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Apaštalas Paulius sako: „Iš tiesų Dievo 
karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet tei-
sumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje 
Dvasioje.“ (Rom 14, 17). Būdami netobuli 
galime pamiršti, kas svarbiausia krikščiony
bėje. Juk ne apeigos, ne filosofinės mintys 
ir potyriai svarbiausi, ne valgymo ritualai 
ir papročiai, bet teisumas, taika (ramybė) ir 
džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. Tai didinga 
ir kartu paprasta tiesa.

Be teisumo nebus taikos. Vadinasi, jei 
nėra ramybės ir taikos, gal trūksta teisumo? 
Viskas yra labai susiję. Be Jėzaus Kristaus 
teisumo nebus ir taikos. Visuose karo ir 
taikos klausimuose teisumas privalomas. 
Taika teikia džiaugsmą. Negali būti džiaugs
mo, kai siaučia karas. Karas – tai nesaugu
mas. Dievas padaro viską, kad mes būtume 
saugūs, kaip tėvai triūsdami, saugodami ir 
aukodamiesi dėl savo mažylių. Mums tai 
labai suprantama. Bet ateina laikas ir žmo
gus suauga, tada pats turi tapti taikdariu, 
suvokdamas, kad taika yra dorybė, teikianti 
palaimą.

Kaip mes galime suvokti taiką su Dievu? 
Jėzus Kristus yra ramybės ir taikos pradžia. 
Mes visi kariavome su Dievu ir kai kurie vis 

Palaiminti 
taikdariai, jie 
bus vadinami 
Dievo vaikais

Irmantas Pinkoraitis

Dėl nuodėmės žmonija 
kariauja tarpusavyje, nes 
visų pirma kariauja su Dievu. 
Žmonės prieštarauja Dievui, 
prieštarauja Jo tvarkai ir 
ramybei. Nors visi trokšta 
ramybės, dažniausiai nežino, 
kur ją rasti. O mes žinome, 
kad ramybė ir taika randama 
prie Kristaus kojų. Juk Jis 
atėjo, kad skelbtų taiką. 
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dar tebekariauja. Jėzus pasirodė, kad nuga
lėtų ir įvestų taiką.

Akivaizdu, kad taika atsispindi santykiuo
se ne tik su Dievu, bet ir su artimu žmogumi. 
Tik tada, kai tarp mūsų ir Dievo bus taika, 
pradėsime taikiai gyventi vienas su kitu.

Nepamirškime, kad „Dievas yra ne su-
maišties, bet santarvės (taikos) Dievas.“ 
(1 Kor 14, 33). Viešpats niekada nekovoja su 
savimi. Tėvas, Sūnus ir Dvasia niekada neko
voja, tai neįmanoma. Jis yra Trivienis Dievas.

Mes pakviesti į sutaikinimo tarnystę. Va
dinasi, taiką reikia nešti, ją reikią skatinti, dėl 
jos reikia triūsti ir darbuotis. Būti taikdariu 
– reiškia būti atsidavusiam Dievui.

Jėzus skelbia taiką visiems. Ir nėra skirtu
mo, kas tu esi: žydas, graikas, lietuvis, len
kas, amerikietis ar rusas. Dievas įkūrė taiką, 
todėl Jis trokšta taikos. Taikdarys yra Dievo 
vaikas. Kariaujančio krikščionio negalima 
vadinti Dievo vaiku. 

Naujajame Testamente, taip pat ir Senojo 
Testamento pranašų žodžiuose nekartą 
girdime žodį apie taiką. Taiką ir ramybę 
brangino apaštalai ir evangelistai. Jokūbas 
kalbėjo apie karus ir žudymą bažnyčioje. Jis 
bjaurėjosi tikinčiųjų tarpusavio nesutarimais, 
todėl taip griežtai kalbėjo: „Iš kur atsiranda 
karai, iš kur tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur 
kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta 
jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite? 
Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pa-
siekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs 
neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir 
negaunate, nes negerai prašote – tik savo 
įnoriams patenkinti.“ (Jok 3, 1–3). Jokūbas 
nurodo vieną priežastį, dėl kurios Kristaus 
bendruomenės žmonės kariauja. Tai sava
naudiškumas. Tai savo įnorių tenkinimas. 
Kai žmogus nori įgyvendinti tik savo tikslus, 
visada bus karas. Kai visi žmonės siekia arti
mą palaiminti, išgelbėti – bus taika.

Apaštalas Paulius korintiečiams rašė: 
„Visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų 

sutaikino su savimi ir davė mums sutai-
kinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje 
sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito 
žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums 
sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus vietoje 
einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats 
Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu 
maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ 
(2 Kor 5, 18–20). 

Ar šiandien mes turime taikos dvasią? 
Paulius ir jo bendražygiai ėjo taikdarių 
pareigas. Būti taikdariu sunku ir pavojinga, 
galbūt todėl daugelis išsigąsta ir nedrįsta kiš
tis į kitų kovas. Tačiau kas gi, jei ne tikintieji 
atneš sutaikymo žinią besikivirčijantiems 
ir tebekovojantiems pasaulyje? Todėl nepa
mirškime raginimo: „Kiek galima ir kiek 
nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su 
visais žmonėmis. Nekeršykite patys, my-
limieji, bet palikite tai Dievo rūstybei.“ 
(Rom 12, 17–21). Jeigu nesugebėsime tai
kingai tarnauti bažnyčioje, kur patarnauja
me šventiesiems, tai kaip galėsime tarnauti 
priešiškame pasaulyje?

Nepamirškime, kad didelės kovos pra
sideda nuo mažų kivirčų. „Kivirčo pra-
džia – kaip užtvankos atidarymas; todėl 
ginčą užgniaužk dar jam neprasidėjus.“ 
(Pat 12, 20).

„Žiūrėk, kaip gera ir malonu, kur broliai 
gyvena vienybėje!“ (Ps 133, 1) Tikrai, kaip 
nuostabu, kai bendruomenė vieningai gy
vena. Be sutarimo negali būti vienybės. Be 

Ar šiandien mes 
turime taikos 
dvasią? Paulius ir 
jo bendražygiai ėjo 
taikdarių pareigas. 
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tiesos nebus vienybės. Ne savanaudiškos 
tiesos, bet kristocentriškos tiesos. Ten, kur 
Kristaus tiesa, ten taika.

Jėzus sako: „Kas papiktintų vieną iš šitų 
tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, 
jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo su-
kamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą <...> 
Druska – geras daiktas, bet jei druska 
nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turė-
kite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite 
tarp savęs.“ (Mk 9, 42–50). Ši metafora apie 
druską tiesiogiai susijusi su taikingu gyveni
mu. Jėzus sakė: „Jūs esate žemės druska ir 
pasaulio šviesa.“

Taikos Evangelijos žinia yra geriausia 
druska pasauliui, kuris nėra skanus ir kvap
nus Viešpačiui. Visa, ką sukūrė Dievas, buvo 
gera, tačiau nuodėmė pradėjo naikinti ir 
gadinti. Užmokestis už nuodėmę – mirtis. 
Mirtis negali būti patraukli nei išvaizda, nei 
kvapu, nei skoniu. Deja šio pasaulio dievaitis 
apakina žmonių protus ir jie pamilsta nuo
dėmę nuo gimimo. O, kad visi žinotų, kokia 
karti yra mirtis! Bet koks karas neša mirtį. 
Mirtis – tai atsiskyrimas nuo gyvųjų. 

Tarp Jėzaus mokinių turėtų viešpatauti 
taika. Liūdna, kad mes girdime apie skylan
čias bažnyčias. Kodėl taip yra? Todėl, kad 
tikintieji pamiršta Jėzaus mokslą. Asmeni
nės ambicijos (teisumas) tampa svarbesni 
už Kristaus misiją.

„Mes prašome jus, broliai, gerbti tuos, 
kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja 

Viešpatyje ir teikia jums pamokymų. 
Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų 
darbo! Taikiai sugyvenkite tarp savęs!“ 
(1 Tes 5, 12–13).

Kur mes visų pirma pradedame kovoti? 
Namuose. Mes pradedame kovoti su tėvais 
(vadovais). Visų gyvenime ateina laikas, kai 
metame iššūkį autoritetams. Tikriausiai tai 
nėra blogai, tačiau privalome saugotis, kad 
nepradėtume kariauti su Dievu. 

Jeigu esame taikdariai, nebūsime abejingi, 
tapę kažkieno kivirčo ar konflikto liudi
ninkais. Su baime Viešpatyje skubėsime į 
pagalbą. 

Per amžius skamba Jėzaus žodis: „Jie 
bus vadinami Dievo vaikais.“ Ar mus gali
ma pavadinti Dievo vaikais? Jei esame gimę 
iš Dievo, galima. Tačiau svarbu, kad ne mes 
patys save vadintume Dievo vaikais, bet visų 
pirma Viešpats. Dievo karalystėje taikdariai 
bus vadinami Dievo vaikais. Ne tuos, kurie 
žino šabloniškus atsakymus į religinius klau
simus, vadins Dievo vaikais, bet tuos, kurie 
aktyviai darbuojasi taikos ir ramybės labui. 
Būkime taikos nešėjai, nekovokime tarpusa
vyje, neleiskime karčioms mintims užvaldyti 
mūsų jausmų ir protų. Būkime taikdariai.

Kur mes visų pirma 
pradedame kovoti? 
Namuose.
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Gyvenimas

Vėl pasaulis dalijasi, vėl vyksta ideolo
giniai mūšiai, vėl linkstama kovoti, vėl dėl 
ambicijų bus aukojami žmonės. Gali būti, 
kad viskas išsispręs ir taikiai – susitarimų, 
sutarčių ir bendro supratimo dėka, tačiau 
gali būti, kad niekas neišsispręs ir kaip 
sprendimo priemonės bus į darbą pasiųstos 
kariuomenės.

Kaip tokiu laikmečiu gyventi Kristaus 
sekėjui? Kaip kovų metu likti ištikimam Die
vui ir savo sąžinei? Kaip pasaulinio chaoso 
kovose kovoja Kristaus sekėjai?

