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artėjant gražiausiai ir prasmingiausiai metų 
šventei, mūsų Viešpaties gimtadieniui, noriu Jums 

visiems ir kiekvienam palinkėti ryžto ir drąsos 
žengti žingsnį į artumą... 

Kiekvienos Kalėdos yra nuostabus metas judėti 
arčiau Dievo ir artyn vienas kito. Daugelis prie 

Kūčių stalo tikriausiai esate patyrę nusivylimą, kai 
Viešpačiui vietos nelieka...  

Pristinga drąsos įveikti tautišką kuklumą, ryžto 
nukreipti tuščias giminių šnekas apie Lietuvos 
gyvenimo aktualijas link prasmingo ir atviro 

dalijimosi tuo, kas iš tikrųjų mūsų širdyse... Linkiu, 
kad šį kartą viskas būtų kitaip...

Dievas žengė pirmasis ir atnešė viską, ko mums 
reikėjo, reikia ar dar reikės. Mums belieka tik 

priimti šią neapsakomą Dovaną savo širdimis ir 
dosniai dalytis su kiekvienu esančiu šalia. Tegul 

Šventosios Dvasios jėga pripildo Jūsų širdis ir 
prisodrina Jūsų mintis!  

Sveiki, brangūs 
žurnalo skaitytojai,

Misionierių labdaros fondo „Šviesa Rytuose“  
valdytojas Remigijus Jucevičius

Sveikinu Jus ir Jūsų namiškius 
su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

GIMIMO ŠVENTE!
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Biblija kančios temą nušviečia įvairiomis 
spalvomis – atskleidžia jos kilmę, priežastis 
ir naudą. Kančios paveikslas, įamžintas Bib
lijos puslapiuose, yra ne tik spalvingas, bet 
ir kupinas gyvybės, nes jis įrėmintas tikrų 
žmonių likimuose. Viena Senojo Testamen
to knyga labai dramatiškai ir vaizdingai per
teikia žmogaus, vardu Jobas, susidūrimą su 
neregėto masto tragedija. Viena po kitos lyg 
tvanas vyro pečius užlieja nelaimės. Per vie
ną dieną Jobas neteko visų savo vaikų, tarnų, 
gyvulių, turtų, o netrukus – ir sveikatos. Dar 
nesutikau gyvenime žmogaus, kurio patirtas 
skausmas prilygtų Jobo išgyvenimams. Jobo 
kančia sunkiai įsivaizduojama ir dar sunkiau 
pakeliama. Visgi Jobo knyga, kurią galime 
laikyti kentėjimo klasika, iš amžių glūdumos 
mums siunčia vilties žinią – net ir pačioje 
baisiausioje kančioje glūdi kai kas gražaus 
ir vertingo.

Kančia atskleidžia tikrąjį žmogaus veidą. 
Kas aš esu? Gyvenime gausu iliuzijų, įvaiz
džių, kaukių, klastočių ir kitų netikrų dalykų, 
meistriškai slepiančių tikruosius. Todėl labai 
dažnai regimybė skiriasi nuo tikrovės arba, 

kančios pusė
Gediminas Kapustavičius

Kančia yra tikrovė, su kuria 
susiduria kiekvienas žmogus. 
Kaip ją vertiname? Koks 
mūsų požiūris į kančią? Tenka 
pripažinti, kad dažnai matome 
tik tamsiąją kančios pusę – 
vargą, netektį, skausmą, baimę, 
neviltį. Taip, nuo kančios iš 
tiesų neatsiejami nemalonūs 
išgyvenimai, tačiau yra ir 
kita jos dalis, kurios daugelis 
neįžvelgiame. Kančioje slypi 
ne tik tamsioji, bet ir šviesioji 
pusė, turinti neįkainojamą 
vertę brandžios asmenybės 
raidai.

Šviesioji
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kitaip sakant, ne viskas yra taip, kaip atrodo. 
Kančia sukrečia mus ligi pat sielos gelmių 
ir sugriauna visa tai, kas netikra. Kančios 
akivaizdoje griūva visi įvaizdžiai ir pasirodo 
tikrasis mūsų veidas. Nelaimėje ne tik draugą, 
bet ir save geriau pažinsi. Štai kodėl Dievas 
leidžia žmogui patirti skausmingus gyvenimo 
smūgius – kad šis lyg tyras auksas, išgrynintas 
kančių krosnyje, atsiskirtų nuo visokių ne
reikalingų ir beverčių priemaišų. Kentėdami 
tampame tyresni. Kančia padeda suvokti, kas 
mes iš tikrųjų esame.

Kančia apnuogino ir Jobo širdį. Knygos 
pradžioje Jobas pristatomas kaip doras ir ti
kintis žmogus. Bet kodėl blogi dalykai nutinka 
geriems žmonėms? Užklupus blogiems daly
kams ir pasirodo, ar žmogus tikrai yra geras 
ir ar pakankamai geras. Jobas buvo nuoširdus, 
užgriuvus nelaimei jis neišsižadėjo savo ver
tybių ir liko ištikimas Dievui: „Nuogas gimiau, 
nuogas ir mirsiu. Viešpats davė, Viešpats ir 
atėmė; tebūna palaimintas Viešpaties vardas.“ 
Visu tuo Jobas nenusidėjo ir nekalbėjo kvailai 
prieš Dievą.“ (Job 1, 21–22).

Kančia lyg atvira pūliuojanti žaizda skaus
mingai iškelia į paviršių nešvarumus ir infek
cijas. Kančia atskleidžia žmogaus tikrumą 
ir trapumą, apnuogina jo ydas ir silpnybes. 
Kančios ir nelaimės akivaizdoje labai aiškiai 
pamatome savo nuodėmingumą ir bejėgiš
kumą, suvokiame, kad mūsų gyvenimas ir 
likimas yra ne mūsų pačių rankose. Kančia 
atveda mus į karčią tiesos akistatą su pačiu 
savimi: „Aš baisiuosi savimi.“ (Job 46, 2). 
„Aš – nusidėjėlis!“ (Lk 5, 8). „Aš juk žinau, 
kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio 
gėrio. Gero trokšti sugebu, o padaryti – ne.“ 
(Rom 7, 18). „Esu bejėgis žmogus.“ (Ps 88, 4). 
Karti tiesa. Nelengva su ja susitaikyti ir ne 
visiems tai pavyksta, tačiau būtent tokia 
yra kiekvieno žmogaus būklė, ji kančios ir 
skausmo kontekste ypač išryškėja.

Kančia pastūmėja žmogų ieškoti gy
ve nimo prasmės. Kodėl aš esu? Kančios 

sukrėstas žmogus kelia begalę klausimų. 
Jobas kančios akivaizdoje net penkiolika 
kartų užduoda klausimą „kodėl“. Kiekvienas 
klausimas „kas aš esu?“ yra tam tikros tapa
tybės paieškos, „kodėl aš esu?“ – prasmės 
ieškojimas. Laimingas ir ramus gyvenimas 
užliūliuoja žmogų, o kančia lyg tas žadin
tuvas sučirškia ir išmeta mus iš šilto guolio 
kaip tik tada, kai esame labiausiai įmigę.

Kančia kviečia žmogų į gyvą ir nuošir
dų santykį su Dievu. Kur aš einu? Žmonės 
paprastai klausia: „Ko galiu tikėtis iš gyve
nimo ar Dievo?“ Tačiau iš tikrųjų klausimas 
užduodamas mums: „Ko gyvenimas ar 
Dievas tikisi iš manęs?“ Prasmė yra tam 
tikras uždavinys, duotas mums iš viršaus,  
tai – Dievo pašaukimas. Į gyvenimo pras
mės klausimą, kodėl aš gyvenu, gali atsakyti 
tik Dievas. Ir tik Jis vienintelis gali įminti 
žmogaus gyvenimo mįslę. O Jo atsakymas 
yra mūsų pašaukimas, kurį turime išgirsti 
ir į kurį turime atsiliepti. Gyvenimas yra 
vertingas, jei turi prasmę, o prasmingas, jei 
žmogus atranda savo pašaukimą ar, tiksliau 
pasakius, atranda Dievą. Ir atvirkščiai, gyve
nimas be Dievo yra tuščias – neturi jokios 
prasmės ir liekamosios vertės.

Kančia 
pastūmėja 
žmogų ieškoti 
gyvenimo 
prasmės.
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Kančia lyg žiauri tardytoja nepaliaujamai 
užduoda nepatogius klausimus: „Kas tu esi? 
Kodėl tu esi? Kur tu eini?“ Geri klausimai, 
bet kodėl jie mums tokie nepatogūs? Todėl, 
kad nė į vieną iš jų negalime teisingai atsa
kyti patys. Užkluptas kančios Jobas užduoda 
tokius pačius klausimus: „Kas yra žmogus, 
kad jį laikai pagarboje ir kreipi į jį savo 
dėmesį?“ (Job 7, 17). „Kodėl duota šviesa 
žmogui, kurio kelias paslėptas ir kurį Dievas 
spaudžia iš visų pusių?“ (Job 3, 23). „Kur 
yra mano viltis? Kas pamatys, kuo viliuosi?“ 
(Job 17, 15).

