo sekretorė, taip pat lietuvė, 
atostogaus Lietuvoje. Pagalvojau, kad tai bus 
puiki galimybė patobulinti vokiečių kalbos 
įgūdžius ir neblogai užsidirbti. Gavusi leidimą 
iš įmonės savininko, išvykau „darbo atostogų“ 
į Vokietiją. Prekybos automobiliais firmos 
savininkas vokietis buvo malonus žmogus, 
labai vertino savo darbuotojus. Jau studijų 

laikais buvau pažinusi Kristų ir tikėjau Juo 
kaip Gelbėtoju ir Viešpačiu. Nekartą pasitaikė 
tinkama proga kalbėtis apie Kristų ir su savo 
bosu vokiečiu. Stebėjausi, kad toks malonus 
savo darbuotojams žmogus buvo taip katego
riškai nusistatęs prieš Dievą. Vienas jo posakis 
užstrigo man bene labiausiai. Jį atsimenu ir po 
daugelio metų: „Mano dievas yra mano pilvas.“ 
Supratau, kad jo rūpestis darbuotojais buvo ne 
iš meilės žmogui, bet gudri taktika, siekiant 
gauti kuo geresnius rezultatus ir didesnį pel
ną versle, kad galėtų save lepinti valgydamas 
geriausiuose miesto restoranuose ir pasigirti 
būdamas vienas turtingiausių miesto žmonių. 
Žinoma, mums, jo darbuotojams, niekuo 
nereikėjo rūpintis. Atlyginimą visuomet gau
davome laiku ir tiek, kiek buvo sutarta. Kai 
artėjo metas man išvykti atgal į Lietuvą, rū
pinausi nupirkti lauktuvių namiškiams. Vieną 
dieną darbo metu prasitariau bosui, jog visai 
užmiršau nupirkti kremo močiutei. Nors buvo 
darbo dienos vidurys, jis man pasiūlė sėsti ant 
dviračio ir nulėkti į artimiausią parduotuvę! 
Pajuokavau, kad per tokį karštį būtų tikra be
protybė važiuoti dviračiu. Kadangi tuomet dar 
nevairavau automobilio, bosas įsisodino mane 
į savąjį ir nuvežė į parduotuvę pirkti kremo 
močiutei! Supratau, kad jis nenorėjo, kad bent 
menkiausias rūpestis atitrauktų mane nuo 

darbo. Jis verčiau sugaišo dešimt minučių, kad 
žinotų, jog jo darbuotoja dabar gali visu šimtu 
procentų atsidėti jo verslui.

Dar po poros metų, tebedirbdama toje pa
čioje statybos įmonėje, gavau kvietimą dirbti 
tarptautinėje misijų organizacijoje. Būdama 
studentė šios organizacijos dėka pažinau 
Kristų ir aktyviai dalyvaudama jos studen
tiškoje veikloje augau tikėjimu Dievu. Tačiau 
palikti savo darbo vietą, solidų atlyginimą 
ir tapti misioniere, turėsiančia susirinkti 
paramą atlyginimui ir mokesčiams, man 
buvo milžiniškas iššūkis. Tuo labiau, kad tuo 
metu sąvoka „rėmėjas“ visuomenėje buvo 
beveik nepažįstama. Nebuvo nei sporto, nei 
renginių rėmėjų ar jų reklamų. Aš pati ne
pažinojau nė vieno lietuvio, kuris bet kokiu 
tikslu, ypač krikščioniškai veiklai, būtų rin
kęs paramą. Tiesa, pažinojau kelis rėmėjus 
turėjusius misionierius iš JAV, bet tai buvo 
visai kitos kultūros patirtis.