Atsakymai į šiuos klausimus Kristaus 
sekėjui privalo būti ne patriotizmas, ne 
siekis žūt būt likti saugiam, ne kentėjimų ir 
nepatogumų skaičiavimas, bet pasitikėjimas 
Dievu.

Idealus sekti pavyzdys yra Jėzaus Kristaus 
gyvenimas. Laikotarpis, kuriuo Jis gyveno, 
buvo vadinamas Pax Romana – keli šimtai 
metų, kai Romos imperija nekariavo išorės 
karų. Jėzaus gyvenimo laikotarpiu nevyko 
pasauliniai karai, tačiau būdavo įvairiausių 
smulkių maištų ir sukilimų, priešinimųsi 
valdžiai – šiuos Roma numalšindavo ne

Kristaus sekėjas 
tamsybių 
siautėjimo metu

Artūras Rulinskas

Gyvename tokiu metu, 
kai aplink daug nežinios 
ir nerimo. Turiu galvoje 
pastaruoju metu kilusią 
įtampą ir berods iš naujo 
vykstančią kovą dėl 
teritorijų pasidalijimo. 
Sunku patikėti, kad 
tai kartojasi, tarsi 
dvidešimtajame amžiuje 
būtų buvę maža aukų. 
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gailestingai. Vis dėlto Jėzų asmeniškai pa
lietė išorinis smurtas ir prievarta, Jis buvo 
kankinamas ir mirė prikaltas prie kryžiaus. 
Jėzus Jo suėmimo išvakarėse sakė: Dabar 
atėjo jūsų valanda, tamsybių siautėjimas. 
(Lk 22, 53). Labai įmanoma, kad tamsybės 
siautės kiekvieno Kristaus sekėjo gyvenime 
ir jis visada turės apsispręsti, kaip tokiu metu 
kovoti ir išlikti Jėzaus sekėju ir mokiniu.

Apaštalas Paulius panašiai rašo: Mes 
gru miamės ne su krauju ir kūnu, bet su 
kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių 
pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgo-
mis dangaus aukštumose. (Ef 6, 12).

Prisiminkime, kad Kristaus sekėjai jau 
pirmame amžiuje buvo nuožmiai perse

kiojami ir išblaškyti po visą Romos impe
riją. Tos tamsybių jėgos veikia klastingai, 
naudojasi žemais, žmogaus orumą nie
kinančiais metodais, bet kartu tikintieji 
priešinasi tamsybių pasaulio valdovams 
ir grumiasi su dvasinėmis blogio jėgomis. 
Vykstant pasipriešinimui vieni žūva, kiti 
išgyvena. Be abejo, mums norėtųsi kalbėti 
apie išgyvenimo principus, tačiau labai 
aiškiai reikia pasakyti – tokių principų 
Rašte nėra. Dievo Žodžio principai ir ra
ginimai yra šioje kovoje būti drąsiam, likti 
ištikimam, būti teisingam, nuolankiam, 
oriam, besilaikančiam Dievui už rankos ir 
sekančiam Kristumi, kad tiek teisumo, tiek 
tamsybių laikotarpiu būtų galima liudyti 
Kristų savo gyvenimu.



8

Kaip Kristaus sekėjai nekovoja kovų
Prieš kalbant labai aiškiai reikia supras

ti, kad tas, kuris seka Kristumi, nekovo
ja tokiais pačiais ginklais, kaip puolantis 
grėsmingas tamsos pasaulis. Šviesa kovoja 
šviesos metodais – apšviesdama nedorybes.

Tokios amžinos tiesos, kaip Dešimt Dievo 
įstatymų, nenustoja galioti net ir tamsybių 
siautėjimų metu. Juk dėl to, kad aplinkui 
vyksta smurtas ir karas, Dievas nesako: Da-
bar, kol iki galo išsiaiškinsite reikalus, turite 
leidimą manęs nebegarbinti, septintos dienos 
nebešvęsti, dabar galima meluoti, žudyti, su-
vedžioti, apgaudinėti, prievartauti ir daryti 
visa kita, ką draudžia mano įstatymas. Ne, 
dekalogas galioja, kad ir kas dėtųsi aplinkui.

Taip pat galioja vadinamoji „aukso taisy
klė“. Jėzus sakė: Tad visa, ko norite, kad jums 
darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, 
nes tai yra Įstatymas ir Pranašai. (Mt 7, 12).

Kalno pamokslą Jėzus kalbėjo pažinda
mas smurtingą ir nusikalstamą žmogaus 
prigimtį ir nuolatinę pagundą elgtis taip, 
kaip buvo pasielgta su Juo.

Jėzus pranašavo apie ateisiantį karą ir 
perspėjo savo mokinius, kad pamatę to karo 
ženklus jie bėgtų į kalnus (Mk 13,14–23, 30). 
Teologas Glennas Stassenas tai komentuoja 
sakydamas: Dėl Jėzaus mokymo ir taikda-
rystės praktikos Jėzaus judėjimas buvo tapęs 
žydų taikos judėjimu, taigi žydai krikščionys 
ne prisidėjo prie maišto, bet išsikraustė iš 
Jeruzalės.1

Pirmųjų amžių bažnyčios tėvas Tertulia
nas davė gana apgailėtiną patarimą kariams, 
atsivertusiems į krikščionybę. Jis jiems sakė: 
Palik tarnybą kariuomenėje arba mirk atsi-
sakydamas dalyvauti kovoje. 2 

Buvo dvi pagrindinės priežastys, kodėl 
krikščionys atsisakė kovoti Romos kariuo

1  Glen H. Stassen, David P. Gushee, eds. Kingdom ethics 
following Jesus in contemporary context, (InterVarsity 
Press, Downers Grove, Illinois, 2003), p. 152.

2  Walter Wink, The Powers that be, (A Galilee Boo, Double
day, New York, 1999), p. 129.

menėje: 1) tai stabmeldystė – reikėjo pagar-
binti imperatorių, 2) jie atmetė smurtą ir 
žudymą kaip nesuderinamą dalyką būnant 
Jėzaus sekėju.3

Berods, menonitų teologas Džonas Ho
wardas Joderis, kalbėdamas apie krikščio
nišką mokinystę, yra sakęs, kad ankstyvieji 
krikščionys labai aiškiai suvokė tiesą, kad 
sekti Kristumi yra kur kas daugiau nei tik 
mokytis iš Jo. Sekti Kristumi reiškė ir savo 
gyvenimu dalytis taip pat, kaip Jis dalijosi 
savuoju.

Kaip Kristaus sekėjai kovoja kovas
Be abejonės, tuomet mes norime žinoti, 

kaip reikia kovoti tas kovas, kai aplinkui 
siautėja tamsybės. Senojo Testamento pasa
3  Walter Klaassen, The Just war: a summary. Peace Rese

arch Reviews, Volume 7, No. 6. (Peace Research Institune. 
Dundas. Canada, 1994).

Kristaus bažnyčia 
yra viršesnė už 
visas pasaulietinių 
jėgų struktūras ir 
institucijas. Nors 
ji neturi politinės 
galios, nors ji nekuria 
įstatymų visuomenei, 
ji žino savo tapatybę 
ir pašaukimą – yra 
Kristaus kūnas šioje 
žemėje. 
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kojimas apie Gideoną yra labai tinkama šio 
klausimo iliustracija.

Karžygys Gideonas buvo pašauktas eiti ir 
su 300 vyrų nugalėti Midjano kariuomenę, 
didžiulę tarsi skėrių spiečiai su nesuskaito-
mais kupranugariais, gausingais kaip smil-
tys pajūryje. (Ts 7, 12). Ši kariuomenė buvo 
nugalėta naktį staiga atidengus degančius 
deglus ir garsiai pučiant ragus. Šviesa ir 
garsas tarp Midjaniečių sukėlė paniką ir jie 
išžudė vienas kitą. Gideono kariai be kardų 
nugalėjo kariuomenę, išsiruošusią užkariau
ti ir apiplėšti visą šalį. Iš tiesų kova buvo, bet 
ji buvo Viešpaties. Ji buvo kovojama šviesos 
metodais, pasitikint Dievu.

Kristaus bažnyčia yra viršesnė už visas 
pasaulietinių jėgų struktūras ir institucijas. 
Nors ji neturi politinės galios, nors ji neku
ria įstatymų visuomenei, ji žino savo tapa
tybę ir pašaukimą – yra Kristaus kūnas šioje 
žemėje. Ji augo patirdama persekiojimus, 
ji brendo perteikdama Dievo meilę smur
tingame pasaulyje, ir joje žmogus randą 
susitaikymą su Dievu, vienas su kitu ir visa 
kūrinija. Buvo žiaurūs užkariautojai impe
ratoriai, buvo tikinčiųjų persekiotojai inkvi
zitoriai, buvo pagiežoje viską naikinantys 
komunistai, buvo išdidūs antisemitai naciai 
– visų jų dienos ir įtaka baigėsi, o bažnyčia 
vis dar yra ir viltingai žvelgia į ateitį. Taikos 
žinia, Geroji Naujiena yra daug stipresnė už 
tamsos jėgas. Būtent tuo metu, kai tamsa 
tamsiausia, net ir mažas šviesos spindulėlis 
šviečia ryškiausiai.

Kristaus sekėjai kovoja nepaliaudami 
pasitikėti Kristumi. Bažnyčia turi gyvuoti 
ir padėti visuomenei vykdyti teisingumą ir 
atsistatyti, kai ši yra bežlunganti ar žlugusi 
ir nežino, kuria linkme eiti, kokia ideologija 
sekti. Štai Paulius savo mokinį Timotiejų 
ragina: Verčiau vykis teisumą, maldingumą, 
tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovok 
gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžintąjį gy-
venimą... (1 Tim 6, 11–12).

Taip, labai įmanoma, kad ir tikintieji gali 
būti suvilioti ir apgauti pasaulinių galių, ir 
labai įmanoma, kad jie gali prisidėti prie 
smurtinių operacijų ir jose bendradarbiauti, 
tačiau jie visada turi atsiminti, kad visos pa
saulinės galios ir valdžios yra korumpuotos, 
o tai, kas korumpuota, visada žlunga.