Prislėgtas vargo ir kančios žmogus laukia 
Dievo prisilietimo ir išvadavimo. Sunkiausia 
kančios dalis yra Dievo tylėjimas: „Mano 
Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“ 
(Mk 15, 34). Kodėl Dievas kartais tyli? Kur 
Dievas, kai man sunku? Kodėl Dievas leidžia 
man kentėti? Dievo tylėjimas yra dvasinė 
kančia. Dievas leido Jobui patirti fizinį, 
emocinį ir dvasinį skausmą. Kodėl? Kančia 
turi ir šviesiąją pusę. Ji naudinga mums: „Iš 
kančios yra tveriami pasauliai – ir nei vaikas, 
nei žvaigždė nėra gimę be skausmo.“ (Oska
ras Vaildas).

Ir štai Viešpats ateina pas Jobą kančios 
audroje: „Viešpats atsiliepė Jobui iš aud-

ros.“ (Job 38, 1). Po susitikimo su Dievu mes 
išvystame kitokį Jobą. Jobas dar artimiau 
pažįsta savo Dievą: „Anksčiau savo ausi-
mis girdėjau apie Tave, o dabar mano akys 
mato Tave.“ (Job 42, 5). Ir Jobas dar geriau 
pažįsta save: „Todėl aš baisiuosi savimi ir 
atgailauju dulkėse ir pelenuose.“ (Job 42,  6). 
Kuo ryškiau Dievo šlovės spinduliai mus 
apšviečia, tuo daugiau savo ydų pamatome. 
Ir galiausia, Jobas dar labiau pajunta laimės 
skonį: „Viešpats išvadavo Jobą ir davė jam 
visko dvigubai, negu jis anksčiau turėjo.“ 
(Job 42, 10). „Viešpats laimino Jobo senatvę 
labiau negu jaunystę.“ (Job 42, 12). „Mūsų 
trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia 
mums visa pranokstančią amžinąją šlovę.“ 
(2 Kor 4, 17). Net ir skaudžiausią kančią 
Dievas gali paversti didžiausia laime ir 
džiaugsmu.

Kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias kar
tais nusileidžia į tamsius vargo ir nelaimių 
slėnius. Kančia skausmingai prabyla į mūsų 
sielą ir žadina ją prasmingais klausimais. 
Jėzus Kristus yra Dievo atsakymas puolusiai 
žmonijai. Jis – mūsų Viešpats ir Gelbėtojas, 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, Alfa ir Omega, 
Pradžia ir Pabaiga.
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Istorijos puslapiai

Nieko nuostabaus, kad kiekviena krikš
čionių karta mėgina naujai perprasti Kris
taus mokymą. Taip iš tiesų ir turi būti, nes 
tikėjimas Kristumi ir sekimas Juo yra unika
lus kiekvieno žmogaus gyvenime. Vis dėlto 
daug dalykų, taip pat sekant Kristų, nekinta 
net keičiantis laikams. Jeigu mokantis groti 
muzikos instrumentu (pvz., smuiku) nepa
vyks niekuo pakeisti repeticijose praleisto 
laiko, ir sekant Jėzumi niekuo nepavyks pa
keisti to, kas stiprina tikinčiojo ir Viešpaties 
asmeninį ryšį, pažinimą, ugdymą, garbini
mą, maldingumą ir tarnavimą, atspindintį 
šį abipusį santykį. Maitintis dvasiniu maistu, 
džiaugtis, augti tikėjimu, patirti ramybę, 
išsigryninti per kentėjimus ir vargus, būti 
taikdariu, liudyti Dievo meilę ir malonę yra 
kiekvieno tikinčiojo asmeninis ir bendruo
meninis reikalas.

Suprantama, kad kiekvienas gyvename 
vieną gyvenimą ir jame nenorime apsikrauti 
papildomais mus apsunkinančiais dalykais. 
Sekant Kristų taip pat norisi, kad tas kryžius, 
kurį tenka nešti, būtų lengvesnis. Norėdami 
palengvinti savo gyvenimą, dažnai ekspe
rimentuojame ir rizikuojame atsisakyti tų 
sunkių gyvenimo dalykų, į kuriuos nešant 
kryžių reikia įdėti daugiau pastangų. Savo 
gyvensenoje išbandytas tikėjimo praktikas ir 
jų tvarumą keičiame į panašiomis savybėmis 

Ir vargas 
turi tikslą

Pamąstymai apie sekimą Kristumi pagal Dietricho Bonhoefferio gyvenimą

Artūras Rulinskas

Kažkada norėjau patvarkyti 
savo automobilį, tad pradėjau 
prie jo krapštinėtis galvodamas, 
kad pats galiu jį suremontuoti. 
Sugebėjau padaryti, ne itin 
daug – išėmiau sulūžusią 
detalę ir tiek. Pradėjus atidžiau 
apžiūrinėti tą detalę, mane 
suėmė pyktis. Iš pažiūros ji 
atrodė tarsi metalinė, tačiau 
ties lūžio vieta labai aiškiai 
buvo matyti, kad ji yra ne iš 
metalo, bet iš kieto plastiko. 
Jei tik ji būtų buvusi metalinė, 
tikrai būtų atlaikiusi jai tenkantį 
darbo krūvį, ir dėl jos lūžio 
nebūtų sugedęs automobilis.
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pasižyminčias naujas ir žavingas tikėjimo 
ideologijas.

Ne paslaptis, jog Kristaus sekėjai gundo
mi labiau prisitaikyti prie naujų laikų, prie 
šiuolaikinės kultūros, prie populiarių ideolo
gijų, įtakingų galių nei prie savo Gelbėtojo ir 
Mokytojo Jėzaus. Iš tiesų vargas, kurį galime 
vadinti kentėjimu, neganda, nelaime, daž
niausiai yra tas veiksnys, per kurį paaiškėja, 
koks iš tiesų yra žmogus – iš „metalo“ ar į jį 
panašaus „plastiko“, koks kraujas teka jo gys
lomis – Dievo vaikų ar pasauliečio žmogaus. 
Vargas, kaip lietuvių liaudies patarlė sako, 
padeda atskirti grūdus nuo pelų.

Patirdami vargus daugelis žmonių susi
taiko su neteisybe ir melaginga ideologija ir 
pritampa prie jos, jų siela apkarsta, tačiau 
taip pat yra tokių, kurie išsigrynina, dar 
stip riau prisiglaudžia prie savo Gelbėtojo, su 
Juo apsikabina. Visas tas vargas (jis nėra nei 
prakeiksmas, nei nelaimė) turi tikslą. Kaip 
parašyta apaštalo Petro: kad jūsų išbandytas 
tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, 
nors ir ugnimi ištirtas, būtų pripažintas ver-
tas gyriaus, garbės ir šlovės (1 Pt 1, 7).

Šį kartą norėčiau atkreipti dėmesį į vieną 
žmogų, kuris XX amžiaus Europoje buvo 
ryškiausias tokio tikinčiojo žmogaus pavyz
dys. Dietrichas Bonhoefferis XX amžiaus 
Vokietijos istorijoje yra kultinė asmenybė. 

Jis buvo pastorius ir pamokslininkas, uni
versiteto dėstytojas, teologas, pogrindinės 
seminarijos rektorius, autorius, rašęs knygas 
ir straipsnius, žydų gelbėtojas, šnipas, są
mokslo prieš Adolfą Hitlerį rengėjas, kalinys 
ir kankinys. Lietuvos skaitytojams D. Bon
hoefferis pažįstamas iš dviejų jo knygų. Tai 
paties D. Bonhoefferio dar 1937 m. parašyta 
knyga „Mokinystės kaina“ ir po jo mirties 
pokario laikais išleista knyga „Pasipriešini
mas ir nuolankumas“, kurioje publikuojami 
jo laiškai iš kalėjimo. Šios dvi knygos atsklei
džia, iš ko buvo „padarytas“ D. Boenhofferis 
ir ką reiškia sekti Kristumi.

Pirmojoje knygoje „Mokinystės kaina“ 
kalbama apie tai, ką reiškia būti Kristaus 
mokiniu pasaulyje, kuriame norisi prisi
taikyti prie įvairiausių ideologinių vėjų 
ir kultūros naujovių. Antrojoje knygoje 
„Pasipriešinimas ir nuolankumas“ tiesiog 
skaitome autoriaus laiškus, kuriuose pasa
kojama, kaip jis gyveno tame visuotiniame 
varge, patirdamas ir asmeninį vargą, ir kaip 
jam sekėsi ne tik būti Kristaus sekėju, bet ir 
Evangelijos skelbėju.