Tuomet stipriai jaučiau Dievo kvietimą 
prisidėti prie misijos. Kalbėjau maldoje 
Dievui apie savo baimę dėl finansų. Viešpats 
klausė manęs, kas, mano manymu, aprūpino 
mane dirbant statybos įmonėje. Rodos, buvo 
akivaizdu, kad turėjau gerai apmokamą dar
bą dėl to, kad gavau gerą išsilavinimą, buvau 
gera darbuotoja. Ir tik tuomet pradėjau su

prasti, kad mano protas, sveikata, palankiai 
susiklosčiusios aplinkybės buvo Dievo man 
duoti dalykai! Aiškiai iškilo mano patirties 
Vokietijoje prisiminimai. Lyginau savo bosą 
vokietį su Dievu, „kuris taip pamilo pasaulį, 
jog atidavė savo vienintelį Sūnų, kad tikintis 
Jį nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą“ 
(Jn 3, 16). Rodos, Dievas kalbėjo man: „Ar 
aš, kuris nepagailėjo savo vienintelio Sūnaus 
ir kuriam priklauso Dangūs ir Žemė, būsiu 
tau prastesnis darbdavys už tą, kuris pilvą 
laikė savo dievu, o buvo toks rūpestingas 
savo darbuotojams?“

Baigusi studijas turėjau kliautis Dievu, 
kad gausiu tinkamą darbą ir atlyginimą, o 
dabar rinkausi palikti gerą darbo vietą su so
lidžiu atlyginimu ir pradėti naują etapą savo 
gyvenime, kai vėl turėsiu pasikliauti Dievu 
dėl savo finansinio aprūpinimo, kviesdama 
studentus ieškoti Dievo. Šią vasarą bus dvi
dešimt metų, kai dirbu su ta pačia misija. Per 
visus tuos metus mačiau, kaip ištikimai Die
vas rūpinosi manimi, ir galiu paliudyti, kad 
Jo žodžiai „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo 
karalystės ir Jo teisumo, o visa tai (ko reikia 
mūsų kūnams) bus jums pridėta“ (Mt 6, 33), 
yra tiesa.

Alvyta
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Ko gero įsimintiniausi potyriai mano gy
venime – kai paprašai Dievo ko nors, o Jis tai 
padaro. Norėjau pasidalyti su jumis būtent 
tokiu įvykiu.

Prieš kelias dienas į svečius užėjo kaimynė 
ir paprašė paskolinti pinigų. Žinojau, kad jai 
sunku, kad ji labai sąžininga, todėl mielai 
paskolinau. Suma buvo pakankamai didelė, 
todėl nors labai norėjau padovanoti jai tuos 
pinigus, negalėjau. Patikrinau visas tam 
mėnesiui skirtas išlaidas, bandžiau kažkaip 
kitaip jas susiplanuoti, bet nepavyko. Tada 
širdyje paprašiau: „Dieve, parūpink man 
tokią pinigų sumą, kad galėčiau neimti iš tos 
moters skolos.“ Pasimeldžiau ir užmiršau.

Praėjo kelios dienos. Nelauktai paskambino 
draugai, su kuriais nesimačiau jau keletą metų. 
Susitarėme susitikti. Jie atėjo į svečius, puikiai 
praleidome laiką, o išeidami draugai įteikė 
man dovaną. Puošniame popieriniame maiše
lyje gulėjo saldainių dėžutė, o dugne – būtent 
tokia pinigų suma, kokią pasiskolino kaimynė.

1 Jono 5, 14: Ir štai kokį pasitikėjimą mes 
turime Juo: jei ko tik prašom pagal Jo valią, 
Jis girdi mus.

Rūta P.

Kai pagalvoju apie pinigus, nusimenu. 
Pasidaro liūdna, nes žvelgdama į tai, kaip 
juos leidžiu ar kaip dalijuosi tuo, ką turiu, 
matau, koks mažytis, gal tiksliau, silpnas 
yra mano tikėjimas. Prisimenu, kaip vieną 
obuolingą rudenį man padovanojo tris 
litrus šviežiai išspaustų obuolių sulčių. 
Drebančiomis rankomis nupyliau – buvo 
gaila dalytis, vaikai taip pat sultis mėgsta 
– artimiems giminaičiams. Kai dovanojau, 
širdyje džiaugsmo nebuvo. Prisiminiau, 
kad Dievui patinka linksmas davėjas, 
bet pralinksmėti nesugebėjau. O praėjus 
kelioms valandoms prie namų privažiavo 
kitų draugų autobusiukas, ir jie man pa
dovanojo dvidešimt penkis litrus sulčių. 
Žiūrėjau į jas ir buvo gėda, kad tiek mažai 
nupyliau artimiesiems, kad nesugebėjau 
dovanoti atvira ir džiugia širdim, kad 
žiūrėjau į sultis, o ne į Dievą, laiminantį 
gausiai ir iš visos didelės ir geros Širdies.

