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Izraelio liaudis tuo metu ilgėjosi laisvos 
karalystės, kurioje mokesčiai eitų kam pri
klauso, kad biudžetas būtų subalansuotas. 
Mozės įstatyme buvo numatyta tvarka. 
Dešimtinės buvo šios tvarkos dalis. Ta dalis 
nebuvo labai didelė. Dauguma žmonių Lie
tuvoje valstybei moka pusę savo atlyginimo. 
Mes tai vadiname „ant popieriaus“ ir „į 
rankas“. O jei mokesčių nemoki, netrukus 
sulauki bausmės.

Žydams rinkliava Romai buvo pasibjaurė
tina, nes Ciesorius imperijoje buvo laikomas 
dievu. Šios žemiškos valdžios, pagal tuo 
metu tarp pagonių tautų vyravusią pasaulė
žiūrą, buvo įkurtos dievų. O aukojimai buvo 
natūrali dievų garbinimo dalis. Taigi religin
ga žydų tauta buvo priversta mokėti duoklę 
stabui. O tai žinodami fariziejai sugalvojo, 
jog tai yra gera proga sukompromituoti Jėzų. 
Nes jeigu Jis pasakys, kad mokesčių ciesoriui 

Irmantas Pinkoraitis

Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė 
pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes 
žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, 
nes nežiūri žmonių poaukščių. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui 
mokesčius ar ne?“ Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man 
pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 
Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tuomet 
Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Tai 
girdėdami, jie stebėjosi ir palikę jį nuėjo.“ (Mt 22, 15–22)

Amžina dilema. Ką daryti 
su mokesčiais? Kokiame 
kontekste tuomet buvo žydų 
tauta? Izraelis pavergtas, 
mokesčiai renkami ne savo 
kraštui, bet Romos karaliui. 
Daugelį metų ir Lietuva 
mokėjo duoklę imperijoms. 
Visai neseniai Maskva buvo 
mūsų Roma. Žmonės dirbo, 
kūrė, ir nieko neturėjome, 
nes mes kūrėme gerovę 
imperijai.
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nereikia mokėti, bus galima Jį patraukti Ro
mos teisman ir nuteisti. O jeigu pasakys, kad 
mokesčius ciesoriui reikia mokėti, vadinasi, 
praras malonę žydų tautos akyse, nes visi 
Jo tautiečiai tikėjo, jog tokia rinkliava yra 
pasibjaurėtina Dievui. Atrodo, tai buvo to
bulas fariziejų planas. Tačiau Jėzus buvo ne 
iš šio pasaulio karalystės. Jėzus matė toliau ir 
daugiau. Jis atėjo išvaduoti iš valdžių, kurios 
viešpatavo pasaulyje. Kristus atėjo atpirkti 
pasaulio, išpirkti, pakeisti, iš naujo pagim
dyti, visa padaryti nauja.

Kaip Jėzaus mokslas galėjo pakeisti nu
sistovėjusią pasaulėžiūrą? Kokia doktrina 
pakeitė tikinčiųjų požiūrį į valdžias, o šios 
buvo imperinės, demoniškos, išnaudotojiš
kos? Atsakymas yra Kristuje.

Jėzaus atsakymas fariziejams apie mokes
čius šiuos suglumino, pribloškė, nustebino, 
jie liko tiesiog be amo. Valdžiažmogiams liko 
tik pasitraukti apsikvailinus. Ir ką gi tokio 
Jėzus pasakė? „Atiduokite tad, kas ciesoriaus 
ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ Kiekvienas 
geras krikščionis atmintinai moka šią eilutę. 
Bet turbūt kiekvienas turi savą paaiškinimą, 
ką tai reiškia šiandien. Jeigu mums šiandien 
valdžios yra ciesorius, tai kas tada yra Die
vas? Kaip pritaikyti šį paliepimą praktiškai?

Pažvelkime, ką apie tai rašo apaštalai.

Paulius: Kiekvienas žmogus tebūna 
klusnus viešajai valdžiai, nes nėra val-
džios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios 
yra, tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi 
valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. 
Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk 
vyresnybės bijoma ne gera darant, o pik-
ta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir 
susilauksi iš jos pagyrimo. Ji juk yra Dievo 
tarnaitė tavo labui. Bet jei darai bloga, 
bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji 

– Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja daran-
tiems pikta. Todėl reikia jos klausyti ne 
tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl 
ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tar-
nautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. 
Atiduokite visiems, ką privalote: kam mo-
kestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam 
baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą. 
(Rom 13, 1–7)

Matome, jog krikščionys radikaliai pakei
tė įsitikinimą apie demoniškas valdžias. Da
bar jos jau Dievo įsteigtos. Kodėl? Gal todėl, 
kad visi mes esame Dievo kūriniai. Gyvena
me žmonių bendruomenėse, o šios atranda 
savitas valdymo ir egzistavimo formas. 
Demokratiškose valstybėse liaudis renka 
valdžią. Netgi bažnyčios panašiai tvarkosi. 
Totalitarinėse valstybėse yra atvirkščiai. Bet 
netgi tos šalys, anot Pauliaus, yra iš Dievo.

Petras: Būkite klusnūs kiekvienai žmo-
nių valdžiai dėl Viešpaties: tiek karaliui, 
kaip vyriausiajam, tiek valdytojams, kaip 
jo pasiųstiems bausti piktadarių, išaukš-
tinti gerųjų. Mat tokia yra Dievo valia, 
kad gerais darbais nutildytumėte nepro-

Jėzaus atsakymas 
fariziejams apie 
mokesčius šiuos 
suglumino, 
pribloškė, 
nustebino, jie liko 
tiesiog be amo. 
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tingus ir neišmanančius žmones. Elkitės 
kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisve priden-
gia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Gerbkite 
visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, 
gerbkite karalių. (1 Pt 2, 13–17)

Apaštalas Petras prideda šiek tiek dau
giau ir paaiškina savo poziciją. Bet kokia 
valdžia baudžia nesilaikančius įstatymo. 
Kas yra mokesčiai, palyginti su tavo gy
vybe? Kas yra pinigai? Žinoma, godumas 
moka įtikinti, įrodyti mums, kad mes teisūs 
pasilikdami sau kuo daugiau. Bet godumas 
kaip stabas yra nugalimas Kristaus krauju. 
Juk kryžiumi Jėzus nuginklavo kunigaikš
tystes ir valdžias.

„Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, 
viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas 
pergalę prieš jas.“ (Kol 2, 15) Kokia tai buvo 
kova? Kokia pergalė? Kaip žemiškos valdžios 
buvo nugalėtos? Jos nugalėtos kitokiu po
žiūriu į pasaulį. Tai pergalė, bylojanti, kad 
paprastas žmogus gali gyventi taikiai su visa 
kūrinija, kad žmogus gali visur garbinti Die
vą. Kad nebereikia tarpininkų, per kuriuos 
Dievas prieinamas.

Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pa-
saulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, 
kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, 
kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad 
apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš 
pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašven-
tink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip 
tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš 
juos pasiunčiau į pasaulį. (Jn 17, 14–16)

Jėzus dovanoja amžiną gyvenimą. Netu
rėtume visų pirma mąstyti apie tai, kas bus 
po mirties, nes Jėzus neatėjo išvaduoti tik 
pomirtiniam gyvenimui. Jis atėjo vaduoti 
šiandien. Dabar reikia išvadavimo iš skolų, 
išvadavimo iš baimės, nesaugumo dėl atei
ties. Dabar reikia taikos su valdžiomis.

Ką tada mums reiškia atiduoti kas Dievo 
Dievui? Tai daug daugiau nei keli pinigėliai, 
paaukoti sekmadienį. Tai visas atperkantis ir 
išvaduojantis gyvenimo būdas. Ne baimės, bet 
laisvės gyvenimas. Kai supranti, kad išvaduos 
ne valdžios, kad visi kartu mes galime veikti, 
kad atpirktume valdžias, pakeistume gyveni
mus, tada nelieka klausimų, ar reikia aukoti 
dešimtines, nes tu jau visą save aukoji Dievui.
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Istorijos puslapiai

Iš pirmo žvilgsnio tarp nuolankumo ir 
valdžios yra akivaizdus prieštaravimas: val
džia – tai pasitikėjimas savimi ir didybė, o 
nuolankumas – santūrumas ir artimumas 
žmonėms. Tačiau Romos Respublikoje 
buvo priimtinas vienybės su žmonėmis 
idealas, todėl egzistavo ypatingos elgsenos 
su piliečiais manieros: pavyzdžiui, Romos 
imperatorius privalėjo su jais sveikintis, 
paminėdamas jų vardą. Nuolankumas die
vams ir jų galybei taip pat buvo svarbi men
taliteto dalis ir buvo privalomas kiekvienam 
romėnui, tarp jų ir imperatoriui. Kartu su 
neribota valdžia imperatorius pripažindavo 
ir savo menkystę: greta jo būdavo tam skirtas 
vergas, kuris privalėjo nuolatos jam kartoti, 
kad imperatorius yra viso labo tik žmogus.

Reikia pažymėti, jog iš pat pradžių loty
nų kalboje nuolankumas kaip dorybė buvo 
priskiriamas tik vergams, o imperatorių 
dorybės buvo narsa ir gailestingumas nuga

Nuolankumas 
ir valdžia: 
vėlyvosios Romos  
imperatoriai krikščionys

Hartmut Leppin

Pagal mums įprastą valdžios 
suvokimą vargu ar ji (valdžia) 
gali koegzistuoti kartu 
su tokiu supratimu, kaip 
nuolankumas. Tačiau senovėje 
valdantieji Romos imperatoriai 
suderindavo tiek absoliutinės 
valdžios, tiek kuklumo ir 
nuolankumo bruožus.
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lėtiesiems, pareiga ir teisingumas. Tačiau, 
laikui bėgant, nuolankumas tampa svarbia 
imperatorių elgesio dalimi, jis demonstruo
jamas, netgi eksponuojamas ir yra viešas. 
Kaip ir kodėl tai įvyko?