Norėdami palengvinti 
savo gyvenimą, dažnai 
eksperimentuojame 
ir rizikuojame 
atsisakyti tų sunkių 
gyvenimo dalykų, į 
kuriuos nešant kryžių 
reikia įdėti daugiau 
pastangų.
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XX amžiuje Vakarų Europos visuomenę 
ištikęs visuotinis vargas (nacizmas ir II Pa
saulinis karas) tapo gana dideliu išbandymu 
Kristaus bažnyčiai. Dėl nacių ideologijos 
populiarumo dauguma bažnyčių prisitaikė 
prie naujų vėjų (pvz., 1939 m. balandžio 
mėnesį Hitlerio 50ojo gimtadienio proga 
sutartiniu vyskupų paliepimu visos bažny
čios skambino varpais1). Tiesiog tam, kad 
būtų paprasčiau gyventi, bažnyčios užėmė 
pasyvią poziciją šalia vykstančios neteisumo 
politikos ir nacistinės ideologijos atžvilgiu, 
joms neprieštaravo, nes taip buvo saugiau. 
Daugelis pastorių ir kunigų bendradarbiavo 
su valdžia, nes patriotinė propaganda pasi
rodė esanti stipresnė už Kristaus mokymą. 
Patriotizmas, ekonominės gerovės ideolo
gija, šiokios tokios valdžios suteikimas yra 
įrankiai, kuriais naudodamasis gundytojas 
velnias ardo vienybę bažnyčioje, slopina 
tikinčiųjų ištikimybę Kristui ir netgi nau
dojasi tikinčiaisiais prievartai ir neteisybei 
skleisti. Bažnyčios gėdai, ji pasirodė esanti 
labiau lojali pasaulietinei valdžiai nei Dievo 
karalystei. Iš tiesų tai nieko naujo. Tas pats 
atsitiko bažnyčiai ir IV amžiaus pradžioje, 
kai Romos imperija ne tik nustojo persekioti 
bažnyčią, bet ir ėmėsi ją globoti. Amžių is
torijoje gana daug pavyzdžių, kai bažnyčių 
vadovai užlipdavo ant to paties grėblio pa
miršdami Jėzaus pasakymą: Kas ciesoriaus, 
atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.2

Visuotinis vargas krikščionijai reikalingas 
būtent tam, kad tokiais momentais krikš
čionija atsitokėtų ir atiduotų Dievui tai, 
kas nuo jos priklauso. Pranašas Danielius, 
kalbėdamas apie Jeruzalės sunaikinimą ir 
Izraelio tremtį, būtent tokias priežastis ir 
pateikė: visas Izraelis sulaužė Tavo įstatymą 
ir nusisuko, kad neklausytų Tavo balso. Tada 
išsiliejo ant mūsų Tavo prakeikimas, kaip 

1  Guenter Lewy, The Catholic Church and Nazi Germany 
(Da Capo Press, 2000. Reprint of 1964 edition), 221 p.

2  Morkaus 12, 17

parašyta Dievo tarno Mozės įstatyme, nes 
mes Jam nusikaltome.3

Dietrichas Bonhoefferis, kaip ir kitas 
didis XX amžiaus teologas Karlas Barth’as, 
buvo tas bažnyčios balsas, tas atstumtas 
ir nužudytas pranašas, kuris tikinčiuosius 
mėgino įtikinti, kad jie privalo būti ištikimi 
Kristui ir Naujajai Sandorai. Jis nesibodėjo 
prieštarauti įsigalinčiai blogio galiai. Tiesos 
kalbėjimas, rodymas į tikrus dalykus, apgau
lės atskleidimas, pagalba vargstantiems juos 
gelbėjant nuo smurto ir mirties yra patys 
svarbiausi darbai, kuriuos privalu atlikti 
tikėjimo žmonėms. Jau nuo pirmųjų knygos 
„Mokinystės kaina“ puslapių D. Bonhoefferis 
beda pirštu į pačios evangelijos širdį – Dievo 
malonę, kurios dėka žmogus patiria išgelbė
jimą. Savo kartos tikintiesiems (ir dabarties 
skaitytojui) jis drąsiai ir argumentuotai 
skelbė, kad šie gyvena pagal atpigintos Dievo 
malonės doktriną. Be abejonės, skelbiant 
pigesnę malonę (kaip ir parduodant prekę 
pigesnėmis kainomis), bus daugiau sekėjų, 
daugiau įtakos. D. Bonhhoefferis skelbė: Pigi 
malonė – tai malonė be mokinystės, malonė 
be kryžiaus, malonė be Jėzaus Kristaus, gyvo 
ir įsikūnijusio.4

Plastmasė niekada neatlaikys tokio krū
vio, kokį atlaiko metalas, prostitutė niekada 
nemylės kaip myli žmona, mokėdamas pa
dirbtais pinigais įkliūsi ir turėsi bėdų. Taip ir 

3  Danieliaus 9, 11.
4  Dietrich Bonhoeffer, Mokinystės kaina (Vilnius: Tikėjimo 

Žodis, 2013), 31 p.

Pigia malone 
gyvenantis žmogus 
nenueis iki 
karalystės durų ir 
Dievo soste neregės.
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pigia malone gyvenantis žmogus nenueis iki 
karalystės durų ir Dievo soste neregės.

To atpiginto ir nieko iš manęs nereika
laujančio tikėjimo kontrastas yra gyvenimas 
branginant Dievo malonę. Dėl to žmonijai 
ir individualiai kiekvienam asmeniui reikia 
vargų, kurie žmogui padeda atsigręžti į Vieš
patį, Jį apsikabinti ir tvirtai laikytis už Jo iki 
žemiško gyvenimo pabaigos. Priėmęs Dievo 
malonę žmogus ją vertina, brangina, jaučia 
atsakomybę už savo žodžius, veiksmus, no
riai tarnauja Dievo reikalui.

Malonė yra brangi, nes ji kviečia mus 
sekti, o malonė ji yra todėl, kad kviečia sekti 
Jėzumi Kristumi. Ji brangi, nes kainuoja 
žmogui jo gyvybę, bet malonė, nes suteikia 
jam vienintelį tikrąjį gyvenimą. Ji brangi, 
nes pasmerkia nuodėmę, bet malonė, nes 
išteisina nusidėjėlį. Ji itin brangi dėl to, kad 
Dievui kainavo Jo Sūnaus gyvybę „Jūs esate 
nupirkti už didelę kainą“. O tai, kas Dievui 
brangiai kainavo, mums negali būti pigu.5

Štai tokiais žodžiais D. Boenhofferis apra
šo tikinčiojo pasaulėžiūrą ir gyvenimą. 
„Mokinystės kaina“ – tai knyga, skirta no
rinčiam sekti Kristumi, ji parašyta tuo laiku, 
kai bažnyčia toleravo įsigalintį blogį ir netgi 
jam pataikavo.

Praėjus šešeriems metams po šios kny
gos išleidimo Dietrichas Bonhoefferis buvo 
suimtas, įkalintas ir galiausiai 1945 metais 
balandžio 9ąją nužudytas. Per šiuos nelais
vės metus jis rašė laiškus savo mylimajai, 
namiškiams, artimiausiems draugams, kal
bėjo apie Jėzų ir drąsino panašią nelaisvę 
patiriančius vokiečių kareivius. Taip, D. 
Bonhoefferio gyvenimas nebuvo ilgas, jis 
truko tik 39 metus, bet iš tiesų tai buvo pa
kankamai daug, kad pasiruoštumei pačiam 
svarbiausiam gyvenimo įvykiui – sugrįžimui 
į Tėvo namus. Kalėdamas Tėgelio kalėjime, 
1944 metų rugpjūčio 21 dieną jis užrašė 
tokias mintis:

5  Ten pat, 31 p.

Tikra yra tai, kad mums visada leista gy-
venti arti Dievo ir Dievo akivaizdoje, ir kad tas 
gyvenimas mums yra visiškai naujas gyveni-
mas; kad mums nebėra nieko neįmanomo, nes 
Dievui nėra nieko neįmanomo; kad be Dievo 
valios mūsų negali paliesti jokia žemiška jėga ir 
kad pavojus ir bėda mus tik artina prie Dievo; 
tikra yra tai, jog kančioje slypi mūsų džiaugs-
mas, o mirtyje – mūsų gyvenimas.6

Kodėl manau, kad šiuo laikmečiu svarbu 
prisiminti tokius žmones, kaip Dietrichas 
Bonhoefferis? Visada, ypač sunkmečiais, 
reikia žmonių, kurie gyvena pagal vertybė
mis grįstus įsitikinimus, remiasi į amžinąsias 
tiesas, gyvena tūkstantmečius atlaikiusiais 
tikėjimo principais, mokosi ir elgiasi pagal 
Kristaus pavyzdį.