Ir gyvenime tai kartojasi – aš pagailiu, o 
Dievas palaimina, ir taip atskleidžia mano 
meilės ir pasitikėjimo Juo gylį, tiksliau – sek
lumą...

Dovilė

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 – 7 eur 
(24,17 Lt)

SAnTuokoS 
pRASmė

Dar nebuvo geresnės knygos apie santuoką nei 
„Santuokos prasmė“.
Ši populiaraus rašytojo Timothy Kellerio knyga, kurios 
pagrindą sudaro dienraštyje „The New York Times“ 
pripažintas pamokslų ciklas, visiems – krikščionims, 
skeptikams, viengungiams, ilgai santuokoje 
gyvenantiems sutuoktiniams ir tiems, kurie greitai 
susižieduos, – parodo, kokia santuoka 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 santuoka ne amžiams, o tik šiam kartui, ir kad 
nauja pradžia po skyrybų – geriausias tariamai 
neišsprendžiamų klausimų sprendimas.
Apibendrinus galima teigti, jog visos šių laikų 
prielaidos neteisingos.
Pasitelkdamas Bibliją kaip vadovą ir įžvalgius 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 neteisingai 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.

Kaina 9 Eur 
(31,08 Lt)
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Laisvalaikis

Universiteto studentas, norėdamas 
gauti 200 eurų, parašė laišką savo dėdei:

„Brangus dėde, jei matytumėte, kaip 
raustu iš gėdos rašydamas šį laišką, 
jums manęs būtų gaila. Ar žinote ko
dėl? Nes turiu jūsų paprašyti 200 eurų 
ir nežinau, kaip tai padaryti. Jau geriau 
mirsiu. Siunčiu jums šį laišką per pa
siuntinį, jis palauks jūsų atsakymo.

Jūsų klusnus ir mylintis sūnėnas.

P. S. Slegiamas gėdos dėl to, ką pa
rašiau, bėgau paskui tą pasiuntinį, no
rėdamas atsiimti iš jo šį laišką, bet ne
pavijau. Tegul dangus pasirūpina, kad 
kažkas pasiuntinį sustabdytų arba kad 
šis laiškas pasimestų.“

Dėdė, aišku, didžiai susijaudino ir 
skubiai jam atrašė:

„Mano brangiausias sūnėne – nu
siramink ir daugiau neberaudonuok. 
Apvaizda išklausė tavo maldų ir pasiun
tinys tavo laišką pametė. Tave mylintis 
dėdė.“

**
Mažos kaimo bažnytėlės pastoriui 

sunkiai sekdavosi raginti žmones aukoti 
dešimtines ir aukas. Vieną sekmadienį 
jis paskelbė:

– Dabar, prieš mums renkant aukas, 
norėčiau paprašyti, kad tas, kuris pavogė 
kiaušinius iš našlės Onos vištidės, nedė
tų jokių aukų Viešpačiui. Dievas nenori 
jokių pinigų iš vagiančio nusidėjėlio.

Kai buvo per rankas siunčiamas aukų 
krepšelis, pirmą kartą po daugelio mė
nesių aukojo visi.

**
Vienas žmogus numirė ir pateko į 

dangų. Prie dangaus vartų jį pasitiko šv. 
Petras ir nusivedė aukso gatvėmis. Jie 
ėjo pro puikius namus ir sodybas ir pri
ėjo apgriuvusią lūšną. Žmogus paklausė 
šv. Petro, kodėl jam teko ši lūšna, nors 
pakeliui matė tiek daug gražių namų, 
kuriuose mielai apsigyventų. Šv. Petras 
atsiduso:

– Padariau, ką galėjau geriausia su tais 
pinigais, kuriuos čia atsiuntei.