Augustinas savo veikale „Dievo miestas“ 
moko, kad ten, tame mieste ar šalyje, kur 
nėra vykdomas tikrasis teisingumas, ir nėra 
tikrosios respublikos4. Kam atiduoti savo 
gyvybę ir lieti savo ir kito žmogaus kraują 
dėl to, kas yra netikra, kas yra korumpuota, 
kas yra laikina?

Tikroji respublika ir tikrasis miestas yra 
tai, dėl ko gyvename sudėdami viltis į Kristų. 
Dievo karalystėje Naujoji Jeruzalė yra realy
bė ir idealas, į kurį einame sekdami Kristų.

Antrojo pasaulinio karo metu nacistinėje 
Vokietijoje pastorius Dietrichas Bonhoeffe
ris matydamas, kaip nacių partija savo ide
ologijai įgyvendinti siunčia į mirtį milijonus 
žmonių, priešinosi prieštaringai priimtai 
ideologijai ne tik mokydamas žmones sekti 
Kristų savo gyvenimu, bet ir asmeniškai pri
sidėdamas prie pavojingo sąmokslo, kuriuo 
buvo norima sustabdyti Hitlerį. Sąmokslas 
neįvyko, nes buvo išaiškintas, o jo organi
zatoriai ir dalyviai nubausti mirties bausme. 
Taigi šis pastorius tamsybių siautėjimo metu 
kovoje prarado gyvybę, tačiau ne tuščiai. 
Bonhoefferis savo knygoje „Etika“ yra ra
šęs ir šis įrašas tepasilieka su mumis: Pats 
nuostabiausias dalykas krikščionybėje 
yra pats Jėzus Kristus... Tiktai tas, kuris 
turi dalį Jame, turi galios atsilaikyti prieš 
griaunančias galias. Jėzus yra visos Bib
lijos, bažnyčios, teologijos, žmogiškumo, 
priežasties, teisingumo ir kultūros ašis 
ir stiprybė. Viskas sugrįš pas Jį, ir gyvens 
tiktai tas, kurio apsauga Jame.5

4  St. Augustine, City of God, Image books, New York, 1958, 
p. 75.

5  Dietrich Bonhoeffer, Ethics, McMillan publishing co., 
Ing., New York, 1979, p. 58.
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Biblijos puslapiai

Apie tai gana raiškiai byloja rašytinis 
žmonijos palikimas, sklidinas įvairiausių 
bandymų atrasti, įvardyti ir pagrįsti (arba 
paneigti) gyvenimo prasmingumą. To
dėl suprantama, kad tai verčia kiekvie
ną žmogų vienaip ar kitaip šį klausimą 
spręsti, į jį atsakyti. Žvelgiant į pastarųjų 
dviejų šimtmečių filosofinę ir psicholo
ginę literatūrą, susiformuoja įspūdis, jog 
Apšvietos epochos žmogui ir ypač mums 
– postmodernistinės kultūros žmonėms – 
gyvenimo prasmės klausimas tampa itin 
aktualus.

Asmeniškai man ši tema pradėjo rūpėti, 
kiek pamenu, nuo vaikystės, kai pradėjau 
save suvokti kaip konkrečią asmenybę, 
atsiradusią ir gyvenančią nežinia dėl ko. 
Tačiau, bėgant laikui, šias mintis paprastai 
užgoždavo, išstumdavo pasąmonėn, mūsų 
manymu, svarbesni dalykai: bendravimas 
su artimu, specialybės pasirinkimas, pro
fesinė veikla ir tobulinimasis, santuoka, 
vaikų auginimas, laisvalaikis, malonumai 
ir panašiai. Atrodytų, jog būtent tokie 
žmogaus gyvenimo elementai ir turėjo 
sudaryti prasmės branduolį tiek komu

Romanas Semaška

Gyvenimo 
prasmės 
beieškant
Parengta pagal autoriaus teologijos bakalauro 
diplominį darbą „Gyvenimo prasmės 
kontūrai laike ir amžinybėje“, 2014 m.

Tikriausiai nerastume žemėje 
žmogaus, kuriam nebūtų 
kilęs klausimas apie jo, kaip 
žmogaus, gyvenimo prasmę. 
Labiau galima tikėtis, kad 
kiekvienas visų laikų, bet 
kurios epochos ir kultūros 
žmogus daugelį kartų aptinka 
savyje šį klausimą. 
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nistinėje santvarkoje, tiek šiandieninėje, 
pokomunistinėje, Lietuvos visuomenė
je. Deja, šitoks žmogaus prasmingumo 
traktavimas, subliūkštantis visų dalykų 
laikinumo akivaizdoje, tepalikdavo neži
nia dėl ko besigrumiančios egzistencijos 
kartėlį. Tik pradėjus studijuoti teologiją 
atsirado laiko ir reikalingų paskatų, lei
dusių atsidėti nuodugniems šio klausimo 
apmąstymams.

Išsikeltą problematiką gvildensiu rem
damasis dviem esminėmis – ateistine ir 
dievocentriškąja – pasaulėžiūromis, atve
riančiomis visą įmanomą gyvenimo pras
mės paieškos spektrą. Straipsnyje rem
siuosi tiek religinės pakraipos literatūra, 
kurios pagrindas yra Biblija, tiek ateis
tinį ar agnostinį mąstymą atspindinčiais 
šaltiniais – atspirties tašku pasirinkau 
mūsų laikmečio filosofijos ir teisės profe
soriaus Thomo Nagelio mintis, išsakytas 
jo parengtame leidinyje „Įvadas į filosofi
ją“ (2001).

I dalis. APIE PRASMĘ IŠ ESMĖS
Kaip pažymi filosofijos profesorius T. Na

gelis, pirmiausia keista tai, kad žmogui 
apskritai kyla toks visų žmogaus darbų 
prasmingumo ir gyvenimo prasmės klausi
mas (2001, 82 p.). Jis teigia, jog jis žmogui 
kyla suvokus, kad po tam tikro laiko mūsų 
nebeliks, mes mirsime. Tiesa, kiekvieną savo 
veiklą, bet kokį savo veikimą mes galime 
atitinkamai pagrįsti: „Dirbame tam, kad 
užsidirbtume pragyvenimo priemonių sau 
ir galbūt savo šeimai, valgome todėl, kad 
išalkstame, miegame, nes būname pavargę, 
einame pasivaikščioti arba kviečiame į sve
čius bičiulį, nes tai mums teikia malonumo, 
skaitome laikraščius, nes norime susivokti, 
kas vyksta pasaulyje. Jaustumės nelaimingi 
negalėdami tokiais dalykais užsiimti; tačiau 
kur didžioji problema? Didžioji problema 
yra tai, kad nors dauguma tokių dalykų, 
didelių ir mažų, yra paaiškinami ir pateisi
nami mūsų gyvenimo viduje, nė vienas iš šių 
paaiškinimų neatskleidžia mūsų gyvenimo 
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kaip visumos prasmės – prasmės tos visu
mos, kurios dalys yra įvairios mūsų veiklos 
rūšys, mūsų sėkmės ir nesėkmės, mūsų sie
kiai ir nusivylimai. Tačiau galvojant apie šią 
visumą, regisi, jog ji neturi jokios prasmės.“ 
(Nagel, 2001, 82 p.). 

Reikia pasakyti, kad autorius labai papras
tai, trumpai ir kartu gana sklandžiai atveria 
gyvenimo prasmės klausimo aktualumą, vi
suotinumą ir, svarbiausia, jo neišvengiamu
mą. Klausimas apie žmogaus egzistencijos 
prasmę nuolatos kirba viduje, nesvarbu, kaip 
žmogus į jį reaguoja (ignoruoja, racionaliai 
pateisina ar pan.). Bendrai apžvelgiant šias 
minėto autoriaus mintis, susidaro įspūdis, 
jog taip ir neįmanoma įvardyti mūsų gyve
nimo prasmės pagrindo ir, anot jo, belieka 
susitaikyti su jo beprasmybe: „Nes kai tik 
mums kyla toks klausimas, susiduriame su 
galimybe, kad mūsų gyvenimas neturi jo
kios prasmės [...]. Tačiau jeigu pripažįstame 
platesnio konteksto, kuriame vyksta mūsų 
gyvenimas, beprasmiškumą, kodėl iš pat 
pradžių negalime pripažinti savo gyvenimo 
beprasmiškumo? Kodėl negalime pripažinti, 
jog mūsų gyvenimas beprasmis?“ (Nagel, 
2001, 85 p.). 

Antroje savo apžvalgos dalyje T. Nagelis 
bando aptarti gyvenimo prasmės klausimą 
iš religinės perspektyvos. Atrodo, kad jam 
yra itin sunku kalbėti remiantis šia pozicija, 
nes tai nėra asmeniškai suvokta, išgyventa. 
Mat ir šioje, dievocentriškoje (kur, anot 
autoriaus, prasmė – vykdyti Dievo valią, Jo 
tikslus, susitikti su Juo amžinybėje ir pan.) 
pasaulėžiūroje jis negalintis įžvelgti pras
mės: „Mano problema šiuo atveju – kaip 
ir tuo atveju, kai į Dievą apeliuojama kaip 
į galutinį paaiškinimo pagrindą – yra ta, 
kad nesu tikras, ar suprantu pačią idėją. Ar 
išties gali būti kažkas, kas viskam suteikia 
prasmę ir savo ruožtu nereikalauja įpras
minimo – kažkas, kurio prasmė negalėtų 
būti suvokiama iš išorės, nes nebūtų jokios 

išorės? Idėja, kad Dievas teikia mūsų gyveni
mui prasmę, kurios negalime suprasti, nėra 
itin guodžianti. [...] Kita vertus, galbūt čia ir 
glūdi visa reikalo esmė, o aš paprasčiausiai 
nesugebu suprasti religinių idėjų.“ (Nagel, 
2001, 86 p.).

Galiausiai autorius konstatuoja, jog visa šio 
gyvenimo prasmė yra ta, kad mes teikiame 
„įvairiems dalykams prasmę, ir tai yra visa 
mano gyvenimo prasmė.“ (Nagel, 2001, 87 p.).

Norėčiau leistis į polemiką su filosofu 
T. Nageliu ir atskleisti savo, kaip religingo 
žmogaus, mąstymą, kaip Dievas „geba“ (su)
teikti konkrečiam gyvenimui prasmę.