Kažkas ypatingo, tai, ko mes dar aiškiai 
nematome, Europoje šiuo metu tikrai vyks
ta. „Tolerancijos“ ideologija yra nusitaikiusi į 
bažnyčios konstituciją – Bibliją – ir jai prieš
taraujanti. Pokrikščioniškoje Europoje Kris
taus sekėjai jau nustumti į pakraščius. Didėja 
politinė įtampa Europos žemyne. Ukrainoje 
vyksta karas. Lietuvoje sugrąžinta šauktinių 
kariuomenė ir dislokuoti NATO kariai. Da
bartiniu metu į Europą atvyksta daugiausia 
pabėgėlių nuo II Pasaulinio karo laikų. Tie 
įvykiai iš tiesų byloja apie daug priežasčių: 
Europoje (ir Lietuvoje) į paviršių kyla neapy
kanta, klasių susiskirstymas ir susipriešini
mas, religinė nesantaika, populiarumą įgyja 
populistiniai vadovai. Visiškai tikėtinas visą 
visuomenę paveiksiantis visuotinis vargas.

Bažnyčiai ir žmonėms, nusprendusiems 
sekti Kristumi ir gyventi pagal Jo mokymą, 
tai gali tapti rimtu iššūkiu – išgyventi ir 
prisitaikyti prie esamo pasaulio, kad kuo 
mažiau tas vargas asmeniškai paliestų; 
arba išsiskirti, kalbėti tiesą, elgtis kaip dera 
Dievo vaikui, gyvenančiam pagal Kristaus 
mokymą.

6  Dietrich Bonhoeffer, Pasipriešinimas ir nuolankumas 
(Dialogo kultūros institutas, 2005), 176 p.
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Dievo rankose

Ši Knyga, kuriai sudaryti Dievas sugaišo 
tūkstantį metų, rodo mums, kad Jis ne
delsia. Jis kantriai ir atkakliai viską tvarko 
taip, kad geriausiai įvykdytų savo atpirkimo 
tikslus (2 Pt 3, 9). Ir ši Knyga atskleidžia, kad 
Jis užjaučia mus, kai mes Jo laukiame, nors 
mums ir atrodo, jog laukiame labai ilgai.

Ne tai, ką kai kurie laiko delsimu
Abraomas ir Sara buvo ne tik visų Dievo 

vaikų tėvai remiantis tikėjimu (Rom 4, 16); 
jų gyvenimas yra geriausiai žinomas Dievo 
atperkamojo tikslo pavyzdys, nes buvo pa
našus į kankinamai lėtą Jo tempą.

Abromas (kaip iš pradžių jį vadino) buvo 
jau septyniasdešimt penkerių metų, kai Die
vas pažadėjo iš jo kildinti didžią tautą, kad 
palaimintų visas žemės gimines, ir jo pali
kuonims duotų Kanaano žemę (Pr 12, 1–3).

Tačiau buvo viena bėda: Abromas ne
turėjo palikuonio. Jo žmona Saraja (toks iš 

Ar ilgai, 
Viešpatie?

John Bloom

Apaštalas Petras mums sako: „Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, 
kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad 
kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.“ (2 Pt 3, 9). Tam tikrą akimirką 
kiekvienas iš mūsų prisideda prie ką tik minėtų „kurių“. Pasiekiame tokį 
tašką, kai skausmingai aiškiai suvokiame, kad mūsų skubos ir aktualu-
mo supratimas labai skiriasi nuo Dievo supratimo. Ir taip yra iš tiesų. 
Esame labiau linkę laiką skaičiuoti minutėmis, o ne mėnesiais. Tačiau 
Amžinasis laiką skaičiuoja tūkstantmečiais (2 Pt 3, 8).

Dievas žino, jog 
mums kartais atrodo, 
kad Jis delsia, tačiau 
tai yra viena iš 
priežasčių, dėl kurių 
Dievas maloningai 
mums paliko Bibliją. 
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pradžių buvo jos vardas) buvo nevaisinga 
(Pr 11, 30).

Bėgo metai. Vaiko vis nebuvo. Abromas 
apdairiai suplanavo savo paveldėtoju pada
ryti tarną Eliezerą, bet Dievas pasakė: „Ne 
šitas bus tavo paveldėtojas, bet tas, kuris 
gims iš tavęs.“ (Pr 15, 4). Tuomet Jis išvedė 
Abromą iš palapinės, parodė nakties dangų 
ir jam pasakė, kad jo palikuonys bus tokie 
pat skaitlingi, kaip žvaigždės danguje.

Visgi metams bėgant, palapinėje toliau 
gyveno tik Saraja ir Abromas.

Saraja puolė neviltin ir neatlaikė laukimo. 
Ji nusprendė, kad jos tarnaitė Agarė taps jai 
surogatine motina. Žmogišku supratimu, 
šis sprendimas aštuoniasdešimt šešerių 
metų Abromui atrodė protingas, tačiau jis 
nepasitarė su Dievu ir praėjus daug laiko 
tas sprendimas sukėlė neigiamas pasekmes.

Praėjo dar trylika metų, kol Dievas devy
niasdešimt devynerių metų Abromui galutinai 

pasakė, jog aštuoniasdešimt devynerių metų 
Saraja pati pagimdys sūnų, ir tik tuomet Die
vas pakeitė jų vardus į Abraomo (daugelio tė
vas) ir Saros (princesė). Po metų gimė Izaokas.

Išlaukus dvidešimt penkerius metus ti
kėtis, kad gims kūdikis, bet kokiu žemišku 
supratimu, yra ne tik sudėtinga, bet ir ne
įmanoma. Jų vienintelė viltis buvo Dievo 
pažadas, kuris jiems ilgai ir sunkiai laukiant 
buvo išimtinai Dievo tikslas.

„Jis (Abraomas) nepasidavė netikėjimui 
Dievo pažadu, bet buvo tvirtas tikėjime, 
teikdamas Dievui šlovę ir būdamas visiškai 
įsitikinęs, jog, ką Jis pažadėjo, įstengs ir įvyk
dyti.“ (Rom 4, 20–21).

Dievas nusprendė, kad visi Jo tikėjimo 
vaikai bus atgimę per tikėjimą gyvai vilčiai 
(1 Pt 1, 3) ir paskui gyvens tikėjimu (Abraomo 
tikėjimu, Gal 3, 7) Jo pažadais (Rom 1, 17). Tad 
Jis pasitelkė kantrumo kančias ir jomis išugdė 
Abraomą ir Sarają; tą patį Jis daro ir mums.
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Ar dar ilgai teks laukti?
Vienas iš labiausiai guodžiančių dalykų, 

susijusių su Šventuoju Raštu, yra tai, kad jis 
atskleidžia mums, nekantriai laukiantiems, 
Dievo užuojautą. Dievas žino, kad Jis mums 
gali atrodyti lėtas. Jis žino, jog kartais mums 
gali atrodyti, kad Jis mus užmiršo ir slepia nuo 
mūsų savo veidą. Dievas žino, kad tuo metu, 
kai Jis kantriai dirba, kad įvykdytų savo tikslus, 
mes susidursime su tokiomis sudėtingomis ir 
painiomis aplinkybėmis, kad būsime priversti 
verkti iš skausmo ir sutrikimo.

Ir Jis ne tik duoda mums panašias į Abra
omo ir Saros istorijas, kad pamatytume, jog 
esame ne vieni; Jis taip pat duoda mums 
tokias giesmes, kaip 13oji psalmė, kad jas 
giedotume.

„Ar amžinai? Ar ilgai slėpsi nuo manęs 
savo veidą?“ (Ps 13, 1).

Psalmynas – tai kanoninis giesmynas, 
kupinas tikros poezijos – natūralesnės ir tie
sesnės negu tai, ką daugelis mūsų išsakome, 
patikėdami savo skausmą artimam draugui. 
Ir tai buvo bendruomeninės giesmės! Jas 
kartu giedojo Izraelio tauta.

Ir psalmių eilutėse girdime Dievą sakant, 
kad Jis žino, jog mums gali būti sunku Jo 
laukti. Jis žino, kad mes jaučiamės taip, 

lyg Jis per daug delstų. Jis leidžia mums 
paklausti Jo: „Ar ilgai tai tęsis?“ Jis mums 
primena, kad kai mes jaučiamės taip, lyg Jis 
mus užmiršo, ši patirtis pažįstama visiems 
Jo tikėjimo vaikams – taip gerai pažįstama, 
kad duoda teisę visai bendruomenei kartu 
apie tai giedoti.

Ir kai mes meldžiamės arba giedame to
kias giesmes, jos mums primena, kad Dievas 
iš tikrųjų neužmiršo mūsų, ir tai, ką mes 
jaučiame, ne visuomet tikra, ir kad Dievo 
pažadai yra tikresni už mūsų pojūčius.