**
Vyresnė pora turėjo sūnų, šis dar gyveno 

su jais. Sūnus vis neapsisprendė, kuo norėtų 
tapti, todėl tėvai nerimavo. Galiausiai jie 
nusprendė jį išbandyti: ant stalo koridoriuje 
padėjo dešimties eurų banknotą, Bibliją ir 
degtinės butelį, o patys pasislėpė, apsimes
dami, kad jų nėra namie. Tėvas mąstė: „Jei 
sūnus paims pinigus – taps verslininku, jei 
Bibliją – taps kunigu. Bet jei paims degtinę 
– bijau, kad taps girtuokliu.“

Taigi, pasislėpę tėvai jaudindamiesi laukė 
grįžtančio namo sūnaus. Pagaliau sūnus su
grįžo. Įėjęs į kambarį pakėlė dešimties eurų 
banknotą, pasižiūrėjo pro jį į šviesą ir įsidėjo 
į kišenę. Tada pasiėmė Bibliją, pavartė. Ga
liausiai pakėlė butelį, atsuko ir gurkštelėjo iš 
jo. Tada nuėjo į savo kambarį nešinas visais 
trimis daiktais.

Tėvas pliaukštelėjo sau per kaktą ir tarė:
– Kad jį kur! Mūsų sūnus taps politiku!

**
Gatvėje susitiko du draugai. Vienas 

jų atrodė nuliūdęs, beveik verkė. Kitas 
jo ir klausia:

– Sveikas, drauguži, ko toks nuliū
dęs, lyg būtumei žemes pardavęs?

Draugas jam atsakė: 
– Tuojau tau papasakosiu. Prieš tris 

savaites mirė mano dėdė ir paliko man 
penkiasdešimt tūkstančių eurų.

– Tai visai neblogai..!
– Palūkėk dar, aš tik pradėjau. Prieš 

dvi savaites mano pusbrolis, kurio net 
nepažinojau, užvertė kojas ir paliko 
man devyniasdešimt penkis tūkstan
čius eurų.

– Bet juk tai puiku! Man tai patiktų...
– O praeitą savaitę numirė mano 

senelis. Iš jo paveldėjau beveik milijoną.
– Tai ko esi toks paniuręs?
– Nes štai šią savaitę – nieko.

**
Du pastoriai pasakojo vienas kitam, 

kokią mažą įtaką visuomenei jie turi, 
palyginti su kai kuriais turtingais bažny
čios nariais.

– Pinigai kalba, – pasakė pirmasis 
pastorius.

– Taip, – atsakė antrasis, – ir mano pi
nigai sako man vienintelį dalyką: „Sudie.“
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Juk nieko neatsinešėme 
į pasaulį ir, aišku, nieko 

neišsinešime.
1 Timotiejui 6, 7

Parduokite savo turtą ir aukokite 
gailestingumo aukas. Įsitaisykite 

sau piniginių, kurios nesusidėvi, 
kraukite nenykstantį turtą danguje, 
kur joks vagis neprieina ir kandys 
nesuėda.
Luko 12, 33

Nes visa, kas pasaulyje, tai 
kūno geismas, akių geismas 

ir gyvenimo išdidumas, o tai 
nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
1 Jono 2, 16

Visų blogybių šaknis yra 
meilė pinigams. Kai kurie, 

jų geisdami, nuklydo nuo 
tikėjimo ir patys save drasko 
aibe skausmų.
1 Timotiejui 6, 10

Nepersidirbk 
siekdamas 

pralobti, būk 
išmintingas ir liaukis.
Patarlių 23, 4

Būti turtingam gyvenime galima 
dviem būdais: turint tai, ko 

nori, arba norint to, ką turi.
– Jack Hyles

Dievas mus sukūrė, kad mylėtume 
žmones ir naudotumėmės 

daiktais, bet materialistai myli daiktus 
ir naudojasi žmonėmis.
– Randy Alcorn