Kodėl gyvenimas atrodo beprasmis?
Dievo idėja nesiremiantys (netikintys) 

žmonės (kaip, pavyzdžiui, T. Nagelis) įžvel
gia žmogaus gyvenimo beprasmiškumą 

Visa šio gyvenimo 
prasmė yra ta, kad mes 
teikiame „įvairiems 
dalykams prasmę, 
ir tai yra visa mano 
gyvenimo prasmė.“



lygiai taip, kaip tikintieji, kurie tiki vienin
telio, visagalio Dievo egzistavimu. Manau, 
jog nėra pagrindo nepritarti pirminėms 
T. Nagelio mintims, jog dėl to, kad nieko 
nėra amžino, viskas atrodo beprasmiška, nes 
niekas, ką mes darome, neišliks, viskas, kaip 
ir mes patys, galutinai išnyks.

Biblijoje toks žvilgsnis ryškiausiai ir ašt
riausiai atskleidžiamas vienoje iš Išminties 
knygų – Ekleziasto knygoje. Pastarojoje brė
žiama viena aiški linija – kad ir ką žmogus 
darytų, kad ir kuo užsiimtų, tai vis viena yra 
migla, rūkas arba tuštybė (Vulgatos vertimu 
besiremiantys Biblijos leidimai) ir vėjo gaudy-
mas (pvz.: Ekl 2, 17; 4, 16). Taip šios knygos 
autorius nori pasakyti, jog visą žmogaus 
veiklą, visą jo gyvenimą tarsi gaubia migla, 
trukdanti, neleidžianti matyti toliau, už ku
rios nebesimato jokios realios prasmės (kam 
visa tai daroma, kodėl visa tai egzistuoja), 
arba verčianti manyti, kad viskas yra tuštybė, 
t. y. neturi jokios prasmės: Tuštybių tuštybė, – 
sako pamokslininkas. Tuštybių tuštybė, viskas 
tuštybė (Ekl 1, 2 ir 12, 8). Kad ir apie kokią 
gyvenimo sritį mokytojas kalbėtų (pradedant 
išmintingu elgesiu, sėkmingu darbu ir bai
giant kvailyste ir neteisybe), viskas jam atrodo 
beprasmiška: „[…] viskas žmogaus patirtyje 
šiame pasaulyje yra be prasmės ir vertės savy
je […], visi žmogaus siekiai […] pasiekti pras
mę ir laimę, baigiasi tuščiai“, – taip Ekleziasto 
apmąstymus apibendrina katalikų teologijos 
profesorius A. Rubšys (1996, 285 p.). 

Todėl derėtų aiškiai įvardyti, kodėl tiek 
tikinčiam, tiek netikinčiam žmogui kyla to
kios mintys, žvelgiant į savo darbus ir į visą 
būtį. Vienas ir turbūt pagrindinis visa tai 
sukeliantis veiksnys yra faktas, jog žmogus 
neišvengiamai mirs. Mirtis nutrauks bet ko
kią veiklą (kad ir kokia tauri ir prasminga ji 
būtų) ir eliminuos bet kokią galimybę toliau 
mėgautis šiuo gyvenimu.

Taigi, trumpai apibrėžkime: prasmės ga
limybę eliminuoja viską nutraukianti mirtis, 

arba, kitaip sakant, prasmės nebelieka, nes 
viskas, taip pat ir žmogus, pražūva. 

Šitaip atsiveriantis Ekleziasto knygos 
tekstas neišvengiamai iškelia vieną klausimą: 
kodėl Dievo žodį reprezentuojanti knyga 
taip atvirai ir drąsiai ar, kaip sakė garsioji 
religijotyrininkė K.  Armstrong, „įžūliai 
ciniškai“ (2008, 44 p.) kalba apie prasmės 
nebuvimą? 

Manau, jog atsakymas galėtų skambėti 
taip: jeigu turėsime omenyje tai, jog Dievo 
apreiškimas žydų tautai skleidėsi ilgainiui, 
per šimtmečius, nesunku bus įžvelgti, kad 
šios knygos parašymo laikotarpiu (numano
ma, apie III–II a. pr. Kr.) nieko arba, tiksliau, 
beveik nieko konkretaus Dievas dar nepa
reiškė, todėl nėra žinoma apie prisikėlimą 
iš numirusiųjų ir amžinąjį gyvenimą. Tiesa, 
jau gana aiškiai įsivaizduojamas žmogaus 
dvasios egzistavimas tam tikrose erdvėse 
po mirties, tačiau tas pomirtinis gyvenimas 
net nelygintinas su žemiškąja žmogaus eg
zistencija: Kol žmogus gyvas, jis turi vilties. 
[...] Ką gali, daryk dabar, nes kape, į kurį eisi, 
nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, 
nei išminties. (Ekl 9, 4, 10). Kadangi žmo
gui mirus, ganėtinai neprasmingo buvimo 
mirusiųjų buveinėse nieko iš esmės svar
baus įžvelgti neįmanoma, tai ir nėra jokios 
(tolesnės) prasmės – ją tarsi dengia žmogui 
nepermatoma migla.

Taigi, šiuo atžvilgiu ano meto religingas 
žydas mažai kuo skyrėsi nuo kitų tautų ar 
netgi šiandieninio nereligingo žmogaus 
(tokį panašumą pastebi ir Briuggemanas, 
jis, aptardamas Ekleziasto knygą, cituoja 
D. Merkino apmąstymus) (Briuggeman, 
2006, 429 p.). Juk ir jo laukiama „palaima“, 
kurią jam suteikti žadėjo jo Dievas, tebuvo 
susijusi daugiausia tik su šio, žemiškojo, 
gyvenimo gerove. Kaip teigiamą šios knygos 
aspektą galėtume išskirti faktą, jog to meto 
religingas judėjas jau aiškiai apčiuopia šio 
žemiškojo gyvenimo nepakankamumą, net 
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žinodamas, jog Dievas žada, o kai kuriems 
(pvz., karaliui Saliamonui) ir suteikia visą 
įmanomą malonumų, sėkmės ir gerovės 
saiką. Tas nepakankamumas nusakomas 
kaip visa ko laikinumo grėsmė ir blogybė: 
Žmogus, kuris dirbo išmintingai, protingai ir 
sėkmingai, turės viską palikti kitam. <...> Tai 
yra tuštybė ir didelė blogybė. (Ekl 2, 21). At
rodo, galima nujausti, kad šioje knygoje Sa
liamono asmuo ir išmintis įkūnija ano meto 
religingosios judėjų tautos dalies subrendusį 
(ar neišvengiamai subręsti turėsiantį) išgy
venimą/suvokimą: kad ir kiek gausiai Die
vas laimintų žmogų žemiškąja gerove, jos 
vis vien neužteks, tai nesuteiks gyvenimui 
prasmės, nes visus tuos palaiminimus atima, 
sunaikina mirtis, irimas, nesibaigianti kaita.

Tuomet matome, kad ir to meto religin
gas judėjas neturi dar jokios aiškios vilties 
gyventi amžinai, todėl mąstydamas apie 
gyvenimo prasmę jis prieina prie panašios 
išvados kaip ir šių laikų mąstytojas T. Nage
lis: Žmogui nieko nėra geresnio, kaip valgyti, 
gerti ir džiaugtis savo darbu. (Ekl 2, 24). Tai, 
ką dabar žmogus gali daryti ir daro, jis ir lai
ko prasminga, nors visa apimančios prasmės 
ir nemato.

Kokia prasmė visgi egzistuoja?
Pabandykime atsakyti į klausimą: kas 

vis dėlto nulemia, kad šiokia tokia, nors ir 
trumpalaikė, gyvenimo prasmė egzistuoja?

Pirmiausia reikia pažymėti, kad abu mi
nėtieji mąstytojai (T. Nagelis ir Saliamonas), 
tarsi iš išorės pažvelgę į žmogaus egzisten
ciją ir „atsitrenkę“ į aiškiai apčiuopiamą be
prasmybę, vėl gręžiasi ieškoti prasmės į pa
vienius šio, žemiškojo, gyvenimo elementus: 
Aš supratau, kad žmogui nėra nieko geresnio, 
kaip džiaugtis savo darbais, nes tai yra jo 
dalia. Nes kas gi jam parodys, kas bus po 
jo? (Ekl 3, 22); „Mano gyvenimas neturi 
jokios galutinės prasmės. Tačiau aš esu ir 
įvairiems dalykams teikiu jų prasmę. Ir tai 

yra visa mano gyvenimo prasmė.“ (Nagel, 
2001, 87 p.). 

Iš cituojamų minčių ryškėja du svarbūs 
principai. Pirma – tai, kas prasminga, įvardija 
patys (minėtieji) mąstytojai. Tai reikštų, kad 
jie, kitaip sakant, žmogus yra prasmės „indi
katorius“ – jis nustato, įvardija ar net atranda 
kokio nors dalyko prasmę. Iš šio principo 
išplaukia antrasis, mano manymu, dar svar
besnis – žmogaus buvimas/egzistencija lemia 
ir prasmių radimąsi. Labai gražiai ir taikliai 
yra pasakęs T. Nagelis: „Tačiau aš esu ir <...> 
(įvairiems dalykams) teikiu prasmę.“ Panašiai, 
tik kitais žodžiais, tai pasako ir Saliamonas: Kol 
žmogus gyvas, jis turi vilties. (Ekl 9, 4).

Tai apčiuopę galėtume teigti, jog prasmė 
atsiranda (ar atsiranda galimybė jai atsirasti) 
tik tada, kai yra žmogus. Ir priešingai: kai tik 
nelieka žmogaus (žmogus miršta), nelieka 
ir prasmės (nes nebėra to, kuris prasmę su
teikia). Trumpai tariant, prasmė egzistuoja 
(yra), kol egzistuoja (yra) žmogus.

Kaip Dievas gali suteikti visa apimančią 
prasmę?