Būsimoji atnaujinta stiprybė
„Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, 

kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su 
mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, 
bet kad visi atsiverstų.“ (2 Pt 3, 9).

Dievo pasirinktas tempas, lygiai taip pat, 
kaip ir Jo mums parinkta vieta, yra atper
kantys. Kur kas daugiau, negu galime įsivaiz
duoti. Ir yra kur kas daugiau, negu galime 
pamatyti, ir vyksta kur kas didesni dalykai, 
negu gali atrodyti mūsų akims.

Štai du maloningi pažadai, Dievo mums 
duoti tam laikui, kai mes ilgai laukiame:

„Nuo amžių ausis negirdėjo ir akis nere
gėjo kito Dievo, be Tavęs, kuris tiek padarytų 
Jo laukiantiems.“ (Iz 64, 4).

„Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį at
gaivina. Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, 
jauni vyrai krinta išsekę. Bet tie, kurie laukia 
Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant 
sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir 
nepails.“ (Iz 40, 29–31).

Kaip dėl Abraomo ir Saros, Dievas taip 
pat darbuojasi ir dėl tavęs, kai tu Jo lauki. Ir 
Jis atnaujins tavo pavargusią širdį.

Todėl „Būkite drąsūs visi, kurie pasiti
kite Viešpačiu, ir Jis sustiprins jūsų širdis.“ 
(Ps 31, 24). Jis pajėgia išpildyti tai, ką paža
dėjo.

Parengta pagal www.desiringGod.org

Vienas iš labiausiai 
guodžiančių dalykų, 
susijusių su Šventuoju 
Raštu, yra tai, 
kad jis atskleidžia 
mums, nekantriai 
laukiantiems, Dievo 
užuojautą.
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Psichologo komentaras

Anot lietuvių filosofo J. Girniaus, joks 
kitas klausimas mūsų arčiau nepaliečia kaip 
kančios klausimas. Kančia – mūsų visų 
dalia. Jos šešėlis gaubia visas mūsų laimės 
paieškas. Paprastai žmogus stengiasi nuo 
kančios pasislėpti, pabėgti, užsimiršti, ta
čiau kaip tik ji ir yra vienas didžiausių mūsų 
išbandymų ir vertės matų.

Kančia dažniausiai mus apima susidū
rus su likimo smūgiais, šie išmuša mus iš 
pusiausvyros, sutrikdo įprastą kasdienybę. 
Tai gali būti artimo žmogaus praradimas, 
liga, kaltė dėl savo poelgio ar kitas įvykis, 
sukeliantis prislėgtą nuotaiką. Jei ši negatyvi 
reakcija į skausmingą išgyvenimą, su kuriuo 
sunku emociškai susitaikyti, užsitęsia ir 
pritrūksta asmeninių išteklių susitvarkyti 
su iššūkiu, žmogus išgyvena krizę; kai išti
kus krizei pasiduodama nevilčiai, įsivyrauja 
vadinamoji reaktyvinė depresija. Jos apimtas 
žmogus dažnai linkęs neigiamai iškreipti 
savo situaciją: viskas jam atrodo nereikšmin
ga, pozityvūs praeities įvykiai užmirštami, 
ateitimi netikima.

Tuomet to žmogaus skunduose girdėti 
skausmingo įvykio atgarsiai. Jeigu jis krei
piasi pagalbos į psichoterapeutą ar iš artimų 
žmonių gauna pakankamai emocinio pa
laikymo ir turi galimybę išsikalbėti, naujai 

Kaip atsiliepiame į 
gyvenimo iššūkius

„Pasakyk, kaip tu sutinki kančią, pasakysiu, kas tu esi“ /E. Junger/

Dr. Giedrius Markevičius

Bendraudami su įvairiais 
žmonėmis matome, kad laimingi 
jaučiasi nebūtinai tie, kurie 
yra sveiki, turtingi ir pasiekę 
sėkmės; dažnai galime pastebėti 
nuoširdžiai besidžiaugiantį 
žmogų, sėdintį neįgaliojo 
vežimėlyje ar turintį kitokių 
sveikatos problemų. Vadinasi, 
subjektyvios laimės išgyvenimo 
nenulemia objektyvios 
aplinkybės, veikiau jai įtakos 
turi mūsų nuostata į gyvenimo 
sunkumus, duotybes, kentėjimą.
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permąstyti savo patyrimą, susitaikyti su 
praradimais, reaktyvinė depresija atslūgsta.

Kita depresijos forma yra endogeni-
nė depresija, atsirandanti dėl smegenų 
biocheminių procesų sutrikimo. Endogeni
ne depresija sergantis žmogus dėl nervinių 
procesų sulėtėjimo jaučiasi liūdnas, prislėg
tas, apatiškas, patiria silpnumą, nuovargį, 
negatyviai vertina save, aplinką, ateitį, pra
randa tikslo pojūtį, išgyvena melancholijos 
nevisavertiškumo jausmą, o savo gyvenimą 
suvokia kaip beprasmį. Tuomet dažniausiai 
reikalingas medikamentinis gydymas, deri
namas su psichologine pagalba.

Tačiau endogeninė depresija kaip liga, 
anot pasaulinio garso psichiatro V. Franklio, 
sukelia tik psichomotorinius ar sekrecinius 
trikdžius, o melancholijos išgyvenimas 
atsiranda žmogaus žmogiškumui susidūrus 
su jo liguistumu, t. y. tik grynai žmogiški 
aspektai pirminį vitalinį silpnumą paverčia 
melancholijos išgyvenimo forma. Depre
sija sergančio žmogaus vitalinis silpnumas 
sukelia bejėgiškumo jausmą, nes padidina 
atotrūkį tarp poreikio išpildyti savo gyveni
mo uždavinius ir ligos apribotų galimybių tą 
padaryti, t. y. asmuo jaučiasi negalintis atlikti 
tai, ką privalo. Visgi kaip tai atrodytų neį
manoma, V. Franklio tvirtinimu, net ir en
dogeninės depresijos kamuojamas žmogus 
gali pasipriešinti depresijai. Tai iliustruoja 
sunkią depresiją išgyvenusios karmelitų 
vienuolės dienoraščio ištraukos:

„Liūdesys – nuolatinis mano palydovas. 
Kad ir ką bedaryčiau, jis slegia sielą tarsi 
švino svarstis. Kur manieji idealai, visa, kas 
didinga, gražu, kas gera, ko kadaise taip troš
kau? Tik snūdus nuobodulys širdyje. Gyvenu 
tarsi įmesta į vakuumą. Kartais apleidžia net 
skausmas. Šioje kančioje šaukiuosi Dievo, 
mūsų visų Tėvo. Tačiau ir Jis tyli. Todėl iš 
tikrųjų norėčiau tik mirti – šiandien, jei 
įmanoma, dabar. Jei tikinčioji mano sąmonė 
nesakytų, kad nesu savo gyvenimo valdovė, 

veikiausiai ne kartą būčiau jo atsisakiusi.“ 
Toliau ji triumfuodama tęsia: „Tikėjimas 
pamažu keičia kančios kartėlį. Juk žmogus, 
manantis, kad gyventi – tai žengti iš sėkmės 
į sėkmę, prilygsta kvailiui, stovinčiam prie 
statybų aikštelės ir nepritariamai linguojan
čiam galvą: kodėl čia, kur turi iškilti katedra, 
rausiama gilyn? Dievas statosi šventovę 
kiekvieno žmogaus sieloje. Maniškėje Jis 
kaip tik kloja pamatus. Mano uždavinys – 
paklusniai atsiduoti Jo kastuvo grybšniams.“

Nors kančią suvokiame kaip kažką tam
saus, negatyvaus, ji, pasak žinomo filosofo 
A. Maceinos, turi stiprią žadinamąją galią. 
T. y. jeigu žmogus nuolatos gyventų lai
mingai, jo būties galimybės neišsiskleistų 
ir jis niekada neatbustų tikrajam buvimui. 
Būdamas laimingas žmogus mano, kad 
pasaulis ir kasdienybė yra tikroji jo buvimo 
erdvė. Kančia, suardydama šią erdvę, kviečia 
žmogų kažkur kitur. Ji parodo, kad pradingi
mas pasaulyje yra netikra žmogaus būsena, 
pridengianti tikrąją, kurią kančia kaip tik 
atskleidžia. Pasak minėto filosofo, kančia 
yra liudytoja, kad žmogus yra pasaulyje, bet 
kad jis yra ne iš pasaulio, jei paminėsime pa
ties Kristaus žodžius, pasakytus Jo kančios 
išvakarėse.