Pirmoji vieša atgaila įvyko 390 m. po Kr., 
kai imperatorius Teodosijus Milano vys
kupijoje pasirodė apsivilkęs atgailautojo 
drabužiais. Vyskupas Ambrozijus (kilęs iš 

senatorių giminės) atleido jam nuodėmes, 
ir tai tapo pirmuoju tokiu atveju Romos 
istorijoje. Tokio elgesio priežastis buvo 
politinis konfliktas: prieš nedaug laiko Teo
dosijus žiauriai susidorojo su Tesalonikuose 
įvykusiu sukilimu ir panaudojo decimaciją, 
t. y. įvykdė mirties bausmę kas dešimtam iš 
sukilėlių ir taikių gyventojų. Ambrozijus, 
būdamas įtakingas bažnyčios veikėjas, skyrė 
imperatoriui epitimiją, ir tai privertė Teo
dosijų atgailauti dėl savo nuodėmės. 391 m. 
turint tokį tikslą, jo pasirodymas Milano 
bažnyčioje sukėlė daugumai mačiusiųjų di
džiausią sukrėtimą. Tai, kad valdžia (valdo
vai) priėmė krikščionybę, dabar įpareigojo 
imperatorių atgailauti prieš vyskupą, ir tai 
parodė dvasinį Bažnyčios pranašumą prieš 
valdovą.

Iki šio precedento Biblijoje jau buvo ap
rašyta panaši karaliaus Dovydo istorija. Šis, 
susižavėjęs ištekėjusia moterimi Batšeba, dėl 
savo aistros pasiuntė jos teisėtą vyrą tikrai 
mirčiai į mūšį. Pranašas Natanas jį apkaltino 
dėl šios nuodėmės ir privertė atgailauti; kaip 
tik tokį pat vaidmenį suvaidino ir vyskupas 
Ambrozijus. Jis, kaip ir Biblijos pranašas, 
nereikalavo iš imperatoriaus Teodosijaus 
atsisakyti valdžios ir nelaukė sau kokios 

Kartu su neribota 
valdžia imperatorius 
pripažindavo ir savo 
menkystę: greta jo 
būdavo tam skirtas 
vergas, kuris privalėjo 
nuolatos jam kartoti, 
kad imperatorius yra 
viso labo tik žmogus.
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nors naudos, o reikalavo tiktai atgailauti. 
Todėl Teodosijus, norėdamas būti panašus 
į Senojo Testamento karalių Dovydą, sugal
voja viešai parodyti nuolankumą. Be to, im
peratorius ne tik save laikė krikščioniu, bet 
ir buvo pakrikštytas ir negalėjo prieštarauti 
vyskupui – iš čia pasidaro aišku, kokie sudė
tingi dalykai pakylėjo krikščionybę valstybės 
ir Bažnyčios santykiuose.

Kad nuolankumas visiems Romos aukš
čiausiems valdytojams taptų savotiška nor
ma, reikėjo laiko ir naujo imperatoriaus 
įvaizdžio. Toks įvaizdis (paveikslas) jau 
pasireiškė valdant Teodosijui II (401–450 m. 
po Kr.), šis pabrėžė savo krikščionišką do
rybingumą. Jis įsiminė savo amžininkams 
kaip dievotas, pasinėręs į maldą valdovas, 
dalyvavęs kautynėse ir karuose. Jam valdant, 
žmonėms atskleidžiamas naujas impera
toriaus dorybingumas – „jėga silpnume“, o 
nuolankumas ir toliau yra viešai demons
truojamas gatvėse ir aikštėse. Konstantino
polyje štormo metu jis dalyvavo procesijose, 
nusivilkęs imperatoriaus rūbus ir apsivilkęs 
kukliais drabužiais; jis taip pat pėsčias at

liko šventenybių garbinimo apeigas, kai 
buvo pernešamos į Konstantinopolį Jono 
Auksaburnio relikvijos. Istorikas Sokratas 
Scholastikas apie tai rašė, kad jo laikais vi
sas miestas tapo vieningas. Beje, panašius 
ritualus atliko ir pagonys, tačiau jie vyko be 
tokio nuolankumo, kurį parodė Teodosijus. 
Apskritai jo poelgiai privedė prie nuolanku
mo rutiniškumo.

Naują nuolankumo aktą demonstruoja ir 
Justinianas VI amžiuje po Kr. Kai vienas iš 
valdžios persekiojamų šventųjų stulpininkų 
nužengė pas jį nuo stulpo ir ėmė imperatorių 
keikti, Justinianas sudavė kumščiu... sau į 
krūtinę. Po to jis taip pat liovėsi persekiojęs 
stulpininkus, ir dėl to galima kalbėti apie 
rimtą nuolankumo suvokimą, jau susiklos
čiusį tuo laiku.

Jau kur kas vėlesnių valdovų viešo nuo
lankumo pavyzdys gali būti Liudviko Pa
maldžiojo (Karolio Didžiojo paveldėtojo) 
atgaila. Jis buvo priverstas atgailauti dėl savo 
nuodėmių prieš giminaičius, nuolankiai 
priimdamas pašalinimą iš sosto ir kalini
mą kalėjime. Henrikas IV taip pat parodė 
nuolankumą Romos popiežiui Grigaliui 
VII – istorijoje šis įvykis yra žinomas kaip 
ėjimas į Kanosą. Henrikas IV basas, apsivil
kęs tik ašutine, pasirodė Kanoso tvirtovėje 
ir kantriai laukė, kol jį priims popiežius. Po 
to, kai Grigalius leido prie savęs prisiartinti 
teisėtam Šventosios Romos imperijos im
peratoriui, Henrikas klūpodamas maldavo 
jo atleidimo.

Dabartiniais laikais nuolankumo pavyz
dys galėtų būti Vokietijos kanclerio Vili 
Branto (Willy Brandt) poelgis: jis netikėtai 
suklupo prieš paminklą Varšuvos geto suki
limo aukoms.

Parengta pagal www.thezis.ru 

Kad nuolankumas 
visiems Romos 
aukščiausiems 
valdytojams taptų 
savotiška norma, 
reikėjo laiko ir 
naujo imperatoriaus 
įvaizdžio. 
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Gerbkite valdžią! Jėzus Kristus pakluso ir veikė dangiškojo Tėvo valdžios nurody
mu. Jisai siekė vieno – įgyvendinti Tėvo valią.
Kiekvienas iš mūsų esame vienokios ar kitokios valdžios įtakoje.
Galiausiai visi turės paklusti ir atsiskaityti pačiai aukščiausiai valdžiai – Dievui. Kas 
valdo jūsų gyvenimą? Gal savanaudiškumas? O gal geiduliai, pavydas ar dar kas nors? 
O gal viską pavedėte į Dievo rankas ir prašėte: „Viešpatie, nuo šiol Tu valdyk mane.“ 
Būdami kito valdžioje, ir patys galite gauti tam tikrą valdžią.

Dienos malda
Mano gyvenime vis dar yra sričių, kurias norėčiau pavesti Tavo valdžiai,
Viešpatie Jėzau. Suteik man savo malonės ir stiprybės visa atiduoti Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM  
vertė R. Rušinskienė. 

Užsisakykite šiuos kasdienius skaitinius  
el. paštu: http://biblijos.lt/skaitiniai

Pagarbos 
rodymas valdžiai

Tuomet prisiartinęs Jėzus 
prabilo: „Man duota visa 

valdžia danguje ir žemėje.“  
Mato 28,18

Geroji naujiena
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Ieškantiems

Kalbant apie prasmę, išryškėjo trys svar
būs nagrinėjamos problemos elementai, 
padedantys ieškoti atsakymo į šį klausimą: 
būtis, laikas ir amžinybė. Mes pamatėme, 
jog tik žmogaus arba Dievo būtis/buvimas 
sudaro galimybę būti/atsirasti prasmei. 
Žmogus, neišvengiamai apribotas ir susais
tytas laiko, atranda/įsivardija laikinas savo 
gyvenimo prasmes. Apreikšta amžinybė 
atveria žmogui amžinos, visa apimančios 
prasmės galimybę. Ryškėja, kad laikas ir 
amžinybė savitai ir ypatingai lemia prasmės 
atsiradimą ir išnykimą ar jos pasilikimą. 
Todėl atidžiau panagrinėsime ir atskleisime 
kai kuriuos prasmės santykio su laiku ir am
žinybe aspektus.

Kas yra mūsų ieškoma gyvenimo prasmė? 
Kaip mes suvokiame šią sąvoką? A. Maceina 
siūlo tokį prasmės apibūdinimą: „Prasmė 
yra tai, kas sudaro buvimo vertingumą, kas 
jį išvaduoja iš grynojo buvimo pavidalų, kas 
jį padaro grynai žmogišką [...]“ (Maceina, 

Romanas Semaška

Pirmoje straipsnio 
dalyje bandėme atsakyti 
į klausimą, ar žmogus 
apskritai gali rasti/
atpažinti visa apimančią 
savo gyvenimo prasmę, ir 
ar Dievas gali jam padėti 
tai padaryti. 

Gyvenimo 
prasmės
beieškant
Prasmė laike ir amžinybėje. II dalis
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1990, 548 p.). Kitaip tariant, prasmės esmę 
nusako būties veikla (arba veikli būtis).

Kita vertus, labai teisingai pastebima, jog 
itin svarbu atskirti prasmingus tikslus, sie
kius nuo prasmės išgyvenimo jausmo: „Rei
kia atskirti motyvuotus veiksmus, nukreip
tus į tikslą, kurie mums atrodo prasmingi 
(pvz., studijuoti universitete, kad įgytumei 
specialybę), nuo prasmės jausmo, nepriklau
sančio nuo racionaliai projektuojamo tikslo 
ateityje. Tai atsispindi ir mūsų kalbėsenoje, 
kai sakome „jaučiu beprasmybę“ arba „jau
čiu tuštumą“.“ (Kiauka, 2012, 56 p.). 