Kalbant apie hebrajams – judėjams, o vė
liau krikščionims apsireiškusį Dievą, krinta į 
akis vienas stebėtinas faktas – Jis itin dažnai, 
jei ne dažniausiai, prisistato vardu JHVH, šis 
hebrajiškai reiškia „AŠ ESU“. Senovės rytų 
pasaulyje ir bibliniuose tekstuose vardui labai 
dažnai buvo teikiama ypatinga reikšmė – var
das atskleidžia esminę jo turėtojo savybę, būdo 
bruožą, netgi prigimtį (Hess, 2001, 121 p.) (pa
našiai kaip mums šiandien apie daiktų prigimtį 
kalba jų pavadinimai). Taigi, susidaro įspūdis, 
jog šiuo vardu hebrajams prisistatydamas per 
tūkstantį metų, kartai po kartos, Dievas nori 
pasakyti, jog Jis yra nuolatos esantis – amžinas, 
ir kad (veiklus) buvimas/būtis yra pagrindinė 
Jo savybė (Motyer, 2001, 162 p.).

Taip mąstant, kyla klausimas: nejaugi Die
vas, kuris yra/būna ir pažintinas kaip daug 
didesnis už žmogų, negalėtų savo sukurtai 
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kūrinijai suteikti prasmės? Juk T. Nagelis 
sako, jog todėl, kad jis (ir apskritai žmogus) 
yra, jis (pats) nusako prasmę viskam, kas 
aplink jį yra ar jam vyksta. Dievas taip pat 
yra ir, peršasi prielaida, taip pat įvardija, 
kas, Jo akimis, yra prasminga. Manytina, jog 
Jis, kaip aktyvi Būtis, gali turėti tokią teisę, 
kokią pats sau (tarkime, kuriančio Dievo va
lios sprendimu) priskiria ir deklaruoja turįs 
žmogus. Taigi, galėtume teigti, jog prasmės 
šaltinis yra aktyvi (kažkieno) būtis.

Ženkime žingsnį toliau. Jau pamatėme ir 
įvardijome, jog prasmę viskam suteikia pats 
žmogus, kol jis yra/būna, tačiau žmogui mirus 
ta prasmė dingsta (tad net ir visa, kas buvo 
prasminga, netenka prasmės). Tačiau kai 
žmogui apsireiškia amžinai esantis Dievas, 
žmogus pirmą kartą savo egzistencijos erdvėse 
„išvysta“ Tą, kuris yra nekintantis, amžinas, 
tobulas. Ir tas amžinasis Dievas „vieną dieną“ 
apreiškia (nušviečia per Bibliją, per Evangelijos 
skelbėją ar pan.) stulbinantį savo užmojį: Jis 
prikels mirusiuosius, sukurs naują, tobulą 
pasaulį ir leis prikeltiesiems šlovingais, t. y. 
Negendančiais, kūnais gyventi – būti amžinai.

Kas nutinka žmogui, kuris, gavęs apreiški
mą, suvokia šią Dievo šlovės žinią? Jam gimsta 
amžinojo gyvenimo, amžinosios būties viltis. 
Išsisklaido horizontą dengusi „migla“, išnyksta 
visa ko „tuštybė“, nes toks žmogus (pa)mato 
(atvertomis širdies akimis, tikėjimu) save am
žinai esantį. Apie tokią ateities matymo gali
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mybę svarsto E. Fromas: „Ateitį taip pat galima 
išgyventi tarsi esančią čia ir dabar. Tai įvyksta 
tuomet, kai ateitį nujaučiame taip aiškiai, jog 
ji yra ateitis tik „objektyviai“, t. y. kaip išorinis 
faktas, o ne kaip subjektyvus išgyvenimas. 
Tokia yra tikro utopinio mąstymo prigimtis 
(kitokia negu utopinės svajonės), toks yra pa
grindas nuoširdaus tikėjimo, kuriam nereikia 
išorinio realizavimo „ateity“, kad patyrimas 
taptų realus“ (Fromas, 1990, 177). Panašiai taip 
„matymą tikėjimu“ apibūdina Šventojo Rašto 
tekstai: Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir 
parodo tai, ko nematome. (Hbr 11, 1). Tokią 
būtį be pabaigos žmogui garantuoja nemeluo-
jantis Dievas (Tit 1, 2), kuris pats yra amžinas.

Kadangi žmogus mato ir įvardija prasmę 
savo gyvenime tik tol, kol jis gyvas, dabar, 
manydamas gyvensiąs amžinai, jis tiki(si), 
kad ir jo įžvelgiama prasmė(s) niekada 
nesibaigs. Mes pamatėme, kad tik aktyvi 
kažkieno būtis sukuria arba atranda savo 
prasmes. Tad amžinai esantis Dievas sutei
kia galimybę (tikriau sakant – viltį) amžinai 
būsiančiam (prikeltam iš mirties) žmogui 
amžinai turėti arba išgyventi/matyti savo 
gyvenime prasmę (es).

Nejaugi Dievas, kuris 
yra/būna ir pažintinas 
kaip daug didesnis 
už žmogų, negalėtų 
savo sukurtai kūrinijai 
suteikti prasmės?
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Mintys

Nuolat skaitėme įvairias istorijas ir neap
siribodavome Dievo žodžio adaptacijomis 
vaikučiams. Mūsų atžalai tie pasakojimai 
teikė daug peno vaizduotei, o mums tekdavo 
ne kartą raudonuoti dėl savo ugdytinės savi
raiškos. Štai staiga kokia paplūdimio kalva 
jai pasirodydavo tinkama atkartoti angelo 
pasirodymo Betliejaus piemenims sceną ir 
reikšmingai nusiteikusi trimetė prabildavo 
į „piemenis“ – nieko neįtariančius, saule 
besimėgaujančius poilsiautojus: „Nebijokite, 
aš jums skelbiu gerą žinią...“ Baltijos jūra ir 
Lietuvos ežerai buvo tinkami „eiti vandeniu“, 
o Moniuškos bareljefas skverelyje prie Šv. 
Kotrynos bažnyčios Vilniuje buvo „stabas“, 
tinkamas pagonių garbinimo ritualui... 

Bet tai – dar ne blogiausia. Ugningo tem
peramento mažylę traukė ir dramatiškesnės 
istorijos bei personažai. Ir čia jau būdavo 
visai nebeaišku – leisti vaikui inscenizuoti 
Jėzaus ant kryžiaus istoriją ar drausti? Tik 
pasikalbėję su labai išmintinga mama ir pe
dagoge, papasakojusia apie skirtingų charak

Gilija Žukauskienė

Pamąstymai 
smurto tema

Kai dukra buvo dar visai 
mažytė, mes, tėvai, naujai 
„iškepti“ krikščionys, 
negailėjome pastangų 
savo pirmagimei diegti 
meilę Biblijai. 
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terių vaikų emocinius poreikius, aprimome. 
Stiprių išgyvenimų troškimas atrasdavo sau 
tinkamas istorijas ir personažus. Ir turbūt 
šiame pasakojime liūdniausia tai, kad tokia 

emocinga, stipraus charakterio mergytė 
visoje neadaptuotoje Biblijoje beveik neras
davo pozityvių išraiškingų, kovingų moterų 
personažų, tad tekdavo vaidinti „blogietes“...

Biblija kupina baisių istorijų. Kam jos rei
kalingos? Be abejo, ir pagąsdinti, ir kažkaip 
aiškinti Dievo tautos skausmus bei netektis 
ir sukurti kontrastinį foną doriesiems vei
kėjams... Tačiau ir kaip meninė priemonė 
žiaurumo vaizdai ir aprašymai turi savo 
misiją – jie savotiškai „prabudina“ skaitytoją 
ar žiūrovą sužadindami jausmus, net ir ne
maloniausius. Manoma, kad šis sužadinimas 
yra malonus pats savaime – štai kodėl mus 
traukia siaubo filmai arba baisūs vaizdai. 
Malonu atrasti savo pačių jausmingumą, ki
taip sakant – save. Šiais laikais, deja, dažnai 
tokiu mėgavimusi viskas ir pasibaigia... 

Gal nebesijaučiame besitęsiančios Dievo 
kovos ar kūrybos agentės(ai), kurios(ie) 
su atnaujinta galia – jausmais ir pojūčiais – 
tęstų ir iš naujo kurtų Dievo tautos istoriją? 
Krikščioniška „tiesa“ tolsta nuo veiksmu 

Ugningo temperamento 
mažylę traukė ir 
dramatiškesnės 
istorijos bei personažai. 
Ir čia jau būdavo visai 
nebeaišku – leisti vaikui 
inscenizuoti Jėzaus 
ant kryžiaus istoriją ar 
drausti?
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ištirto, patirtimi grįsto ir praktika išlavinto 
gebėjimo atskirti, kas gera, o kas – bloga. 
Mes tarsi iš anksto žinome, kas yra gražu, o 
kas – bjauru, kas yra „gerieji“, o kas – „su
sitepę“. Toks žinojimas puikiai apsaugo nuo 
gyvenimo netikėtumų ir nuo nemalonių 
jausmų, kurie dar imtų skatinti leistis į kažin 
kokius veiksmus, galbūt skausmingus, o gal 
net klaidingus...

Istorija apie mūsų dukrelę gali pasitar
nauti ir kaip metafora pasakojime apie du 
kelius. Galime gyvenimą ir krikščionybę 
adaptuoti savo nebrandumui arba... veikda
mi ištirti ir atrasti jų prasmes. Atsiduodantis, 
išankstinės nuostatos neturintis atvirumas 
Dievo tautos istorijoms bei herojų poty
riams, mėginimas juos perinterpretuoti, 
atrasti jų svarbą konkrečiame kontekste, 
o tuo pat metu – gilus savęs pajautimas ir 
ištikimybė savo individualumui – visi šie 
dalykai nepaprastai svarbūs, jeigu norime, 
kad per mus Žemėje išliktų gyvas tikėjimas.

O smurtas? Manau, kito kelio vaisius 
– abejingumas – kolaboruoja su smurtu. 
Baimė „susitepti“ eina išvien su smurtu. 
Tikinčiųjų „žinojimas“, darantis nejautrius 
kokiai nors žmonių grupei, pritaria smurtui. 
„Krikščioniškas“ moralizavimas, pamainan
tis tikrą santykį ir reagavimą, yra užslėpta 
smurto forma. Ir dėl liūdniausios istorijos 
dalies, liečiančios veikimo metu atrastas 
Bib lijos „tylas“ apie moteris – jeigu rinksi
mės šito nepastebėti užuot aktyviai „pripil
dę“ jas savo išgyventa patirtimi, prisidėsime 
prie savo ir kitų moterų priespaudos.