V. Franklis pažymi, kad kaip fizinis skaus
mas įspėja apie organizmo sutrikimą, taip 
dvasinis skausmas apsaugo mus nuo mirtino 
sielos sąstingio ir apatijos; kol kenčiame, tol 
mūsų siela gyva. Pasitaiko aplinkybių, kai 
žmogus tegali išsipildyti iš tiesų kentėdamas. 
Kartais žmogų, kuris lengvabūdiškai švaistė 
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savo gyvenimą neišnaudodamas savo tikrųjų 
galimybių, liga ir mirties artuma gali paska
tinti kraštutiniam sąžiningumui.

Tačiau iš kur kančia semiasi šios žadi
namosios galios? Juk ji pati yra negatyvus 
dalykas...

Žinomas filosofas K. Jaspersas kančią 
vadina ribine situacija, nes joje mes išgy
vename baimę, priartėjame prie ribos, t. y. 
mirties. Tačiau kaip tik šiuo negatyvumu ji 
ir pabudina mus iš būties snaudulio. Todėl 
kančioje, pasak A. Maceinos, mūsų buvimas 
tampa mums labiau apčiuopiamas. Išgyveni
mas, kad dar esame, tampa labai intensyvus; 
tuomet visas jėgas sukaupiame į troškimą, 
ryžtą būti ir kovoti kovą už save pačius. Štai 
kodėl ne vienas kančios ištiktas žmogus, 
anksčiau buvęs ištižėlis ir lepūnas, tampa 
didvyriu ir šventuoju.

Biblijos Jobo knygoje skaitome, kaip 
kančios prasmę mėgina suvokti nelaimės 
ištiktas Jobas. Nors jo draugai nesugeba 
jam tinkamai atsakyti į klausimą, kodėl jis 
turi kentėti, nors kančia jam ir lieka nesu
vokiamas dalykas, jis, anot A. Maceinos, 

į šį klausimą atsako pačiu savo gyvenimu. 
Jobas kančią priima, iškenčia, savo nelai
mės akivaizdoje ją apsisprendžia sujungti 
su Dievu ir sudeda savo likimą į Jo rankas, 
vildamasis, kad Viešpats pergalės jo sunkią 
padėtį. Kančios prasmę Jobas randa savo pa
ties apsisprendime; iškęsti yra jo uždavinys 
kančios situacijoje.

Visgi, kaip įspėja V. Franklis, žmogus 
turėtų būti apdairus, t. y. neskubėti paklusti 
tariamam likimui ir nesudėti ginklų pirma 
laiko – svarbu įvertinti, ar kentėjimas tikrai 
yra neišvengiamas.

Jei taip nėra, svarbu kiek įmanoma jį su
mažinti, nes kankinimasis gali būti bepras
mis. Kančia yra prasminga tik jei yra susijusi 
su likimu, kurio neįmanoma pakeisti. Kita 
vertus, jei žmogus sąmoningai pasirenka 
kentėti aukodamasis, tai priartina jį prie už 
visus kentėjusio Kristaus.

Vis dėlto žmogaus atsakas į kančią gali 
būti įvairus. Antai V. Franklis, pats išgyvenęs 
koncentracijos stovyklą, pasakoja, ką yra 
pastebėjęs, kaip vieni kaliniai, tapę prižiū
rėtojais, sužvėrėja ir kankina kitus, o kiti 
dalijasi su kenčiančiais savo duonos kąsniu.

Taigi, pasak N. Berdiajevo, kančia turi dvi 
galimybes: pirmoji yra šviesi ir atperkan
ti, antroji – tamsi ir pragariška. Ne vieną 
žmogų kančia yra palaužusi ne tik fiziškai, 
bet ir nužmoginusi tiek, kad dingo visi 
aukštesni jausmai, dorybės, pomėgiai, bet 
koks dvasingumo ženklas. Kiti, kaip Jobas, 
leisdami kančiai suardyti savo senąją būtį, 
atsiveria tą tuštumą užpildančiai Dievo ma
lonei. Kaip A. Maceina toliau tvirtina savo 
knygoje „Jobo drama“, kančioje išnyksta vis
kas, ką kasdienybė jame buvo suformavusi 
nedoro, nuvalo asmenį nuo jo esmei svetimų 
prieaugų, ir žmogus pakinta išryškindamas 
savyje dieviškąjį pirmavaizdį. Taigi svarbi 
išvada yra tai, jog kančia yra prasminga tik 
tada, kai ji yra kelias Dievui į mūsų nubūtin
tą egzistenciją.

Iš kur kančia semiasi 
šios žadinamosios 
galios? Juk ji pati yra 
negatyvus dalykas...
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Gyvenimas

Ar užsakėte 
skausmą?

Šiame pasaulyje niekas iš 
adekvačių ir racionaliai mąstančių 
žmonių, peržvelgusių „gyvenimo 
meniu“, specialiai „neužsisakys 
skausmo“, nepaisant to, su kokiu 
patraukliu ir originaliu padažu jis 
būtų siūlomas. Nors jo užsakinėti 
ir neprisireikia. Šiame pasaulyje 
jis pats savaime ir neprašytas 
gali ateiti į kiekvieno iš mūsų 
gyvenimą. Tai nekviestas svečias, 
kuris nežinia kada pasibels į duris 
ir kada panorės išeiti.
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Neseniai žiūrėdamas vieną filmą išgirdau 
iš teroristo žmogžudžio tokią frazę: „Šiame 
pasaulyje yra dvi valdančiosios jėgos – tai 
baimė ir skausmas. Tas, kuris jas valdo, val-
do viską.“ Šiuose žodžiuose yra dalis tiesos. 
Bet šiek tiek pakalbėkime apie skausmą...

Medicinoje yra terminas – SKAUSMO 
SLENKSTIS. Kiekvienas žmogus turi savo 
slenkstį. Kiekvieno žmogaus skausmo 
slenkstis yra individualus, vienas ir tas pats 
skausmo lygis skirtingiems žmonėms gali 
pasireikšti skirtingai: vieniems kaip nereikš
mingas skausmas, kitiems – kaip stiprus. 
Fizinio skausmo slenkstis yra išmatuojamas 
specialiu prietaisu – algezimetru. Tačiau 
kūną ir sielą skauda skirtingai. Jeigu moks
lininkai išmoko išmatuoti žmonių fizinį 
skausmą ir net jį gydyti, tai sielos skausmą 
mums kol kas tenka įveikti patiems.

O gal pakalbėkime apie skausmą – tą, 
kuris dusliai, gaudžiu aidu atsimuša į krū
tinę ir užlieja visą kūną, sukeldamas ne tiek 
fizinę, kiek moralinę kančią? Apie tikrą 
skausmą, apie tą, apie kurį nesinori niekam 
pasakoti, nes jis nepraeina, nes prisiminimai 
apie jį smaugia ir nuolatos, lėtai ir tikslingai 
užmuša viską, kas tavyje gyva... Kas sukelia 
tokį skausmą? Išdavystė? Smūgiai žemiau 
juosmens? Peilis į nugarą? Galima vadinti, 
kaip nori – prasmė viena. Kažkas kažkuo pa
sitikėjo ir apsigavo, kažką prarado, nusivylė, 
atsidūrė aklavietėje: lyg ir tipiška gyvenimo 
situacija, tačiau, kai ją patiri pats, jausmai 
peržengia įprastų frazių ribas.

Kaip reaguoti į skausmą?
Ką jūs pasakytumėte, jei pamatytumė

te tokį vaizdą: žmogus, nusipirkęs naują 
brangų automobilį, kuriame įrengta gera 
signalizacija, atsibunda naktį dėl to, kad 
toji visu garsu kaukia. Neišsiaiškinęs prie
žasties, žmogus ima plūsti signalizaciją. Jo 
nuomone, kalta yra būtent ji, nes neduoda 
jam miegoti (ne vagys, kurie braunasi į au

tomobilį)! Žinoma, tokį žmogų palaikysime 
ne itin protingu (jei nepasakytume stipriau).

Ak, bet juk mes patys, kęsdami dėl sielos 
skausmo, būname panašūs į šį personažą! 
Deja, dažnai nenorime matyti savo širdies 
skausmo priežasties. Kažkodėl bukai ken
čiame, sielojamės, kamuojamės, puolame į 
neviltį (net renkamės savižudybę), įvairiau
siais būdais stengiamės nuslopinti skausmą, 
mėginame su juo kovoti, užsimiršti, tačiau... 
nebegirdėdami jo signalo, nešaliname prie
žasties.

Žmonės, kurių sielos skausmas toks di
džiulis, kad jie nori iš jo išsilaisvinti nusižu
dydami, primena kovojančius su signaliza
cija, bet ne su tikrąja priežastimi. Jie mano, 
kad nuo sielos skausmo galima išsilaisvinti, 
jeigu tik sunaikinsi kūną. Tačiau juk ne 
kūną skauda! Tai tas pat, lyg žmogus turėtų 
skrandžio opą ir mėgintų ją išsigydyti ampu
tuodamas koją!..