Kas yra laikas, kuriame žmogus atranda 
savo (laikinąsias) prasmes? Apie kokį laiką 
– objektyvųjį matuojamą ar subjektyvųjį 
išgyvenamą – mes kalbame, kai sprendžia
me prasmės įžvalgas žmogaus būtyje? Koks 
laikas yra prasmingas? Ir kodėl kartais (ar/ ir 
kai kuriems) laikas bėga be prasmės? 

Kas yra amžinybė, kurioje religingas 
žmogus regi, atranda savo amžiną prasmę? 

Turbūt dar niekam nepavyko suformuluoti 
vienareikšmio laiko apibūdinimo, tad juo 
labiau apie amžinybę visų pirma mąstysime 
ne kaip apie be galo ištęstą laiką: „Tačiau 
amžinybė nėra, kaip paprastai klaidingai 
suprantama, neapibrėžtai ištęstas laikas.“ 
(Fromas, 1996, 177 p.).

Kokios prasmės atrandamos laike?
Žemiškasis žmogus visą savo buvimą 

aptinka esant laike. Išskyrus antlaikius (t. y. 
laikui nepavaldžius) mąstymo, kūrybinių ar 
mistinių vizijų išgyvenimus, visa kita žmo
gaus veikla „panardinta laike“, jame išdėsty
ta, jam nepalenkiamai pajungta. Kad ir kaip 
šio laikmečio žmogus stengiasi pažaboti ir 
nugalėti laiką, kuris „pergyvenamas kaip 
kažkas mums labai svetimas, su kuo mes 
negalime apsiprasti ir susitaikyti“ (Maceina, 
1990, 533 p.), pastarasis vis tiek lieka „lais
vas“, „savarankiškas“ ir galiausiai nesugau
namas, ir, kaip sakė filosofas V. Sezemanas, 
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žmogus puoselėja viltį „išsivaduosiąs nuo 
laiko prakeikimo“ (Sezemanas, 1997, 570 p.).

Biblijos tekstai išties sudaro galimybę 
žmogaus būčiai uždėtą laiko „jungą“ laikyti 
prakeikimu. Štai, pavyzdžiui, jeigu pirmoji 
sukūrimo istorija (Pr 1, 1–2, 4) tarsi labai 
švelniai, nors ir perdėm iškilmingai pakužda, 
jog nei mirties, nei jokio irimo sukurtame 
pasaulyje nebuvo (minėtame tekste įžvelg
tina, kad žmogui ir visiems gyviems pada
rams maistui Dievas skyrė tik žaliuojančius 
augalus, jų sėklas ir vaisius; visoje Dievo 
kūrinijoje viskas buvo tik „labai gerai“), tai 
jau antroji (Pr 2, 4–3, 24) daug aiškiau by
loja apie buvusią galimybę žmogui gyventi 
amžinai: Tuomet Viešpats Dievas tarė: „Tik 
pažiūrėk! Žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, 
žinantis gera ir pikta. Kad tik jis neištiestų 
rankos, nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio, 
nevalgytų, ir negyventų amžinai!“ Todėl 
Viešpats Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo 
dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Išvaręs 
žmogų, Jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo 
kerubus ir liepsna švytruojantį kalaviją kelio 
prie gyvybės medžio saugoti. (Pr 3, 22–24). 
Šiame bibliniame pasakojime gyvybės me
džio vaisiai vaizduojami kaip amžinojo 
gyvenimo šaltinis.

Kiek tolėliau pasakojimas atskleidžia, kaip 
Dievas nubrėžė žmogiškosios egzistencijos 
(gyvenimo) ribas: Tuomet Viešpats tarė: 
„Mano Dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, 
nes jis yra ir kūnas. Tetrunka jų dienos šimtą 
dvidešimt metų“ (Pr 6, 3). Taip ryškėja, kad 
žmogus, anot Pradžios knygos tekstų, Dievo 
perkeliamas iš galimai (laike) neriboto savo 
buvimo į tam tikrą trukmę laiko erdvėse. 
Tačiau laiko apribotas ne tik žmogus, bet 
ir visa žemė: O žmogui jis tarė: „[...]tebūna 
už tai prakeikta žemė [...]“ (Pr 3, 17). Pra
keikimas biblinėje kalboje vienareikšmiš
kai reiškia „daikto“ ar dalyko pasmerkimą 
sunaikinimui. Taigi, peršasi prielaida, jog 

prakeikdamas žemę Dievas nurodo, jog ši 
bus sunaikinta. Tokiu būdu visą ją ir tai, kas 
joje yra, Jis apriboja laiku (t. y. gyvuos iki 
sunaikinimo) arba tiksliau – „pasmerkia“ lai
kinumui. Pastebėkime, jog ši įžvalga atitinka 
biblinį kontekstą, kuriame teigiama, jog visa, 
kas tik yra atsiradę, atsirado iš Dievo žodžio, 
vadinasi, ir laikas atsirado tik Dievui savuoju 
žodžiu apibrėžus savo kūrinių egzistavimo 
trukmę. Be to, panašu, jog taip šiuose teks
tuose atsiskleidžia žmogui nepavaldus (ob
jektyvus) gamtinis laikas, taip pat žmogaus 
išgyvenamas jo paties, jam skirtas, jo ir jame 
„bėgantis“ laikas, tam tikru būdu derantis ir 
siejamas su pirmuoju (objektyviu).

Kaip dabar prasmės plotmėje galėtume 
apibrėžti, kas vyksta žmogui, aptinkančiam/ 
suvokiančiam save laike? Visų pirma, kaip 
pastebėjome, žmogus, nesivadovaujantis 
Dievo teikiamos perspektyvos (gyventi 
amžinai) galimybėmis, „atsitrenkia“ į savo 
gyvenimo visumos beprasmybę ir atranda/ 
įžvelgia prasmes tik tame, ką jis gali daryti 



dabar, t. y. jis apsibrėžia prasmes, aiškiausiai 
suvokdamas, jog visa, ką tik jis imtųsi veikti, 
yra „pasmerkta“ vykti ribotame laike. Tai 
reiškia, kad nusistatydamas, apibrėždamas 
prasmes žmogus neišvengiamai atsižvelgia, 
jog viskas turės turėti pradžią, tam tikrą 
dabartį ir („nueiti“ į) praeitį. Kitaip tariant, 
žmogus net nedrįsta ko nors planuoti (ir 
tokiu būdu įžvelgti prasmę) amžių amžiams, 
mat žino, kad tai laikina, nes „visagalis“ lai
kas tai sunaikins.

„Iš tikrųjų: kol mes paprastai, naiviai, per 
dienų dienas gyvenam savo gyvenimą, kol 
mes grimzte nugrimzdę į jo darbą, reikalų 
ir rūpesčių periodišką kaitaliojimąsi, mes 
nepastebime paties laiko; jis mūsų junta
mas ir patiriamas tik potencialiai – pačiame 
gyvatos procese“. (Sezemanas, 1997, 571 p.). 
Taigi laikas, jo poveikis yra tarsi sąmoningai 
ar nesąmoningai ignoruojamas arba, kitaip 
tariant, „negalėdami jo panaikinti savo būty
je, mes norime jį pamiršti bent savo „sąmo
nėje“.“ (Maceina, 1990, 533 p.).

Apibendrinkime tai, kas ką tik bandyta 
įžvelgti. Žmogus, negalėdamas įveikti, nu
galėti laiko, jį tam tikra prasme ignoruoja ir 
teigia (pats sau ir kitiems), jog prasmingi yra 
laikini, praeinantys, išnykstantys dalykai (jis 
pats ir visi jo darbai). Tačiau, kalbant atvirai, 
šitokia „veidmainystė“ išduoda žmogaus 
pastangas apgauti patį save.

Taigi peršasi mintis, jog laike egzistuojan
tis žmogus sau nusistato, įžvelgia ir įvardija 
ne prasmes, bet, greičiau, tam tikruose pa
vieniuose savo laikinos būties etapuose savo 
buvimui prasmingus racionalius tikslus. 
Jog visa tai nėra prasminga, „išduoda“ visas 
laikinai įžvelgtas prasmes nubraukiantis ne
prašytai aplankantis beprasmybės jausmas.

Kitaip tariant, žmogus, suvokęs save kaip 
laikiną būtybę, „susitaikęs“ su šiuo faktu, 
pasitenkina racionaliais savo gyvenimo 
tikslais. Tačiau, išgyvendamas/ suvokęs save 
kaip būtį, negali susitaikyti su savo praeina
mumu/ laikinumu ir laikinas savo veikmes 
(pa)mato kaip beprasmes.

Kokios prasmės įžvelgtinos amžiny-
bėje?

Jau gilioje senovėje žmogus, apčiuopda
mas savo būtį, jautė, jog tik amžinybė gali 
jį „pasotinti“ arba, tiksliau, išgelbėti. Taip, 
tarsi apčiuopdamas amžinybės įspaudą sa
vyje, Ekleziasto knygos autorius užrašė: Jis 
(Dievas) įdėjo amžinybę žmogui į širdį […] 
(Ekl 3, 11). Anot šios ištarmės, žmoguje yra 
kažkas, kas visiškai priešinga laikui – amži
nybė. Panašia linkme, tik vietoj amžinybės 
vartodamas žodį begalybė, mąsto E. Levinas: 
„Begalybė […] įdėta mumyse dar iki bet ko
kio laiko […]. Begalybės „idėja“, jos pėdsakas 
sąmonėje aptinkamas be patyrimo: tai esa
timi niekada nebuvusi ir į ją nesugrąžinama 
praeitis.“ (Levinas, 2001, 18 p.). Gal tai yra 
pradinio Dievo sumanymo žmogui – kad 
žmogus būtų kaip Dievas ir būtų į Jį pana
šus ir savo būtimi, t. y. amžinas, pėdsakas? 

Žmogus, negalėdamas 
įveikti, nugalėti laiko, 
jį tam tikra prasme 
ignoruoja ir teigia 
(pats sau ir kitiems), 
jog prasmingi yra 
laikini, praeinantys, 
išnykstantys dalykai 
(jis pats ir visi jo 
darbai).
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Galbūt būtent ši vidinė realija lemia, kad 
žmogus taip sunkiai suvokia savo laikinumą 
ir baigtį ir taip sunkiai su jais taikstosi?