Smurtas ir kentėjimas eina drauge. Šiuo
laikiniai teologai ragina nebėgti nuo kentė
jimo – savo ir kitų – anot jų, tik jis dar gali 
mus prabudinti iš kalėjimo, kuriame esame 
įmigę. Kentėjimo vengimas – anestezija, ap
mirimas savo ir kitų kančioms ir neteisybei.

Krikščionybė neturi būti skiepas nuo 
gyvenimo ir kančių, suteikiantis amžiną 
nebrandumo palaimą. Augame ir lavėjame 

veikdami – visu kūnu, protu, siela, visomis 
jėgomis. Tad geriau jau rinkimės antrą kelią, 
šis neves tolyn nuo kančių ir negerovių, o 
augins drąsą ir išmintį, brandins sumanumą 
ir gebėjimą daryti stebuklus – versti papras
tus dalykus gaivinančiu Dievo prisilietimu ir 
perbraižyti socialines bei kultūrines meilės 
pasireiškimo ribas. Net jeigu mūsų mėgi
nimai kels nerimą ir susirūpinimą mūsų 
tikėjimo tėvams... tikėkimės, jie ras jėgų ir 
išminties suvokti to svarbą!

„Krikščioniškas“ 
moralizavimas, 
pamainantis tikrą 
santykį ir reagavimą, 
yra užslėpta smurto 
forma.
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Robertas Peteraitis

50 šalių, kuriose 
krikščionių tikėjimas 
persekiojamas labiausiai

Šis žemėlapis sudarytas pagal World 
Watch List sąrašą2 50 šalių, kuriose krikš
čionims gyventi sunkiausia. Šiose šalyse 
Kristaus sekėjai turi slėpti savo tikėjimą arba 
patirti mušimus, įkalinimus, diskriminaciją 
ir prievartą. Jame pateikiami šešių gyvenimo 
sričių duomenys: asmeninės, šeimos, ben
druomeninės, nacionalinės, bažnyčios, taip 
pat atsižvelgiama į smurto prieš krikščionis 
lygį.

Šiuo metu daugumoje iš šių penkiasde
šimties šalių krikščionių padėtis vis blogėja. 
Pavyzdžiui, apie 40 proc. Sirijos krikščionių 
buvo priversti bėgti iš savo šalies. 2014 m. 
krikščionių persekiojimas labiausiai stiprė
jo Afrikoje. Azijoje persekiojimo taip pat 
daugėja. Daugumoje šių šalių (82 proc.) di
džiausius persekiojimus krikščionys patiria 
iš islamo ekstremistų. Kitose – iš dominuo
jančių religijų atstovų, išskyrus Kolumbiją 
ir Meksiką, kur krikščionis persekioja nar
kotikų karteliai. Nors Kenijoje dominuojanti 
religija yra krikščionybė, joje taip pat krikš
čionis persekioja islamistai.

Daugelyje šių šalių dėl krikščionių per
sekiojimo labai sumažėjo jų skaičius. Štai 
Turkijoje 1900 metais krikščionys sudarė 22 
proc. visuomenės, o 2000 m. – mažiau nei 
0,3 proc.3 Panašūs pokyčiai vyko Sirijoje, 
Irane, Irake ir kitose šalyse.
1  https://www.opendoorsusa.org/christianpersecution/
2   http://www.opendoorsuk.org/persecution/country_pro

files.php
3  http://www.christianitytoday.com/ct/2008/janua

ry/12.25.html

Krikščionys yra pasaulyje 
labiausiai persekiojama religinė 
žmonių grupė. Kas mėnesį 
dėl tikėjimo nužudomi 322 
krikščionys, sugriaunama 214 
maldos namų, 772 krikščionys 
patiria vienokią ar kitokią 
prievartą1. Viena labiausiai 
krikščionis persekiojančių 
šalių yra Šiaurės Korėja. Joje 
praktikuodami savo religinius 
įsitikinimus krikščionys 
rizikuoja patekti į lagerius, būti 
žiauriai kankinami ir kai kada 
net nužudyti.
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   1.  Šiaurės Korėja – ateizmas/ tradiciniai tikėjimai
   2.  Somalis – islamas
   3.  Irakas – islamas 
   4.  Sirija – islamas
   5.  Afganistanas – islamas
   6.  Sudanas – islamas
   7.  Iranas – islamas
   8.  Pakistanas – islamas
   9.  Eritrėja – islamas/ krikščionybė
10.  Nigerija – islamas/ krikščionybė
11.  Maldyvai – islamas
12.  Saudo Arabija – islamas
13.  Libija – islamas

14.  Jemenas – islamas
15.  Uzbekistanas – islamas
16.  Vietnamas – budizmas
17.  Centrinė Afrikos Respublika – katalikybė/ islamas
18.  Kataras – islamas
19.  Kenija – krikščionybė
20.  Turkmėnistanas – islamas
21.  Indija – induizmas
22.  Etiopija – krikščionybė/ islamas
23.  Egiptas – islamas
24.  Džibutis – islamas
25.  Birma/ Myanmaras – budizmas 

WORLD WATCH LIST 2015
(šalis – dominuojanti religija)

Persekiojimo lygiai:

 Didžiausias

 Ypač didelis

 Didelis

 Vidutinis

Žemėlapį parengė R. Peteraitis
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26.  Palestiniečių teritorijos – islamas
27.  Brunėjus – islamas
28.  Laosas – budizmas 
29.  Kinija – ateizmas 
30.  Jordanija – islamas
31.  Butanas – budizmas 
32.  Komorai – islamas
33.  Tanzanija – krikščionybė/ islamas
34.  Alžyras – islamas
35.  Kolumbija – katalikybė
36.  Tunisas – islamas
37.  Malaizija – islamas
38.  Meksika – katalikybė

39.  Omanas – islamas

40.  Malis – islamas
41.  Turkija – islamas
42.  Kazakstanas – islamas
43.  Bangladešas – islamas
44.  Šri Lanka – budizmas 
45.  Tadžikistanas – islamas
46.  Azerbaidžanas – islamas
47.  Indonezija – islamas

48.  Mauritanija – islamas
49.  Jungtiniai Arabų Emiratai – islamas
50.  Kuveitas – islamas
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Liudijimas

Su žmona auginame nuostabų dešimties 
metų sūnų Leoną. Ir nors jis turi protinę 
negalią, yra palaimintas ir nuostabus mums 
vaikutis. Mes labai dėl jo išgyvename, mel
džiamės, pasninkaujame ir matome Dievą 
veikiant. Jis moko mus savo maža širdele 
pasitikėjimo Dievu.

Sūnus mokosi specializuotame internate
mokykloje, skirtoje lėtesnio protinio vysty
mosi vaikams. Ir nepaisant to, kad nuolatos 
yra badomas daktarų paskirtais vaistais, 
kasmet turi pereiti medicininę komisiją spe
cialiajame internate. Į šią komisiją susirenka 
įvairių sričių gydytojai ir profesoriai (neuro
logai, neuropatologai, urologai, psichologai 
ir t. t.). Jie vaikui užduoda begales įvairių 
klausimų, rodo jam paveikslėlius, kad nu
statytų jo protinio išsivystymo lygį. Komisija 
nusprendžia, ar vaikas tęs lavinimą internate 
ar ne. Jeigu ji nutaria, kad vaikas nespėja su 
specialiosios mokyklos programa, išbraukia 
jį iš mokinių sąrašo, ir tada tėvams lieka tik 
samdyti privačius korepetitorius, įvairius 
mokytojus ir ugdyti vaiką individualiai. Tam 
reikėtų nežmoniškai daug lėšų, nes vykstant 
karui ir esant sužlugusiai visos Ukrainos 
ekonomikai visa ko kainos padidėjo dar pen

Liudijimas 
apie mano 
sūnų Leoną

Pavel Ždan

Kiekviename iš mūsų glūdi 
tokie gyvenimo paveikslai, 
kokius ir kokių atspalvių 
mes juos sau nusipiešiame. 
Juk pradėdami piešti imame 
tuščią baltą popieriaus lapą, 
o kas jame bus pavaizduota, 
priklausys tik nuo mūsų.
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kis kartus. Ir taip kiekvienais metais prieš tą 
komisiją mes laukiame nežinomybėje, kaip 
bus mūsų vaikui ir kas laukia mūsų šeimos. 
Mes labai jaudinamės, be perstojo meldžia
me Dievo pagalbos ir tikimės geriausio. 
Leono mokytojai mus perspėjo, kad ne

puoselėtume netikrų vilčių dėl savo sūnaus, 
nes jis tikrai nesugebės praeiti medicinos 
komisijos. Tačiau nuostabiausia yra tai, kad 
Dievas kiekvienais metais per mūsų sūnų 
parodo savo neįsivaizduojamą šlovę. Leonas 
kažkokiu būdu atsako į gydytojų klausimus 
ir vis lieka internate dar metams, tačiau ar
tėjant komisijos laikui mes vėl pradedame 
labai nerimauti.