Normaliam žmogui suprantama, kad 
gyventi mums trukdo ne pats skausmas, o jį 
sukelianti priežastis.

Išgyvenę sunkų širdies skausmą, jūs jau 
nebebūsite tokie pat, kaip anksčiau. Jūsų 
skausmo slenkstis bus aukštesnis. Ką tai 
jums duoda?

Ištvermę. Kantrybę. Tikėjimą. Juk jau 
kartą perėję per šį ašarų slėnį, jūs suvokiate, 
kad jis kažkur baigsis. Ir jeigu jūs jį perėjote 

Jeigu mokslininkai 
išmoko išmatuoti 
žmonių fizinį skausmą 
ir net jį gydyti, tai 
sielos skausmą mums 
kol kas tenka įveikti 
patiems.
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deramai ir su tikėjimu, tai jūsų laukia ne 
paprasta, bet šlovinga pabaiga.

„Jie eina per Bakos (Ašarų) slėnį ir 
slėnis jiems tampa šaltinių vieta, tartum 
ankstyvieji lietūs būtų pripildę jį palai-
mos. Jie eina iš stiprybės į stiprybę, (kol) 
išvysta dievų Dievą Sione.“ (Ps 84, 7–8; 
Ps 84, 7 – Biblijos draugijos vertimas; 
Ps 84, 8 – Jurėno vertimas).

Ar yra vakcina nuo sielos skausmo?
Viduramžiais tūkstančiai ir milijonai 

žmonių mirdavo nuo tymų, raudonukės ar 
net nuo kiaulytės. Kol XIX amžiaus prancū
zų mikrobiologas Louisas Pasteuras neįrodė, 
jog žudantis mikrobas gali tapti mikrobu, 
apginančiu nuo infekcijos, jeigu laboratori
joje bus susilpnintos jo patogeninės savybės. 
Kalbant paprasta žmonių kalba, vakcina nuo 
mirtinos ligos sudaryta iš tų pačių, tačiau jau 
nukenksmintų, mikrobųžudikų. Gydoma 
pačia liga.

Jeigu tu dabar jauti nepakeliamą skausmą 
ir nori išsigydyti nuo jo, dėmesingai ištirk 
problemą. Gal joje ir yra vakcina? Išmok šias 
„virusines skausmo ląsteles“ paversti vakci
nos antigenais. Buvai pažemintas – kelkis iš 
gėdos (nešlovės) nuolaužų. Nepelnytai įžei
dė – išmok atleisti „nenusipelniusiems“ at
leidimo. Praradai artimą žmogų – brangink 
tuos, kurie tiesiog dabar yra greta. Jautiesi 
vienišas – daryk gera tiems, kurie taip pat 
yra vieniši.

Nežinai, kur rasti išeitį? Kur bėgti, kai 
skaudą sielą? Kur kreiptis pagalbos?

Žinoma, geriausia kreiptis ten, kur tikrai 
išgydys. Tai turi būti vieta, turinti patikrintas 
gydymo tradicijas, instrumentus ir gydymo 
sąlygas, o svarbiausia – kur jau buvo išgydyti 
milijonai ligonių.

Iš tikrųjų svarbiausią ir vienintelį sielos 
skausmo Gydytoją mes visi pažįstame. Aš 
mačiau šimtus žmonių, išgydytų iš sielos 
skausmo. Ir jie visi buvo visiškai išgydyti tik 
vienoje vietoje ir tik vienintelio Gydytojo. 
Ta gydykla – Bažnyčia, o jos Vyriausiasis 
Gydytojas – Viešpats Dievas!

Tai Gydytojas, negydantis už pinigus. Jis 
tai daro nesavanaudiškai ir labai mylėdamas. 
Šis Gydytojas laukia to, kuriam yra blogai, 
nes Jis visuomet yra pasirengęs gydyti jūsų 
sielą.

Šis Gydytojas gydo ne suklastotais, o am
žinai gyvais, patikrintais ir labai veiksmin
gais vaistais. Jis niekam neatsisakys padėti, 
tačiau jums savęs Jis neprimes, Jis neįkalbi
nės jūsų ateiti pas Jį gydytis, nes gerbia jūsų 
pasirinkimo laisvę ir Jam nereikia reklamos. 
Šis Gydytojas tiesiog nuoširdžiai nori jums 
padėti, nes jus myli. Jis tikisi, kad jūs Juo pa
sikliaujate ir laikotės Jo paliepimų. Laikinas 
skausmas, kurį, galimas daiktas, tu dabar 
išgyveni, gali suteikti tau amžiną šlovę. Tik 
pasitikėk Dievu ir pasikliauk Juo!

„Todėl mes nepailstame. Nors mūsų 
išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena 
iš dienos atsinaujina. Mūsų trumpa-
laikis lengvas sielvartas ruošia mums 
visa pranokstančią amžinąją šlovę. Mes 
nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas 
neregima, nes kas regima, yra laikina, o 
kas neregima – amžina.“ (2 Kor 4, 16–18).

Parengta pagal www.316news.org

Laikinas skausmas, 
kurį, galimas daiktas, 
tu dabar išgyveni, 
gali suteikti tau 
amžiną šlovę. 



19

Kančia, žinoma, susijusi su pasaulio su
pratimu. Žiūrint į vaikus gali kilti mintis, jog 
gerai, kad jie taip aiškiai visko nesupranta. 
Tad rašyti ar kalbėti apie kentėjimus kiek 
pretenzinga dar ir dėl galimo vertinimo: 
rašo, vadinasi, mano galįs paaiškinti. Tokia 
pagunda ypač būdinga religingiems žmo
nėms, aiškinantiems kitų kančias per savo 
moralinį pasaulio matymą: kenčia, vadinasi, 
kaltas, esi nekaltas – nekentėsi.

Šventajame Rašte, ypač psalmėse ir Jobo 
knygoje, gausu kančios vaizdinių. Pamėgin
siu keletą jų praplėsti.

„Juk Visagalio strėlės susmigusios į mane, 
mano dvasia čiulpia jų nuodus, Dievo 
šiurpulys krečia mane.“ (Jobo 6, 4).

„Kaip ilgai nenuleisi akių nuo manęs ir 
nuo manęs neatstosi, kol nurysiu savo sei-
les?“ (Jobo 7, 19).

„Klimpstu į dumbliną gelmę, nėra kur 
koja atsiremti. Patekau į gilius vandenis, ir 
bangos mane skandina.“ (Psalmynas 69, 3).

„Tavo pyktis mane baisiai slegia, ant ma-
nęs virsta visos tavo mūšos bangos.“ (Psal-
mynas 88, 8).

Kentėjimai kaip 
susitikimo vieta

Henrikas Žukauskas

Imtis rašyti apie kentėjimus 
kiek pretenzinga. Viena 
vertus, žmonės sakys, trūksta 
patirties. Bet nejaugi taip 
pasakysi artimam jaunam 
žmogui, sielvartaujančiam 
ir nematančiam prasmės 
gyventi po tragedijos, kuri 
kitam pasirodys išgyvenama?

Verta pamąstyti
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Veidas, nuo kurio nepabėgsi, nusitaikęs 
prieš tave, lekia viena po kitos strėlės, neišsi
suksi. Užlieja vandenys, o kojos klimpsta. Šis 
žmogus tikrai nėra silpnesnis, tik nuginkluo
tas vienas po kito krintančių smūgių. Atakos 
neatlyžta – banga seka bangą, strėlė strėlę. 
Atrodė, pirmos nepakelsi, daugiau neištver
si, kad jau dugnas, bet atakos seka viena po 
kitos, ir ištveri. Kai manei, kad turėjo pakakti 
pagal kančių ir džiaugsmų saiką, saikas ėmė 
tirpti. Nebetelpa į jokius bausmės ar kokio 

kito atlygio už tikrą ar įsivaizduojamą kaltę 
rėmus. Sąmonėje įsiraižo klausimas: kodėl, 
kur tai veda, kur pabaiga?

Sustojo visas gyvenimas, kiekvienam 
judesiui atlikti reikia pastangų. Pabaigos 
nesimato, išblėsta džiaugsmo prisimini
mai. Aplinkinių žvilgsniai pradžioje stebisi, 
vėliau gailisi, dar vėliau bodisi ir šalinasi. 
Jų nuomonė aiški, jie patartų, pasakytų ir 
pamokytų. O jei ir pats galėčiau paaiškin
ti – būtų lengviau, bet nauja banga išmuša 
naujausią paaiškinimą. Kentėjimo bedugnė 
rodo į Dievą.