Tačiau kyla klausimas: ar galima apie 
amžinybę kalbėti kaip apie atskirą subjektą? 
Kitaip tariant, ar amžinybė yra tarsi kokia 
sąmoninga būtybė ar objektas, pats, kada 
„sugalvojęs“, prisiliečiantis prie žmogaus? 
Buvo pastebėta, jog laikas „egzistuoja“ labai 
keistai: jo, kaip tokio, tarsi ir nėra (nes jis 
neturi jokios trukmės), tačiau viskas vyksta 
jame. Panašiai ir erdvė neužima jokios vie
tos, tačiau visi objektai telpa joje (Kardelis, 
2012, 19 p.). Tad ar galėtume sakyti, kad 
amžinybė egzistuoja?

Jeigu laikytumės minties, jog raiškiausia 
laiko „išorinė“ išraiška yra visa ko nesiliau
jantis kismas, vedantis suirimo link (nors, be 
abejo, tam tikram laikotarpiui „leidžiantis“ 
ir numatyti, sukurti bei būti), tai, mąstytina, 
kad amžinybė, neturėdama svarbiausių laiko 
atributų, visa ką „išlaiko“ nekintantį, t. y. ne
blogstantį, neyrantį ir nesibaigiantį. Atrodo, 
būtent taip apie naują būsimąjį – amžinąjį – 
pasaulį kalba Biblija: Ir aš pamačiau naują 
dangų ir naują žemę […], nebebus daugiau 
mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo 
daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau – 
praėjo. Ir Sėdintysis soste tarė: „Štai Aš visa 
darau nauja!“ (Apr 21, 1–5).

Taigi šiame etape galėtume apibrėžti, 
jog amžinybė visų pirma yra tarsi antlai
kė (laikui nepavaldi) erdvė, kurioje viskas 
egzistuoja be kitimo (kalbame apie kismą, 
kuris sueikvoja, nualina, išbaigia ir galiausiai 
sunaikina), tai tarsi kokia išorinė amžinybės 
esmės išraiška. Tačiau vis dar lieka neatsa
kytas klausimas, kaip amžinybė gali „gyvai“ 
kontaktuoti su žmogumi, jį tarytum „(pa)
žadindama“, prakalbindama laike? Kas ta 
amžinybė?

Minėjome, jog visoje žmogaus egzisten
cijos plotmėje, jo pažinioje tikrovėje tėra 

viena amžina realija – Biblijoje pristato
mas Dievas. Jau anksčiau pastebėjome, 
kaip primygtinai Biblijos Dievas prisistato 
kaip nuolat esantis, t. y. amžinas. Dar dau
giau, tenykščiai tekstai amžinybę „atvirai“ 
susieja su Dievu: Tai yra amžinasis gy-
venimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį 
tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų. 
(Jn 17, 3). Tai galėtų reikšti, kad, norint 
pažinti amžinybę, reikia pažinti amžiną 
(amžinybe disponuojantį) Dievą, panašiai 
kaip norėdami pažinti laiką esame tarsi 
verčiami pažinti, įsižiūrėti į laikinas būty
bes (ar reiškinius). Tad čia jau reikia tarti, 
jog mūsų minima amžinybė ir Biblijoje 
pristatomas Dievas yra viena, tapatu.

Anot viso Šventųjų Raštų konteksto, žmo
gus buvo pašauktas būti ir dabar per Jėzaus 
Kristaus Evangeliją yra Dievo šaukiamas 

Amžinybė visų pirma 
yra tarsi antlaikė 
(laikui nepavaldi) 
erdvė, kurioje viskas 
egzistuoja be kitimo 
(kalbame apie kismą, 
kuris sueikvoja, 
nualina, išbaigia ir 
galiausiai sunaikina), 
tai tarsi kokia išorinė 
amžinybės esmės 
išraiška.
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(būti) amžinybėn. Galbūt būtent dėl šios 
priežasties – kad žmogus sukurtas amži
nybei ir turi savyje jos įspaudą – žmogui 
niekaip negali būti prasmingi nykstantys, 
praeinantys dalykai? Logiška daryti išvadą, 
jog žmogui gali būti prasmingi tik tie ir tokie 
dalykai, kurie yra amžini, t. y. nekintantys.

Nesikeičianti būtis, nesikeičiantis buvi
mas ir nesikeičianti būtybė yra amžinybės 
teikiamos prasmės esmė. O kadangi, matė
me, pats Dievas (tam tikru būdu) ir yra pati 
amžinybė, tai pats Dievas yra žmogaus pras
mė: „Dievas yra tai, ką mes laikome galutiniu 
rūpesčiu, ir žmogui reprezentuoja galutinę 
prasmę“ (Jacopozi, 1997, 83 p.). Amžinybėje, 
t. y. Dieve, žmogus yra nekintamai prasmin
gas. Būti prasmingam, pagal Šventuosius 
Raštus, reikštų būti niekad nekintančiame 
antlaikiame Dievo gerume.
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Gyvenimas

Dievas nustatė valdymo principus. Tad 
kodėl mes manome, kad Jis nenori dievoto 
šalies valdymo?

Pagrindinius prieštaravimus galima su
traukti į tokius penkis punktus.

1. „Moralinė dauguma“ visados bažny-
čią siejo su Respublikonų partija. („Mo-
ralinė dauguma“ – dešiniosios konserva-
torių orientacijos politinė organizacija, 
1979 m. įsteigta pastoriaus Jerry‘io La-
mono Falwello.

Dievo Žodis mums sako: „Kas valdo 
žmones teisingai, valdo Dievo baimėje“ 
(2 Sam 23, 3, Biblijos draugijos vert.). Po
litikoje mums reikalingi nuolankūs, dievo
baimingi žmonės. Nuolankumas nereiškia, 
jog lyderiai tampa pasyvūs pastumdėliai. 
Jie gyvena visiškai pasišventę Dievui, juos 
labiau jaudina Dievo nuomonė, negu viešo
sios nuomonės apklausos. Mūsų vyriausybės 
kokybė daugiau priklauso nuo mūsų vadovų 
charakterio, negu nuo mūsų įstatymų. Juos 
reikia vertinti pagal poelgius, o ne pagal žo
džius, nes daugelis iš jų pasitelkia „religines 
kalbas“ ir iškraipo Šventąjį Raštą, kad galėtų 
palaikyti nebiblines iniciatyvas.

Penkios priežastys,
kodėl jauni krikščionys ir 
pastoriai vengia politikos

Shane Idleman

Kiekvieną iš mūsų Dievas 
yra apdovanojęs įvairiomis 
dovanomis, talentais ir 
troškimais. Jeigu Dievas 
pašaukė žmogų skelbti Dievo 
Žodį ir jo mokyti, tai gali 
tapti šio žmogaus gyvenimo 
aistra. Jeigu Dievas pašaukė 
krikščionį eiti į politiką, 
tuomet politika turi tapti jo 
(arba jos) aistra.
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2. Krikščionys „visuomet yra prieš 
kažką“.

Kai žmonės savo gyvenime griežtai laikosi 
Biblijos tiesų, gali pasirodyti lyg jie „visuomet 
yra prieš kažką“. Tačiau jeigu mes teigiame 
esą už vyro ir moters santuoką, privalome 
būti prieš gėjų santuokas. Jeigu mes už šventą 
gyvenimą, tai mes prieš abortus. Jeigu mes 
esame už lygybę, tai mes prieš vergiją (įskaitant 
ir seksualinę) bei prekybą žmonėmis. Mes esa
me pašaukti skleisti tiesą, daryti ją prieinamą, 
tačiau tai daryti su meile.

3. Politika yra blogai, agresyvu. Politika 
veda prie nesantaikos.

Politika apibūdinama pagal vadovau
jančios šaliai žmonių grupės veiksmus. 
Mes neturime daryti kompromiso su mūsų 
principais. Druska turi atlikti savo funkciją, 
o ne paprasčiausiai būti druskinėje. Taip 
pat ir žibintas turi šviesti, o ne būti kur nors 
užkištas. Pats žodis „politika“ yra neutralus. 
Ne politika gelbsti Ameriką, bet pokyčiai, 
kuriuos sukelia pagarba Dievui ir pagalba 
kitiems žmonėms.

4. Bažnyčia ir valstybė turi būti atskir-
tos viena nuo kitos.

Daugelis mano, jog frazė, kad bažnyčia 
yra atskirta nuo valstybės, yra Konstituci
joje. Tačiau taip nėra. Teismai naudoja šią 

frazę, kad uždraustų religinę veiklą, ir visų 
pirma uždraustų veikti tiems, kurie krikščio
niškus principus įdiegia į gyvenimą.

5. Evangelija nepripažįsta politikos... 
Tai nėra mūsų misija

Didžiausioji Amerikos problema nėra 
politinė. Didžiausioji Amerikos problema 
yra dvasinė. Jos vardas – nuodėmė. Politikai 
gali išgelbėti Ameriką ne daugiau, kaip skęs
tančiajam gali padėti svarmenys. Ir viena 
vertus, mes negalime ignoruoti mums Dievo 
duotos pilietinės atsakomybės, kita vertus, 
negalime paneigti didžiulės politikų įtakos 
mūsų visuomenei. Bažnyčia nėra pašaukta 
pavirsti politiniu judėjimu, ji pašaukta daryti 
dvasinę įtaką.