Ir štai aš sėdžiu bažnyčioje su savo min
timis ir išgyvenimais, klausausi pamoksli
ninko, o mano sūnelis kažką piešia. Vėliau 
jis man tyliai sako: „Tėti, ką tu matai mano 
paveikslėlyje?“ Na, pirmiausiai pamačiau 
debesį mėlyname danguje, o apačioje mažą 
žmogeliuką, plaukiantį ant kažkokio lentga
lio – nuolaužos nuo sudužusios valties. O 
virš jo pakibusi milžiniška banga, kuri tuoj 
tuoj užpils ir paskandins tą žmogeliuką. O 
šiek tiek šone aukštai pamačiau bepriskren

O juk reikia 
visai ko kito – 
reikia „pagauti 
gyvenimo bangą“. 
Plaukti po banga 
ir gėrėtis artumu 
Dievo.
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dantį mažą sraigtasparniuką. Na aš ir sakau 
sūnui: „Sūneli, aš matau, kad didelis debesis 
pakibo ties šiuo žmogeliuku ir štai jis plauk
damas su savo sulūžusia gelda bandydamas 
išsigelbėti nuo šios baisios bangos, kuri tuoj 
tuoj jį paskandins, tikisi sulaukti pagalbos 
iš malūnsparnyje esančių žmonių – šie at
skrenda jo vaduoti. Turbūt Dievas atsiuntė 
tuos žmones, kad išgelbėtų jam gyvybę. 
Tiesa, sūneli?“

Ir jis man atsako: „Tėti, tu neteisingai su
pranti paveikslą. Pirmiausia – tai ne debesis, 
o mažas debesėlis, o šitas žmogeliukas ne
skęsta, o paprasčiausiai plaukia ant banglen
tės po banga – tai banglentė, ir jam nebaisu, 
jam gera, jis pagavo bangą, jis džiaugiasi ir 
yra laimingas. O iš malūnsparnio filmuoja, 
kaip jis džiaugsmingai pagavo bangą ir lai
mingas plaukia. O štai ten viršuje kampe 
tu nepastebėjai saulutės. Ji džiaugsmingai 

šviečia. Matai jos spinduliai eina į jūrą? Tai 
geras paveikslas.“ O vėliau sako: „Tu nesijau
dink, viskas bus gerai. Dievas mums padės.“

Ir tai pasakė mano dešimties metų vaiku
tis, turintis smegenų ir intelekto vystymosi 
problemų.

Aš po viso to ilgai raudojau ir prašiau Die
vo atleidimo, kad nemoku žvelgti į gyvenimo 
paveikslą Dievo akimis. Aš matau tik juodus 
debesis ir save, plaukiantį ant sudužusios 
valties liekanos ir besigelbėjantį nuo baisių 
gyvenimo negandų grėsmių, tikintis, kad 
Dievas kaip tas lėktuvėlis atskris ir išgelbės 
mane. O juk reikia visai ko kito – reikia „pa
gauti gyvenimo bangą“. Plaukti po banga ir 
gėrėtis Dievo artumu. Jis stebi tave ir neleis 
velniui užlieti tave vandeniu ir paskandinti... 
Paprasčiausia pasitikėk banga.

Kaip mes žiūrime į savo gyvenimo situaci
jas? Kokias spalvas matome savo „gyvenimo 
paveiksle“? Kuo vadovaujamės, kai iškyla 
problemos?

Mes eilinį kartą sėkmingai perėjome 
medicinos komisiją. Aš buvau sujaudintas, 
kaip Dievas nuostabiai mus pervedė per tai. 
Mokytojai, mums sakę, kad sūnus nepereis 
komisijos ir bus išprašytas iš mokyklos, dėl 
nežinia kokių priežasčių patys jau nebedirbo 
joje, juos pervedė į kitą. O mūsų vaikas ir 
toliau tęsia mokslus šioje mokyklojeinter
nate. Mes pamatėme, kaip Dievas pats mus 
užtarė. Jis toks didis ir nenuspėjamas. Jis 
taip nuostabiai parodo mums save per mūsų 
sūnų. Jis iš mažo padaro kažką milžiniška, 
kad šlovė būtų ne žmogui ir jo sugebėji
mams, o tik Jam.

Pieškite savo gyvenimus gražiomis spal
vomis ir ryškiais tonais. Žvelkite toliau negu 
matote aplink save. Gaudykite „gyvenimo 
bangą“ ir tegu jūsų negąsdina didelės likimo 
bangos. Dievas neleis velniui paskandinti 
jūsų gyvenimo jūroje. Jis viską stebi ir valdo. 
Tegu laimina jus Dievas „plaukiant per gy
venimą“ ir augina pasitikėjimą Juo.

Aš matau tik 
juodus debesis ir 
save, plaukiantį 
ant sudužusios 
valties liekanos ir 
besigelbėjantį nuo 
baisių gyvenimo 
negandų grėsmių, 
tikintis, kad Dievas 
kaip tas lėktuvėlis 
atskris ir išgelbės 
mane.
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Šviesiausias 
muzikos ir menu 
festivalis

 ▶Meno dirbtuvės
 ▶Netradicinės sporto šakos
 ▶ Vandens pramogos
 ▶ Vaikų pramogų erdvė

▶Meno dirbtuvėsMeno dirbtuvėsMeno dirbtuvės
▶Netradicinės sporto šakosNetradicinės sporto šakos
▶ Vandens pramogosVandens pramogos
▶ Vaikų pramogų erdvėVaikų pramogų erdvė

MyRadiantU (LV) Judith Ude (UK)
GARBANOTAS BOSISTAS

Arnoldas Jalianiauskas ir daugelis kitu

NUTEKI (BY)
PRISIJUNK! www.lempafest.lt

www.facebook.com/lempafest

Į festivalį 
dviračiu!

Biblijoje yra 6 eilutės, sudarytos tik iš vieno žodžio:
Iš 20, 13: „Nežudyk.“
Įst 5, 17: „Nežudyk.“
Iš 20, 14: „Nesvetimauk.“ 
Įst 5, 18: „Nesvetimauk.“
Iš 20, 15: „Nevok.“
Įst 5, 19: „Nevok.“

Visos jos – iš Dievo įsakymų Izraeliui (10 įsakymų).

Robertas Peteraitis

Ar žinojote?
Ar žinojote, kad Biblijoje1 
yra 31131 eilutės. 
Ilgiausia Biblijos eilutė 
yra penkiasdešimties 
žodžių (angliškoje 
Biblijoje – 80).

1 K. Burbulio lietuviškas Biblijos vertimas

www.xfm.lt
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AKIMIRKA
Kur Tavo dvelksmas – ten aš,
Vėjas pučia kur jam patinka,
Negaliu pasilikt be Tavęs,
Be gyvybės alsuojančių tvinksnių.

Ten vakar buvau, gal ir šiandien,
Bet daugiau niekuomet gal negrįšiu,
O akimirka saulės žavinga,
Pasilik manyje, nepradinki!

Šitos akys, kur šiandien pavargę,
Ryt išeis jau varpų nulydėtos,
Šitos naktys, rasa nubarstytos,
Nepalinks taip arti gal jau niekad…

Vilnis

APREIŠKIMAS
Tu žinai, –
Šaknis suleidžia medis
Į žemės širdį.
Pasėk per sapną savo mintį.

Kodėl šiandien kalbi apie ištikimybę
Ir atveri man veidrodį Dangaus
Kuomet žiūriu į melsvą žemės žiedą
Nuo juoko pasišiaušusiom blakstienom.

Matau save ir brangius akmenis,
Kuriuos uždėt žadi ant mano kaklo,
Bet aš mąstau tik apie tai,
Kokios galėtų būti Tavo akys
Ir klausiu vėl savęs:

Kai tai įvyks, ar galėsiu tuo patikėti?

Taip trokštu pamatyt Tave
Ir atsiklaupt prie Tavo kojų
Bet klausiu vėl savęs:
 Kai tai įvyks, Ar galėsiu tuo patikėti?
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GAuSA
Mano klėtis tu priberi džiaugsmo, – atveriu jas,
Kad vargšai galėtų pasemti rieškučias pilnas.

Net jei mano duona išsektų,
Aš būsiu gyva Tavojo žodžio,
Net jei prie akmens priglustų galva,
Mano siela ilsėsis Tavo paguodoj.

Ir bevaisėj smėlio audroj
Gersiu lig valiai vandenį dosnų iš Tavo delnų.
Būgnai nei arfos negali pasotinti alkstančios sielos,
Tavo Žodis pripildo tamsiausius kampus.

GIMIMAS
Tu pašaukei mane, ir Tavo balsą
Dar niekad negirdėtą pažinau.
Tu pakvietei mane, ir aš iš karto
Tau priklausyti sutikau.

Nes šitą valandą didingą
Tu dar prieš gimstant man suplanavai,
Ir mano sielai nieko dar nežinant,
Aš laukiau jos labiau nei angelai!

Kaip nuostabu save atrasti –
Žavingą kūrinį Kūrėjo.
Kaip nuostabu save įprasmint
Minty, kurią Jis man turėjo.
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Per trumpą mano gyvenimą mačiau, kad 
pinigai keitėsi jau tris kartus, dėl to manau, 
kad jie nėra labai patikima gyvenimo atrama. 

Tikriausiai kalbant apie pinigus reikėtų 
kalbėti ir apie laiką. Juk sakoma, kad „Laikas 
– pinigai“. Uždirbdami pinigus atiduodame 
savo laiką. Vadinasi, kam skiriame savo pini
gus, tam skiriame ir savo laiką. Deja, dažnai 
atiduodame savo uždarbį už tai, kas nėra 
duona ir atiduodame savo uždarbį už tai, kas 
nepasotina (Izaijo 5). Taip didindami turtus, 
bet mažiname vertybes. 

Nors už labai daug ką reikia mokėti ir be 
pinigų šiuolaikiniame pasaulyje tikriausiai 
jau mažai kas išgyvena, manau, kad tai, kas 
brangiausia mano gyvenime, esu gavusi 
dovanai. Tėvų ir mokytojų rūpestį, artimųjų 
meilę, tikėjimo malonę, teisumą, gailestin
gumą ... 

Pastaruoju metu vis dažniau prisimenu 
Šventojo Rašto žodžius, kad „paskutinėmis 
dienomis žmonės bus godūs pinigų“ ir gal
voju, ar į mano ir Kūrėjo ryšį neįsibrovė tre
čias asmuo – meilė pinigams. Juk ji – visokio 
blogio šaknis. 

Birutė Bikulčienė 

Mintys apie smurtą
Smurto tema yra sudėtinga ir įvairialypė. 