Aš esu dėkingas Dievui už krikščionis, 
darančius įtaką politiniam klimatui mūsų 
šalyje. Aš norėčiau, kad jų būtų daugiau. 
Tuo metu, kai prie mūsų krantų siautėja 
moralinis ir kultūrinis karas, mums kaip 
niekada anksčiau būtina atsibusti iš dva
sinio snaudulio. Tai kova už visos mūsų 
nacijos sielą. Ir tik mes galime pasirinkti, 
ar atlaikysime, ar krisime. „Ten, kur šėlsta 
mūšis, yra tikrinamas kareivių atsidavimas.“ 
(Martynas Liuteris)

Parengta pagal www.invictory.com
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Misijos

Emily McAlister
Mano vardas Emily McAlister, man nesenai 
sukako dvidešimt šešeri. Gimiau ir užaugau 
JAV, Pietų Karolinos valstijoje. Turiu nuos
tabius Viešpatį mylinčius tėvus, jie išmokė 
mane ieškoti Jo, kad ir ko imčiausi. Man 
patinka keliauti ir patirti, kaip gyvenama 
kitose kultūrose.

Šios misijų kelionės buvo daug sunkes
nės, nei tikėjausi, bet ne ten, kur tikėjausi. 
Anksčiau jau keturis kartus buvau vykusi į 
misijų keliones, tad buvo aišku, kas manęs 
laukia užsienyje. Žinojau, kad bus kalbos 
kliūčių, neįprastas maistas, kitokios eismo 
taisyklės arba jų nepaisymas ir išvis – kitoks 
gyvenimo būdas.

Man visada patikdavo būti tarp žmonių, 
kalbėtis asmeniškai arba didelėse grupėse. 
Tad keliauti su penkiasdešimties žmonių 
grupe man nebuvo baisu, priešingai – labai 
smagu! Galbūt svarbiausia, ko pasimokiau 
per šią misiją, yra tai, kad gyvenimas nėra 
vien tik „saulėtos dienos“. Net jei išvykau 

Misijų kelionė 
per pasaulį

Misijos „World Race“ dalyvių pasakojimai

World Race – tai vienuolikos 
mėnesių trukmės misijų kelionės 
į vienuolika šalių, rengiamos 
organizacijos Adventures in 
Mission (AIM). Keliauja 50 
žmonių, jie pasidalija į komandas 
po septynis. Tose šalyse, į kurias 
vykstama, bendradarbiaujama 
su vietos misijų bendruomenėmis. 
Komandos tikslas – padėti joms 
ir skleisti meilę Jėzui tenkinant 
šių bendruomenių poreikius. Tai 
gali būti pagalba vaikų namuose, 
kalėjimuose, kuriant bažnyčias, 
statybose, pagalba moterims 
ir vaikams, nukentėjusiems 
nuo prekybos žmonėmis, 
administracinis darbas, mokymas, 
sporto stovyklos ir t. t. Daugiau 
apie AIM ir World Race sužinosite 
apsilankę www.adventures.org
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vykdyti Dievo darbą, vis vien bus ir blogų 
dienų. Nesu tobula. Turiu ir čia tų pačių 
problemų, kurių turėjau namie. Aš dar tik 
bandau pažinti save ir kasdien mokausi vis 
labiau sekti Jėzumi. Kai kada būnu nevykusi 
misionierė. Tie išgyvenimai suteikė juoko, 
skausmo, džiaugsmo, ašarų ir daugybę kitų 
emocijų, tačiau jų neiškeisčiau į nieką.

Ana Maria Soto
Gimiau Kolumbijoje, o augau saulėtoje Flo
ridos valstijoje, JAV. Mano aistra – susitikti 
naujus žmones, keliauti ir – mūsų nuosta
busis Dievas! Mano misija – atrasti pasaulio 
stebuklus ir dalytis su kitais ta meile ir rū
pesčiu, kuriuos Dievas suteikė man. Viešpats 

Šios misijų 
kelionės buvo daug 
sunkesnės, nei 
tikėjausi, bet ne ten, 
kur tikėjausi. 

sako: „Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau 
dėl jūsų, – tai VIEŠPATIES žodis, – dėl jūsų 
gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti 
vilties sklidiną ateitį.“ (Jeremijo 29, 11)
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Šios kelionės metu pasikeitė mano po
žiūris į evangelizaciją. Iš pradžių mane ji 
gąsdino, tačiau po keleto kartų supratau, kad 
kiekvienoje šalyje apie Evangeliją kalbama 
vis kitaip. Supratau, kad man labiausiai pa
tinka ją skelbti asmeniškai bendraujant. Tai 
tarsi gyventi su žmonėmis ir mylėti juos taip, 
kaip myli Jėzus, ir tiesiog paprastai kalbėtis 
apie Jėzų. Tai buvo išties puiku.

Jackie Parker
Mano vardas Jackie, man dvidešimt dveji. 
Pajutau pašaukimą dalyvauti World Race 
praėjus vos dviem mėnesiams po to, kai 
pažinau Viešpatį. Jis man labai aiškiai lei
do suprasti, kad turiu vykti, tad pateikiau 
prašymą ir labai greitai buvau priimta. 
Maždaug po dešimties mėnesių išvykau į 
šią kelionę.

Iki šiol tai buvo nuostabus nuotykis. 
Dievas mane naudojo tokiais būdais, ku
rių negalėjau net įsivaizduoti. Šį mėnesį 
kalbėjau moterims kalėjime. Papasakojau 
joms apie savo gyvenimą iki Kristaus pa
žinimo, apie tai, kaip nekenčiau Dievo ir 
kaip ramybės ir pasitenkinimo ieškojau 
visai netinkamose vietose ir kad niekas 
nepadėjo. Pažinus Jėzų viskas pasikeitė. 
Man tai papasakojus prie manęs priėjo 
daug moterų pasakyti, kad jas sujaudino 
mano istorija arba kad dabar grumiasi su 
tais dalykais, su kuriais praeityje grūmiau
si ir aš. Pasakodama apie save galėjau jas 
patikinti, kad Dievas jas vis dar myli ir nori 
joms padėti.

Vienas svarbiausių dalykų, kurių pasimo
kiau per šią kelionę, tai, kad mūsų istorijos 
yra galingos. Mano pasakojimas daro po
veikį tiems žmonėms, kurių nesujaudina 
jūsiškis, ir atvirkščiai. Nebijokite dalytis tuo, 
ką Dievas padarė jūsų gyvenime, nes taip 
Dievas prieis prie kitų žmonių.

Juliana Jones
Sveiki! Esu Juliana Jones, man dvidešimt 
septyneri metai. Gimiau JAV, Kolorado vals
tijoje. Prieš išvykdama su World Race dirbau 
didelės firmos finansininke. World Race – tai 
vienuolikos mėnesių misijų kelionė į vienuo
lika šalių. Atrodo kaip tik kartą gyvenimą 
pasitaikantis šansas! Visuomet maniau, kad 
tokius didelius dalykus Dievas duoda ki
tiems – gabesniems, pamaldesniems, tiesiog 
geresniems žmonėms, o ne man. Tačiau 
praėjusiais metais jutau, lyg Dievas šnabž
dėtų: „O kodėl ne tu?“ Ir ką gi – niekaip į tai 
negalėjau atsakyti.

Ką supratau Lietuvoje? Tikintieji, ap
sisprendžiantys sekti Dievu, net jei tai jiems 
daug kainuotų, patiria džiaugsmą. Čia su
sipažinau su daugeliu tikinčiųjų, kurie so
vietmečiu slaptomis eidavo į bažnyčią ir, 
kad liktų ištikimi Kristui, aiškiai priešinosi 
bendrosioms nuostatoms.

Taip pat vieną dieną einant pro autobusų 
stotį Viešpats paragino mane užkalbinti 
gatvėje stovinčią moterį. Pradėjusi kalbėtis 
suvokiau, kad ji – prostitutė. Pasiūliau jai 
kartu netoliese papusryčiauti, ir dar su vie

Ką supratau 
Lietuvoje? Tikintieji, 
apsisprendžiantys 
sekti Dievu, net 
jei tai jiems daug 
kainuotų, patiria 
džiaugsmą.
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na drauge ten nuėjome. Sužinojome, kad ji 
vienintelė išlaiko savo šeimą – tėvus ir mažą 
berniuką. Sėdėdama pajutau Dievą sakant, 
jog esu Jo rankos ir kojos, kad atskleisčiau 
šiai mažai mergaitei, esančiai negeroje vie
toje, Jo meilę.

Meldžiuosi, kad tikintieji susivienytų ir 
kad vienas su kitu toliau stengtųsi daryti 
įtaką kultūrai, kurioje yra, ir atrasti kelią 
pas prarastuosius. Atvirai kalbant, to paties 
meldžiuosi ir JAV ir tikintiesiems bet kurioje 
kitoje šalyje. Pasaulyje ir toliau bus skausmo, 
jis ir toliau rinksis Dievui nepatinkančius 
kelius. Bet ir mes toliau priešinsimės, mel
simės už pasaulį, kalbėsime žmonėms meilę 
ir prašysime, kad Dievas mus naudotų. Mes 
jau esame laiminčioje komandoje, todėl 
meldžiuosi, kad ir toliau kovotume už savo 
brolius ir seses iš šio pergalės taško.

Allison Hultquist
Kalamazu, Mičiganas, JAV
World Race man akimirksniu parodė, koks 
didelis yra pasaulis ir koks dar didesnis yra 
Dievas. Kiekvienoje šalyje, į kurią benuvyk
čiau, pamatau vis kitą Dievo pusę. Nepale 
mačiau Jo teisumą ir teisingumo troškimą, 
Svazilande mačiau, kaip Jam sopa širdį dėl 
našlaičių ir „mažutėlių“, Lietuvoje mačiau 
pagarbą ir šventumą, kylančius iš senos is
torijos. Šį mėnesį meldžiausi, kad Lietuvoje 
per ateinančius metus daugiau kaip 1000 
naujai įtikėjusiųjų iš tiesų pažintų Jėzų. To 
paties melsiuosi ir iš Lietuvos išvykusi!

Didžiausia pamoka, kurios išmokau šioje 
misijoje, – tai bendruomenės svarba. Die
vas žmones sukūrė tokius, kad mums reikia 
vienam kito, panašiai, kaip mums reikia Jo. 
Viena pati pasaulio neišgelbėsiu. Tačiau kar
tu su kitais, besidarbuojančiais greta manęs, 
galiu labai pakeisti keleto žmonių gyvenimą, 
o šie žmonės savo ruožtu gali pakeisti dar 

kitų žmonių gyvenimą. Supratau, kad gyventi 
bendruomenėje yra sunku ir ne visuomet 
linksma, tačiau galiausiai tai atsiperka. Ir gera 
žinoti, kad šalia tavęs yra šeši žmonės, ir jie, 
jeigu reikės, pasirengę kovoti už tave.

Amanda Nylin
Sveiki! Mano vardas Amanda Nylin, man 
dvidešimt šešeri. Užaugau Ajovos valstijoje, 
JAV. Tai maža valstija JAV Vidurio Vakaruose, 
kurioje auginama daug kukurūzų. Studijavau 
biologiją, biomedicinos specia lizaciją, pasta
ruosius trejus metus dirbau ligoninėje. Mano 
aistrą rūpintis kitais Dievas panaudojo, kad 
pašauktų mane tarnauti su World Race.

Vienas iš didžiausių dalykų, kuriuos su
pratau per savo pirmus šešis tarnystės mė
nesius, buvo tai, kad Dievas yra viršesnis 
už kultūrą. Keliaudama iš šalies į šalį pati 
pamačiau, kad skirtingos kultūros turi skir
tingus Tėvo garbinimo ir šlovinimo būdus. 
Bet viena visur išlieka – tai Jis pats. Jo jėga 
ta pati, Jo meilė ta pati, Jo malonė ir gailes
tingumas tokie patys, ir toks pats Jo noras 
išgelbėti Savo prarastus vaikus.

Rachel Zerby
Sveiki! Mano vardas Rachel, atvykau iš JAV, 
Naujosios Meksikos valstijos. Baigiau pra
dinių klasių mokytojos ir kalbų specialybę 
Naujosios Meksikos universitete.

Vienas iš dalykų, kurių meldžiu Lietu
vai, – kad čia gyvenantys tikintieji gintų 
Evangelijos žinią ir už ją kovotų. Meldžiu, 
kad Viešpats jums suteiktų jėgų ir drąsos 
kovoti už Jėzų ir tai daryti viešai. Viešpats 
juda Lietuvoje!!! Man ir mano komandai 
tai – didelė garbė ir džiaugiamės, kad pri
klausome šiam judėjimui ir kad galime 
malda kovoti Viešpačiui skinantis kelią jūsų 
gražioje šalyje!
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Liudijimas

Į kariuomenę vaikiną paskatino eiti ne 
tik artimieji. Jis ir pats užsibrėžė tikslą ten 
sutvirtėti, įgyti ištvermės, daugiau ryžto, 
valios ir kartu su Viešpačiu keisti savo cha-
rakterį, nugalint išdidumą ir kūniškumą. 
Kodėl pasirinko savanorišką karinę tarnybą, 
Liudvikas papasakojo savo liudijime. Jame 
atskleidė, kaip pažino Viešpatį Jėzų Kristų, 
kaip tai pakeitė jo požiūrį į visuomenę ir joje 
vykstančius reiškinius.

Paklaustas apie galimas patyčias Lietuvos 
kariuomenėje, Liudvikas mano, jog dabar
tinėje šalies kariuomenėje krikščionys nėra 
pasityčiojimo objektas, kaip būdavo anks
čiau, sovietų kariuomenėje, kurioje buvo 
paplitęs toks reiškinys kaip „diedovščina“. 
Tada baigiantys tarnauti kariai tyčiodavosi iš 
jaunesnių karių ir juos, tarp jų ir krikščionis, 
žemindavo. „Manau, dabar, kai kiekvienas 
turi laisvę rinktis, kuo tikėti, yra visai kitaip. 
Tikiu, jog dabar krikščionis laisvu laiku gali 
rasti laiko ir asmeniškai malda bendrauti su 
Jėzumi, skaityti Dievo Žodį. Svarbiausia, kad 
krikščionis kariuomenėje įkyriai nebruktų 
kitiems savo tikėjimo tiesų, o išmoktų kiek
vienoje situacijoje klausyti Dievo balso, 
laukti Jo vadovavimo ir tada teisingai elgtis 
su kitais, nepažįstančiais Dievo“, – teigė 
jaunasis savanoris.

Karo tarnyboje 
visada liksiu  
su Viešpačiu

Lina Jurgaitienė

Dvidešimt dvejų metų 
ukmergiškis Liudvikas Kalininas 
neseniai baigė Ukmergės 
technologijų ir verslo mokyklą, 
ten įgijo želdinių tvarkytojo 
specialybę. Tačiau šiais 
metais sužinojęs, jog Lietuvoje 
grąžinama privalomoji 
nuolatinė karo tarnyba, 
Liudvikas nusprendė eiti 
tarnauti savanoriu. 
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Kita vertus, visais laikais krikščionys 
vienaip ar kitaip buvo ir bus persekiojami 
dėl Jėzaus vardo. Taip gali nutikti ir tar
naujant kariuomenėje. Juk ir Jėzus pasakė: 
„Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia 
ir persekioja bei meluodami visaip piktžo
džiauja.“ (Mt 5, 11). „Manau, jog krikščionys 
net ir tarnyboje neturi bijoti išpažinti savo 
tikėjimą ir nebijoti užgauliojimų dėl Jėzaus 
vardo. Juk tuo metu, kai esi persekiojamas 
dėl tikėjimo, tai ne tik tau, bet ir kitiems gali 
tapti didele palaima. Žinoma, ir Lietuvos 
karo tarnyboje gali nutikti visko, todėl visada 
svarbu išlikti tikinčiam. Be to, kariuomenė
je gali būti ir kito tikėjimo asmenų, todėl 
mums, krikščionims, svarbu, kiek nuo mūsų 
priklauso, gyventi ramybėje ir taikoje su kito 
tikėjimo asmenimis ir savo doru gyvenimu 
skleisti jiems Viešpaties meilę“, – įsitikinęs 
Liudvikas.

Per patyčias – Dievo link

Nuo pat mažens iki dešimtos klasės Liud
vikas patyrė tai, ko labiausiai bijo vaikai 
ir paaugliai – patyčias. „Mokykloje visi iš 
manęs tyčiojosi, žemindavo, įžeidinėdavo. 
Ilgą laiką ieškojau gyvenimo prasmės, klau
siau savęs, dėl ko verta gyventi“, – prisiminė 
vaikinas. Vieną kartą, jam besimokant aš
tuntoje klasėje, jo klasės auklėtoja, mokiusi 
tikybos ir biologijos, pranešė, jog į vietinę 
katalikų bažnyčią atvyksta kunigas egzorcis
tas, ir jis melsis už žmones užtarimo malda. 
Liudvikas apsilankė tame susitikime. Jis 
išgirdo ne tik pamokslą, bet ir kelių buvusių 
kalinių liudijimus apie tai, kaip jie pažino 
Dievą ir kaip Jis pakeitė jų gyvenimą.

Galiausiai kunigas meldėsi už žmones, ir 
Liudvikas priėjo prie jo paprašyti maldos. 
Vaikinas atvirai papasakojo kunigui ne tik 
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apie mokykloje vykstančias patyčias, bet 
ir kad nesutarė su vyresniuoju broliu ir tė
vais, ir netgi tai, jog buvo pakėlęs prieš save 
ranką. Kunigas pasimeldė už vaikiną ir nu
siuntė jį dar pasimelsti prie Jėzaus statulos. 
„Aš pasimeldžiau ir grįžau namo vos kojas 
vilkdamas, tarsi jausdamas, kad gyvenimas 
pradeda virsti aukštyn kojomis. Bet tai buvo 
laikina. Po kelių dienų vėl patyriau patyčias 
mokykloje, ir tai tęsėsi iki dešimtos klasės“, 
– dalijosi prisiminimais Liudvikas.

Mirus Liudviko močiutei, ji buvo uoli 
katalikė, vaikinas ilgai negalėjo susitaikyti su 
jos netektimi, o vakarais vis dažniau paimda
vo į rankas ir pradėjo skaityti mokykloje jam 
padovanotą Naująjį Testamentą ir netrukus 
pajusdavo, kad užplūsta ramybė. Visgi paty
čios mokykloje ir už jos ribų vis dar tęsėsi. 
Dėl vienų jų vos nekilo muštynės. Tądien 
parėjęs namo, Liudvikas iš nuoskaudos ap
siverkė, išgyveno ir dėl to, jog ir pats šoko 
bendraklasiui į atlapus.

Apie tai, kas nutiko, vaikinas papasakojo 
savo pažįstamai pastoriaus dukrai. Mergi
na pasirūpino, kad kita krikščioniška siela 
paguostų ir nuramintų Liudviką. Netrukus 
vaikinui paskambino krikščionė iš vienos 
Ukmergės bažnyčios. Jie pabendravo ir po 
kelių dienų susitiko. „Ta sesuo Kristuje man 
papasakojo, kaip ji pati nuo mažens patirda
vo patyčias, kokius baisumus išgyvendavo ir 
kaip nuostabiai Viešpats ją pašaukė, – pri
siminė būsimasis karys. – Kitą dieną mes 
nuvykome į Anykščių bažnyčią. Ten išgirdau 
pastorių pamokslaujant. Po pamaldų papa
sakojau jam, kas man nutiko. Pastorius pri
ėjo prie manęs ir paklausė, ar noriu melstis 
atgailos malda ir priimti Viešpatį kaip savo 
asmeninį Gelbėtoją. Aš sutikau.“

Pasimeldęs atgailos malda, Liudvikas 
pajuto užplūstant nepaprastą šilumą. Grį
žęs namo jis pradėjo skaityti Naująjį Tes
tamentą, susipažino su Evangelijomis. Ir 
vieną dieną Dievas parodė jam, kad niekada 

jo nepaliks bėdoje. „Kartą mokyklos kori
doriuje laukiau pamokos pradžios. Ir kai 
bendraklasiai pradėjo iš manęs tyčiotis, savo 
širdyje išgirdau tylų Viešpaties balsą, ir Jis 
man pasakė: „Kiekvienas, kuris save aukšti-
na, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus 
išaukštintas.“ (Luko 14, 11).“ Ir tada nustojau 
bijoti. Taip begalinė Viešpaties meilė ir Jo 
malonė surado mane.