Įsivaizduokime situaciją, kurioje smurtą 
patiria moteris. Jis gali būti fizinis, bet 
lygiai taip pat emocinis, psichologinis ar 
finansinis. Tokiu atveju krikščionys gali ra
ginti pasipriešinti smurtui arba, priešingai, 
susitaikyti, priimti jį nuolankia širdimi ir 
taip pasitarnauti smurtautojų interesams. 
Smurtą suprantame kaip neteisingą jėgos, 
galios panaudojimą. Tada gali atrodyti, kad 
bet kokia jėga turi būti smerktina, ir skelbia
me, kad turėtume būti susivaldantys, romūs, 
taikūs, paminime kito skruosto atsukimą ir 
Jėzaus kančias. Visi šie dalykai reikšmingi, 
bet ne mažiau svarbu žinoti, kam ir kokiose 
situacijose tai skelbiame. Jei taip sakoma 
tiems, kurie ir be to yra prislėgti, jie (grei
čiausiai – jos/ moterys) šią žinią gali išgirsti 
kaip smurtinės situacijos pateisinimą. Jeigu 
tokius raginimus skriaudžiamieji ir kenčian
tieji taiko sau asmeniškai, sunaikinamas bet 
koks impulsas priešintis neteisybei. Susi
taikymas su priespaudos situacijomis nėra 
dorybė, tai veikiau nuodėmė. Apie tokį nuo
dėmingą susitaikymą rašo Valerie Saiving. Ji 
teigia, jog savo gyvenimo paneigimas, pri
siimtas bejėgiškumas yra nuodėmė, kaip ir 
netinkamas jėgos naudojimas, išdidumas ar 
puikybė (The Human Situation: A Feminine 
View, 1960). Žinia gydo ir laisvina, jeigu ji 
skelbiama atsižvelgiant į kenčiančiojo patir
tį. Kartais mes norime išlaikyti taiką teisin
gumo sąskaita. Tačiau tikra taika negali būti 
pasiekta pateisinant neteisingumą. Susimąs
tykime, kam ir kaip mūsų žinia skelbiama.

Sandra Daktaraitė

Skaitytojų laiškai



Malonė 

Įkvepiančios mintys 
kiekvienai metų dienai

Kiekvienos dienos skaitinys nepaprastai 
intensyviai pateikia trumpas ištraukas 
iš geriausių Makso Lukado knygų. 
Autorius sugeba labai suprantamai, 
neįsileisdamas į smulkmenas, perteikti 
paprastą biblinių tekstų mintį. Ši 
autoriaus dovana padaro jo knygas 
neįkainojamas.

Vieni tikrina tikėjimą tarsi padėdami jį 
ant svarstyklių, tačiau Maksas Lukado, 
priešingai, padeda tiesiog širdimi pajusti 
Dievo meilę.Tai dvasinio patarėjo 
mintys, kurios pajėgia nešti mus ir per 
ilgą dieną, ir per tamsią naktį.

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)Kiekis ribotas!
Kaina – 8 Eur (27,60 Lt)

Max Lucado

šiai akimirkai
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Laisvalaikis

**
Tūlas žmogus pardavinėjo arklį. 

Prie jo priėjo pirkėjas. Pardavėjas 
jam ir sako: „Apie šį arklį reiktų 
šį bei tą žinoti. Jis sustoja išgir
dęs komandą „Amen“, o pasakius 
„Šlovė Viešpačiui“ pradeda bėgti 
kaip pašėlęs.

– Nieko tokio, – atsakė pirkė
jas, – perku.

Nusipirkęs arklį jis užšoko ant 
jo ir nujojo namo. Bejodamas 
nusprendė išbandyti iš pardavėjo 
išmoktas komandas.

„Šlovė Viešpačiui!“ Arklys kad 
pradės bėgti kaip patrakęs. Žmo
gus kaip beišgalėdamas laikosi ant 
jo, kad tik nenukristų. Pamatęs, 
kad lekia tiesiai link skardžio, jis 
pradėjo šaukti: „Stok!!! Sustok, 
kvailas arkly!“ Bet arkliui nė mo
tais. Tuomet raitelis pradėjo mels
tis: „Brangus Dieve, PRAŠAU, 
sustabdyk šį arklį! PRAŠAU!!! 
AMEN!“

Arklys iškart sustojo kaip 
įbestas prie pat skardžio krašto. 
Apsidžiaugęs laiminga pabaiga 
žmogus su didžiuliu entuziazmu 
sušuko: 

– Šlovė Viešpačiui!

**
Du amerikiečiai lankėsi Lietuvoje ir nu

sprendė ateiti į sekmadienio pamaldas. Lietu
viškai jie nekalbėjo, tad nusprendė viską da
ryti taip pat, kaip ir prieš juos sėdintis vyras.

Praėjus keletui minučių po pamaldų pra
džios pamokslininkas kažką pasakė ir prieš 
juos sėdintis žmogus atsistojo. Jie taip pat 
atsistojo. Visa bendruomenė pratrūko juoktis. 
Vyriškiui atsisėdus atsisėdo ir jie.

Po pamaldų svečiai užkalbino pastorių ir 
išsiaiškino, kad jis kalba angliškai. Jie paklau
sė, kodėl visi taip juokėsi jiems atsistojus.

Pastorius paaiškino, kad jis skelbė apie va
kare planuojamas krikšto pamaldas ir tuomet 
paprašė atsistoti vaiko tėvą.
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**
Šiais laikais atsirado visokiau

sių naujų paslaugų. Štai nauja pa
slauga – maldos skambučių linija 
ateistams. Paskambini nurodytu 
numeriu ir ten niekas neatsiliepia.

**
Kartą plaukiant Ramiuoju vandenynu lai

vo kapitonas pamatė iš mažos, negyvenamos 
salos rūkstančius dūmus.

Priplaukęs prie salos pamatė žmogų, tasai 
buvo išsigelbėjęs iš skęstančio laivo. Žmogus 
nudžiugo: 

– Taip džiaugiuosi, kad jūs mane pama
tėte ir atplaukėte čia. Jau daugiau nei pen
kerius metus aš vienas gyvenu šioje saloje!

Kapitonas pasiteiravo:
– Jei jūs čia vienas, tai kodėl čia pastatytos 

trys palapinės?
Išsigelbėjusysis jam atsako: 
– Vienoje aš gyvenu, kitoje yra mano 

bažnyčia.
– O kas trečioje? – paklausė kapitonas.
Trečia – tai mano ankstesnė bažnyčia.

**
Policijos naujoko per egzami

ną klausia: „Kaip jūs išsklaidytu
mėte minią?“

Jis atsako: „Pradėčiau rinkti 
aukas. Tai visada veiksminga.“

**
Kartais moterys be reikalo įtarinėja savo 

vyrus. Kai Adomas keletą vakarų ilgiau ne
grįžo namo, Ieva susierzino: 

– Tu vaikštai pas kitas, – kaltino ji.
– Neturi jokio pagrindo taip kalbėti, – 

teisinasi Adomas, – juk tu esi vienintelė 
moteris žemėje.

Šis ginčas tęsėsi tol, kol Adomas užmigo. 
Tačiau netrukus jis pabudo nuo baksnojimo 
į krūtinę. Tai buvo Ieva.

– Ką gi tu čia darai? – klausia jos Adomas.
– Skaičiuoju tavo šonkaulius, – atsako 

Ieva.



C. H. Spurgeon 

Per pastaruosius šimtą penkiasdešimt metų jau 
klasika tapę Čarlzo Hadono Sperdženo kasdieniai 
skaitiniai įkvėpė nesuskaičiuojamą daugybę 
krikščionių kiekvieną rytą ir vakarą skirti Dievo 
žodžio tiesų apmąstymams. Jie suvokė, jog bėgant 
metams kiek viena apmąstymams parinkta Biblijos 
eilutė vis iš naujo atskleidžia svarbias pamokas.

Galimybė kiekvieną rytą ir vakarą praleisti su 
Dievo žodžiu suteiks šios knygos skaitytojams 
naują gyvenimo džiaugsmą. Apmąstydami 
Dievo žodį ir Jo principus, jie deramai pasiruoš 
susigrumti su naujos dienos rūpesčiais arba ras 
ramybę baigiantis dienai. Šiuose rinktiniuose 
apmąstymuose persipynusios puikios Sperdženo 
biblinės įžvalgos, nepaprastas iškalbingumas ir 
aiški logika sustiprins tikinčiųjų bendrystę su 
Dievu per Jo viengimį Sūnų Jėzų Kristų.

Šis antras pataisytas knygos „Rytas ir Vakaras“ 
leidimas dienos šviesą išvydo pra ėjus 13 metų 
po pirmojo leidimo, kurį gerai įvertino Lietuvos 
krikščionys. Antrajame leidime buvo patikslintas 
vertimas, Biblijoje minimi asmenvardžiai ir 
vietovardžiai. Kai kurie pasenę, dabartinei lietuvių 
kalbos vartosenai nebūdingi žodžiai ir posakiai 
pakeisti šiuolaikiniais. Taisytos stiliaus bei 
korektūros klaidos, sklandžiau sueiliuoti knygoje 
esantys poetiniai intarpai.

Kaina – 11 Eur (37.98 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)

Kasdieniai skaitiniai



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

Malonūs skaitytojai,  

Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398, 
„Tropinka“ 5399.
Ačiū, kad skaitote mūsų žurnalus!

Visų žurnalų metinė 
prenumeratos kaina – 4,63 Eur/16 Lt

Žurnalus galite prenumeruoti 
mūsų redakcijoje, adresu: 
Pylimo g. 2010, LT01118, Vilnius

Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“  
leidžiami 4 kartus per metus, 

„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –  
6 kartus per metus.

Knygų galite įsigyti mūsų 
raštinėje arba internetu  
www.km.lt

Kaina – 6 Eur (20,72 Lt)

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

40 BIBLINIŲ PAMĄSTYMŲ APIE 
PINIGUS IR TURTĄ
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Mes, anksčiau vienas kito nekentę ir vienas kitą 
žudę, dabar gyvename kartu ir sėdime prie to 
paties stalo. Meldžiamės už mūsų priešus ir 
bandome laimėti tuos, kurie mūsų nekenčia.
Justinas Kankinys (100–165 m.)

Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta: 
‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’. 

O Aš jums sakau: nesipriešinkite 
piktam, bet, jei kas tave muštų per 
dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.
 Mato 5, 38–39

Mes, krikščionys, 
esame taiki 

giminė... nes esame 
išlavinti ne karui, o taikai.
Klemensas Aleksandrietis 
(150–214 m.)

Tiems, kurie jūsų 
nekenčia ir keikia jus, 

sakykite: „Jūs esate mūsų 
broliai!“
Teofilis Antiochietis  
(miręs apie 185 m.)

Tapome taikos 
sūnumis dėl Jėzaus, 

kuris yra mūsų vadas.
Origenas (185–254 m.)