Netrukus Liudvikas pradėjo lankyti baž
nyčią Ukmergėje. Po metų pasikrikštijo van
dens krikštu, o netrukus Viešpats pakrikštijo 
ir Šventąja Dvasia. Vaikinas dėkoja Viešpa
čiu už tai, kad Jo begalinė meilė, malonė 
surado jį baisiausiu gyvenimo laikotarpiu.

„Dėkoju dangiškajam Tėvui už Jo vien
gimį sūnų Viešpatį Jėzų Kristų, mirusį už 
mūsų nuodėmes ant kryžiaus ir įrodžiusį 
savo begalinę meilę ir malonę mums. Vieš
pats vertas visos šlovės, garbės, gyriaus ir 
padėkos, kylančios iš mūsų širdžių, nes Jis 
dėl mūsų padarė viską. Tik Dievo meilė ir 
malonė išgelbėjo mane nuo savižudybės ir 
mane nuolat lydėjusių patyčių gniaužtų. Per 
Jėzų supratau, kokia yra tikroji gyvenimo 
prasmė: tai yra tikėjimas, viltis, meilė, šviesa, 
išgelbėjimas ir galiausiai – amžinasis gyveni
mas Viešpatyje Jėzuje Kristuje“, – baigdamas 
apibendrino Liudvikas. 

Tik Dievo meilė ir 
malonė išgelbėjo 
mane nuo 
savižudybės ir mane 
nuolat lydėjusių 
patyčių gniaužtų.
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Graužatis dėl santuokos visiškai nieko nekeičia... Užtat  malda gali pakeisti viską.

Šiandien susiduriant su begale iššūkių ir sunkumų, darni santuoka gali atrodyti 
visiškai neįmanomas dalykas. Tačiau Dievui patinka daryti tai, kas neįmanoma, 
jei tik Jo prašome! Knygos autorė Stormė Omartian dalijasi asmenine patirtimi 
apie tai, kaip Dievas stiprino jos pačios santuoką nuo tos dienos, kai ji ėmė 
uoliai melstis už savo vyrą, užtardama tokias jo gyvenimo sritis, kaip 

 � santykiai su Dievu; 
 � emocinė ir fizinė sveikata;
 � reputacija ir išmėginimai; 
 � prioritetai ir tikslai;
 � darbas ir finansai;
 � ateitis.

Tokią atkuriamąją maldos galią vedybiniame gyvenime turėtų įvertinti 
kiekviena moteris, trokštanti artimesnio ryšio su savo vyru. Be tikrų pavyzdžių, 
iliustruojančių kasdienį gyvenimą, autorė kiekviename knygos skyriuje 
pateikia ir maldos pavyzdį bei Šventojo Rašto eilutes, kuriomis galima remtis 
meldžiantis. Autorės patirtis ir požiūris į maldą įkvėps, sustiprins moteris, 
padės joms pasikliauti Dievo pažadais atkurti, atnaujinti santuoką ir joje augti.

Stormė Omartian – bestselerių serijos apie maldos galią (The Power of a 
Praying®) autorė. Parduota daugiau nei 28 mln. jos knygų. Didžiausios sėkmės 
sulaukė The Power of a Praying® Husband („Vyro maldos galia“), Lead Me, 
Holy Spirit („Vesk mane, Šventoji Dvasia“), Prayer Warrior („Maldos karys“), 
The Power of a Praying® for Your Adult Children („Maldos už savo suaugusius 
vaikus galia“). Stormė su vyru Maiklu santuokoje gyvena daugiau nei 
keturiasdešimt metų, turi du suaugusius vaikus.

Apie leidyklą

 „Upė“ yra 
tarpdenominacinė 
leidykla, kuri leidžia 
praktinę krikščionišką 
literatūrą, padedančią 
ugdyti tikinčiųjų tikėjimą. 
Tikimės, kad mūsų 
knygos Jus motyvuos, 
įkvėps, mokys gyventi 
Dievo atpirkimo šviesoje, 
praktikuojant savo 
tikrąjį tapatumą Kristuje, 
padės dar labiau pamilti 
Dievo žodį ir skatins 
atpažinti bei naudoti 
mumyse esančius Dievo 
šlovės turtus. Mūsų 
vizija – šlovinga Kristaus 
bažnyčia, auganti Dievo 
pilnatvėje ir nešanti Jo 
Karalystės realumą į šį 
pasaulį. 

Susisiekite su mumis
www.upe-leidykla.lt
https://www.facebook.
com/leidykla.upe

Pirmoji leidyklos  
„Upė“ knyga – 

Stormie Omartian

Žmonos 
maldų 
galia



***

Pasidalinkime ŠVIESA,
Kuri sutinka ir palydi.
Ir tegul šildo artuma,
Nuoširdūs žodžiai pasakyti.

Pasklis vėl ramuma maldos,
Ir DUONA, laužoma prie stalo.
Kad nepamirštume TIESOS,
Kad JI lydėtų iki galo...

Teisinga VIEŠPATIES ranka
Lai per gyvenimą mus lydi.
Ir tegul šildo artuma
JO meilės iš širdies į širdį...

Nerijus Drūlia

***

Šiam pasaulyje visko tiek daug – 
Kiek gražių ir prasmingų dalykų.
Saugok meilę, tikėki ir lauk,
Kad iš JOS gėrio sodas pražystų.

Nematyk to, kas juoda, nyku,
Ir apeik, kad širdis nesušaltų...
Saugok viską, kas tikra, brangu,
Nuo žvarbos ir nuo vėjų pikčiausių. 

Kai ramybe alsuosi aplink,
Pamatysi, kad skausmas išnyksta.
Kas praėjo, daugiau neatmink,
Tik su meile žiūrėki į viską.

Ir praeis daug dienų ir naktų,
Metai bėgs lyg žirgai laiko pieva.
Pamatysi, kad meilės vardu,
Kas sukurta, per amžius palieka...

Poezija

2626



***

Man gerai, nes esu prie Tavęs,
Tavo Meilėj gulu ir keliuosi.
Tavo Meilė paguos, palydės
Ir sunkumus padės man ištverti.

Mano Viešpatie, laimink mane,
Išmintim mano širdį pripildyk,
Tegul skamba džiaugsmo giesmė,
Jos niekam neleisi nutildyt.

Tegul džiaugias širdis kiekviena,
Tavo Meilėj atradus paguodą.
Ir dalinkimės DUONA ŠVENTA,
Iš aukštybių mums TĖVO ji duota.

Mano Dieve, dėkoju labai,
Už TIKĖJIMĄ,VILTĮ ir MEILĘ.
Ir už viską, ką man Tu davei,
Ir už jausmą, vadinamą laime.
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***

Būkit Dievo paliesti
Džiaugsmo ir vilties pilni.
Būkit žiburys visiems
Ir ŠVIESA visus nušvies...
Dievo meilė amžina
Lai gyvena mumyse.
Apkabinkime lėtai
Prie širdies karštai, karštai.
Ir mylėkime visus
Taip, kaip JEZUS myli MUS.
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Laisvalaikis

Pasidarykite sau fleksagoną, 
pasitelkiant jį bus galima 
originaliai skelbti Evangeliją 
pašnekovams. Fleksagonai 
(angl. flex – lenkti) – tai 
plokšti modeliai iš popieriaus, 
kuriuos galima lankstyti tam 
tikru būdu. Lankstant atsiveria 
anksčiau buvusios paslėptos jų 
plokštumos. Heksafleksagonai 
yra šešiakampės formos ir 
turi šešis atsiverčiančius 
paviršius. Šio heksafleksagono 
paviršiuose simboliškai 
pateikiami keturi žingsniai į 
įtikėjimą ir ką reikėtų daryti 
įtikėjus. Yra ir dar vienas 
puslapis, tačiau jo turinys tegul 
lieka staigmena.

Heksafleksagonas – 
Evangelijos lankstinukas

Robertas Peteraitis Lankstymo instrukcija
1. Pirmiausia iškirpkite įstrižai gulinčią ilgą figūrą.
2. Perlenkite šią iškirptą figūrą per pusę išilgai. 

Turite gauti vieno trikampio pločio juostą su 
paveikslėliais iš abiejų pusių.

3. Suraskite galą, atitinkantį paveikslėlyje i pavaiz
duotą galą. Kitoje jo pusėje turi būti išspausdinta 
„Klijuoti X“.

4. Pagal punktyrinę liniją užlenkite nuo savęs du 
viršutinius trikampius. Užlenkę turite gauti 
figūrą, pavaizduotą pav. i dešinėje.

5. Tuomet vėl pagal punktyrinę liniją lenkite nuo 
savęs viršutinius du trikampius, kaip pavaizduo
ta pav. ii kairėje. Gautas lankstinys turėtų išeiti, 
kaip pavaizduota pav. ii dešinėje.

6. Kai užlenksite nuo savęs pagal punktyrinę liniją 
(pav. ii, dešinė), turi išeiti kaip vaizduojama pav. 
iii. Viršutines dalis reikia lenkti nuo savęs.

7. Tęskite tuo pačiu būdu, kol susilankstys į vieną 
juostą, kurios abi pusės turi būti kaip pav. iv 
viršutinis ir apatinis paveiksliukai. Iki šiol visi 
lenkimai daromi viena kryptimi, lyg sukant (o 
ne zigzagais).

8. Atverskite figūrą taip, kad ji gulėtų taip, kaip 
vaizduojama pav. iv apačioje. Kaip ir anksčiau, 
pagal punktyrinę liniją lenkite dešinę pusę nuo 
savęs.

9. Atverskite figūrą, kad ji gulėtų, kaip vaizduoja
ma pav. v. Viršutinę dalį pagal punktyrinę liniją 
vėl lenkite tolyn nuo savęs. Turėtumėte gauti jau 
beveik gatavą fleksagoną (pav. vi).

10. Po trikampiu, esančiu apačioje kairėje (jame 
vieninteliame yra piešinys, nepriklausantis gel
tonajam puslapiui), pamatysite kitą galą su už
rašu „Klijuoti“. Iškelkite jį virš anksčiau minėto 
apatinio kairiojo trikampio. Abu trikampiai su 
žodžiu „Klijuoti“ turi gulėti greta vienas kito, 
kaip paveikslėlyje vii.

11. Užlenkite kairįjį klijavimo trikampį ant kito 
klijavimo trikampio ir suklijuokite juos vieną 
su kitu (galima klijuoti popieriniais klijais arba 
gabalėliu lipnios iš abejų pusių juostos).

12. Lankstykite ir suraskite visus 6 puslapius! Pra
džioje jūsų heksafleksagonas gal sunkokai lanks
tysis, bet naudojamas jis suminkštės ir lankstyti 
bus labai lengva!
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Laisvalaikis

Prie kelio leisgyvis gulėjo plėšikų sumuš
tas žmogus. Pro šalį ėjęs humanistas perėjo 
į kitą kelio pusę. Paskui ėjo samarietis, ir jis 
aplenkė tą žmogų kita kelio puse. Paskutinis 
pro šalį ėjo šių dienų krikščionis. Pažvelgęs 
į gulintį žmogų jis tarė: „Kad ir kas tau tai 
padarė, jam reikia pagalbos.“

***

Pamokslininkas kalbėjo apie tai, kaip Jė
zus paėmė savo kryžių, kad išgelbėtų mus, 
ir pabaigoje tarė:

„Sekime Jėzaus pavyzdžiu. Apkabinkime 
kiekvienas savo kryžių.“

Po šių žodžių pirmoje eilėje sėdėjęs vyras 
pasisuko į savo žmoną ir ją apkabino.

***

Jei esi ateistas, tai problema ta, kad tau 
esant teisiam, to niekas nesužinos. Bet jei esi 
neteisus – visi vėliau iš tavęs juoksis.

***

Mergina ruošiasi įsidarbinti solidžioje fir
moje. Personalo skyriaus viršininkas klausia:

– Rūkote?
– Ne.
– Geriate?
– Ne.
– Jums patinka koketuoti?
– Ką jūs, pone! Niekuomet!
– Vadinasi, neturite nė vieno trūkumo?
– Vieną vienintelį turiu – kartais kalbu 

netiesą...

***

Įmonei reikalingas vyriausiasis buhalteris. 
Vieno kandidato klausiama:

– Kiek bus du kart du?
– Trys.
Komisijos išvada: „Kuklus.“
Ateina kitas kandidatas. Komisija ir jo 

klausia, kiek bus du kart du.
– Keturi.
Komisijos išvada: „Pernelyg skrupulingas, 

tokio nereikia.“
Trečiasis kandidatas į tą patį klausimą 

atsako:
– Penki.
Komisijos išvada: „Perspektyvus, gali būti 

reikalingas ateityje.“
Ketvirtas kandidatas į klausimą, kiek bus 

du kart du, atsakė:
– O kiek jums reikia?
– Priimtas. Rytoj galite pradėti darbą.

***

Direktorius:
– Jūs gausite 350 eurų per mėnesį, vėliau 

– daugiau.
Kandidatas:
– Gerai, tuomet ateisiu vėliau.

***

– Ar gali direktoriaus sūnus tapti minis
tru?

– Ne, ministras pats turi vaikų!
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***

– Kas yra pasikeitimas nuomonėmis?
– Kai eidamas pas viršininką turi savo 

nuomonę, o grįždamas – jo.

***

– Kuo visų lengviausia pamaitinti žmo
nes?

– Pažadais.

**
– Kas yra politika?
– Politika – tai menas paaiškinti, kodėl 

nevykdomi ikirinkiminiai pažadai.

***

– Esu įsitikinusi, – tarė kandidatui į de
putatus jo žmona, – kad už tave balsuos visi 
dori žmonės.

– Menka paguoda, reikia, kad balsuotų 
dauguma...

***
Rabinas ir katalikų kunigas susitiko iš

kyloje.
Kunigas:
– Ši skrudinta kiauliena tokia gardi... Tau 

tikrai reikėtų jos paragauti. Žinau – tai prieš
tarauja tavo religijai, bet nesuprantu, kodėl 
tau uždrausta valgyti tokius skanėstus. Net 
nežinai, ką prarandi. Jei neparagausi šios 
mėsos, taip ir liksi nepažinęs tikrojo gyve
nimo skonio! Nagi, kada pagaliau pasiryši 
pabandyti?

Rabinas:
– Per tavo vestuves.



KLAIPĖDOJE: lapkričio 20 – 21 d. LCC tarptautiniame universitete 
VILNIUJE: lapkričio 27 – 28 d. „Compensa” koncertų salėje

DR. BRENÉ BROWN
HIustono universiteto 

socialinių mokslų fakulteto 
mokslinių tyrimų vadovė, 

profesorė, bestselerių autorė

BRIAN HOUSTON 
Bažnyčios „Hillsong“ 

įsteigėjas ir vyriausias 
pastorius

ED CATMULL
„Pixar Animation Studios“ 

bendrasteigėjas, „Walt 
Disney Animation Studios“ 

prezidentas

CRAIG GROESHEL
Bažnyčios 

„LifeChurch.tv” įsteigėjas 
ir vyresnysis pastorius

VYGAUDAS UŠACKAS
ES atstovybės Rusijos 
Federacijoje vadovas

LIZ WISEMAN
„The Wiseman Group“ 
prezidentė, bestselerių 

autorė

Bilieto kaina: 
nuo 20 € 
registracija 

www.lyderiams.lt

Pasisemk išminties ir idėjų iš pasaulyje gerai žinomų:
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Organizatoriai: 

Pagrindinis rėmėjas: 

ir kitų užsienio ir Lietuvos vadovų!



kviečiame Jus prenumeruoti 
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“, 
„Vera i Žizn“, „Tropinka“ 
Lietuvos pašto skyriuose 
arba internetu www.post.lt 
2016 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

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

Skausmas ir kančia mus sukrečia. Apėmus skausmui dėl 
ligos ar netekties mes neišvengiamai pradedame klausti, 
kodėl? Už ką? Nepagydoma liga suserga vaikas, sudūžta 
lėktuvas. Kodėl tai turėjo įvykti?

Instinktyviai mūsų žvilgsnis nukrypsta į Dievą. Ar Dievas 
negalėjo, o gal nenorėjo užkirsti tam kelio? Net ir žmonės, 
kurių kasdienybėje Dievui nėra vietos, pradeda klausti: „Kaip 
galėjo mylintis Dievas tai leisti?“ Krikščionys pasijunta Dievo, 
kuriuo pasitikėjo, apleisti ir išduoti.
Dar galime prisiminti siaubingas nekaltų žmonių žudynes 
per visą kruviną žmonijos istoriją iki dabar. Kaip suderinti 
Dievo meilę su žmonių kančiomis visame pasaulyje ir tos 
vėžiu sergančios mergytės tėvų sielvartu.

Kodėl Dievas iš viso leido mūsų kūnams jausti skausmą? 
Ką iš tiesų apie skausmą ir kančias sako Biblija? Kodėl 
nekaltieji kenčia? Kaip iškentė ir nepalūžo baisias traumas 
ar holokausto žiaurumus pergyvenę žmonės? Kaip 
mes galime padėti kenčiantiems? Kuo jiems gali padėti 
tikėjimas?

Į šiuos klausimus bandys atsakyti žymus autorius Philip 
Yancey, Lietuvos skaitytojams pažįstamas kaip knygos 
„Jėzus, kurio niekada nepažinojau“ autorius. Ieškodamas 
atsakymų iš šiuos klausimus, jis perskaitė gausybę knygų, 
lankėsi leprozoriume, kalbino visiškai paralyžiuotus 
sportininkus, metus laiko lankėsi nepagydomai 
sergančiųjų paramos grupėje, susirašinėjo su daugybe 
kenčiančių žmonių.

Kai kurie jo atrasti atsakymai bus netikėti, kai kuriuos 
klausimus teks užduoti kitaip, kiti taip ir liks neatsakyti. 
Tačiau bet kuriuo atveju, į kenčiančius žmones ir į savo 
pačių skausmą pradėsite žiūrėti kitaip. Kai kurie šią knygą 
perskaitę žmonės sakė: „Ačiū Dievui už skausmą“.

„Tapati“ žurnalo redakcija pristato

Philip Yancey

Kur 
kai

Dievas,
skauda?
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Valdžia paprastai 
sugadina žmogų, 

o absoliuti valdžia 
sugadina absoliučiai.
Lord Acton (1834–
1902), anglų istorikas

Tuomet Jėzus jiems tarė: 
„Atiduokite tad, kas 

ciesoriaus ciesoriui, o kas 
Dievo – Dievui.“
Mt 22, 21b

Petras ir apaštalai 
atsiliepė: „Dievo 

reikia klausyti labiau negu 
žmonių.“ 
Apd 5, 29

Valdžia apnuodija net geriausias širdis, 
lygiai kaip vynas – stipriausias galvas. 

Joks žmogus nėra pakankamai išmintingas 
ar geras, kad jam būtų galima patikėti 
neribotą valdžią.
Charles Caleb Colton (1780–1832),
 britų dvasininkas, sportininkas ir rašytojas

Iškęsti nelaimę gali beveik 
visi, bet jei iš tiesų nori ištirti 

žmogaus būdą, suteik jam valdžią.
Abraham Lincoln (1809–1865), 
politikas, JAV prezidentas

Tuomet prisiartinęs 
Jėzus prabilo: „Man 
duota visa valdžia 
danguje ir žemėje.“
Mt 28, 18

Valdžios egzistavimas 
neatsiejamas nuo jos 

dieviškosios paskirties. Tik 
išpildydama savo paskirtį 
valdžia pateisina savo 
egzistenciją.
Dietrichas Bonhoefferis 
(1906–1945)