„Prisiekiu Dievu, atėmusiu man teisę, 
Visagaliu, apkartinusiu man gyvenimą… 
O, kad kas nors mane išklausytų! Štai ir 
viskas! Teatsako man Visagalis!“ (Jobo 27, 2 
ir 31, 35).

„Tada VIEŠPATS kreipėsi į Jobą iš audros. 
Jis tarė: „Kas yra tasai, kuris temdo {mano} 
užmojį, kalbėdamas nieko nesupratęs? Su-
sijuosk diržu strėnas kaip vyras, aš tavęs 
klausiu, o tu man atsakyk!“ (Jobo 38, 3).

Stokis Mano akivaizdoje ir atsakyk, būk. 
Jobas sulaukia susitikimo, Dievas atsakė 

Aš maniau, kad 
nėra prasmės, kad 
mano gyvenimas – 
tuštybė, jis beprasmis. 
Atgailauju, reiškia, 
teigiu, kad yra prasmė.
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asmeniškai jam. Šis susitikimas pastato jį 
ant kojų, ir tiesiogiai, ir perkeltine prasme. 
Stokis, būk, o ne nebūk. Susitikimas su kan
čios bedugne atvedė prie susitikimo su Die
vu, kuris neturi pabaigos. „Kur tu buvai, kai 
dėjau žemės pamatus?“ (Jobo 38, 3). Tavęs 
nebuvo. Ne tu esi centras pasaulyje, pilname 
Kūrėjo buvimo ir galios ženklų. Kentėjimai 
nutraukė įprastą ir stabilią gyvenimo tėkmę 
ir suteikė galimybę šiam pasaulyje susitikti 
su Dievu, Jis yra gyvenimo pamatas. 

„Tada Jobas, atsakydamas VIEŠPAČIUI, 
tarė: „Žinau, kad tu gali visa padaryti; ką 
tik užsimoji, tu gali įvykdyti. ʽKas yra tasai, 
kuris temdo {mano} užmojį, kalbėdamas be 
supratimo?’ Iš tikrųjų kalbėjau apie tai, ko 
nesupratau, apie dalykus, pranokstančius 
mane savo nuostabumu, kurių nežinojau. 
ʽKlausykis, aš kalbėsiu; aš tavęs klausiu, ir 
tu man atsakyk’. Buvau girdėjęs gandus apie 
tave, bet dabar mano akys regi tave; todėl aš 
gėdinuos visko, ką esu pasakęs, ir atgailauju 
dulkėse ir pelenuose.“ (Jobo 42, 3–6).

Atgailauju. Už ką? Aš maniau, kad nėra 
prasmės, kad mano gyvenimas – tuštybė, 
jis beprasmis. Atgailauju, reiškia, teigiu, 
kad yra prasmė. Tik negaliu pasakyti, kur 
ji – kančios sugriovė visus gyvenimo paaiš
kinimus. Ir visgi Dievo akivaizdoje prasmė 
yra, kentėdamas aš atsistojau – jau nebe pa
saulio centras, nes pasaulis kur kas didesnis 
ir visiškai man nepavaldus. Su Dievu prasmė 
yra – ji tuoj užsimegs, pasimatys. Kaip pasa
kė vienas filosofas, susitikęs su Dievu Jobas 
„priima aktyvią kentėjimo pusę, ši atveria 
naujas galimybes, nebelieka beviltiškos au
kos rezignacijos.“ (Paul Ricoeur). Kentėjimai 
buvo beprasmybės ir tuštybės, pasidavimas 
likimui, o tapo susitikimo ir vilties vieta.

Naujasis Testamentas dar labiau sustip
rina susitikimo su Dievu kenčiant vaizdą. 
Dievas Tėvas pats patiria išsiskyrimo skaus
mą, atiduoda amžinai arti buvusį Sūnų. Čia 
Dievas pats susiduria su kentėjimais, ne 

išoriškai, bet žmoguje, Jėzuje. Nemylinčių 
rankų suimtas, pasmerktas, atiduotas kan
kinimams ir mirčiai, Jėzus klausosi patyčių: 
Jis skelbė, kad yra iš Dievo. „Pažiūrėkime, – 
sakė jie, – ar Jo žodžiai tikri, ar Dievas 
Jam padės – juk Dievas turi išvaduoti iš 
kentėjimų.“ Pabaiga sako, kad neišvaduos. 
Dievas žmoguje patiria visa kentėjimų gel
mę, pereina kančias, kad nė vienas žmogus 
jose nebūtų vienišas.

Dievas teisus, ir mirtis negali nulaikyti 
teisiojo. Dvasia, kuria Jėzus atidavė savo 
gyvenimą, Jį išaukštino ir padarė gyvenimo 
ir mirties Viešpačiu. Jis pripildė viską, ir nie
kas, net kentėjimai ar mirtis negali nuo Jo at
skirti. Negana to, Sūnaus Dvasia apsigyvena 
žmonėse, padarydama juos Dievo sūnumis 
ir dukromis, persmelkia jų maldas ir kartu 
kenčia: „ateina pagalbon mūsų silpnumui… 
užtaria mus neišsakomais atodūsiais.“ (Ro-
miečiams 8, 26). Kaip Sūnaus kentėjimai 
nebuvo tušti, jie buvo naujojo pasaulio pra-
džia, taip ir Dievo vaikų kančios prasmingos. 
Ir visos kūrinijos kentėjimai yra panašūs į 
naujo pasaulio gimdymo kančias, o Dievo 
Dvasios vedami, kenčia kartu su senu pasau-
liu, bet turi ir spinduliuoja naujojo pasaulio 
viltį (Romiečiams 8, 18–25).

Visi šie liudijimai nesiekia ir nežada išlais
vinti iš kentėjimų, bet kviečia pamatyti, kad 
kančios gali būti susitikimo ir susiderinimo 
su Dievu vieta, nauja pradžia.

Dievas Tėvas pats 
patiria išsiskyrimo 
skausmą, atiduoda 
amžinai arti 
buvusį Sūnų. 
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Iš mirties į gyvenimą                      

Mes matome, kad liga labai dažnai yra 
demoniškos kilmės, ir tai rodo, jog velnias 
dažnai pavergia žmones nesveikata. Tačiau 
yra gera žinia, jog Dievo Šventoji Dvasia 
ir šiandien yra išlieta ant tų žmonių, kurie 
tiki Jėzumi Kristumi. Ji veikia su tokia pačia 
galinga jėga, kaip veikė Jėzaus ir Jo apaštalų 
gyvenime. Apie tai byloja ir laidos „Iš mirties 
į gyvenimą“ dalyvės Zitos liudijimas.

Zita Vaškelienė: Beklausydama radijo 
laidos, kurioje apie antgamtinį Dievo siųstą 
nušalusių pirštų išgydymą pasakojo mano 
pažįstama, staiga pamačiau, kaip pradėjo 
šviesti mano pačios nuo šalčio nukentėję 
kojų pirštai. Juos nušalau dar prieš dešimt
metį. Tad kojos tose vietose buvo nejautrios. 
Ir tą dieną, klausydama radijo, išgirdusi 
pažįstamos verksmą dėkojant Dievui už 
išgydymą, savo pačios kojas staiga pradėjau 
jausti, kadaise nušalę pirštai tapo jautrūs. Tai 
buvo man labai netikėta, tad puoliau dėkoti 
Dievui už tai, kad ir į mane atkreipė dėmesį.

Pergalė 
prieš ligas
Pagal XFM radijo laidą

„Kaip Dievas patepė savo Šventąja 
Dvasia ir jėga Jėzų iš Nazareto, 
ir Jis vaikščiojo, darydamas 
gera ir gydydamas visus velnio 
pavergtuosius, nes Dievas buvo su 
Juo“ (Apd 10, 38), taip ir šiandien 
tuos, kurie tiki Jėzų, Dievas 
patepė Šventąja Dvasia ir suteikė 
jiems jėgą gydyti visus velnio 
pavergtuosius.
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Tačiau tai nebuvo vienintelis Dievo pri
silietimas prie mano ligoto kūno. Dėl savo 
įtempto gyvenimo buvau apnikta gausybės 
negalavimų. Mane tyrę gydytojai aptiko apie 
aštuoniolika ligų, dauguma jų buvo lėtinės, 
praktiškai nepagydomos. Dėl to buvau 
pasmerkta iki gyvenimo pabaigos kentėti. 
Faktiškai sirgau visomis virškinamojo trakto 
ligomis: keturis kartus sirgau dvylikapirštės 
žarnos opalige, kamavausi dėl nuolatinių 
skrandžio uždegimų, viduriavimo. Taip 
pat nuolat sirgau kvėpavimo sistemos ligo
mis – laringitu ir bronchitu, buvau alergiška 
chemikalams. Be to, kamuodavo siaubingi 
migrenos priepuoliai, kai galva tiesiog skil
davo perpus nuo nepakeliamo skausmo. 
Dvidešimt metų niekaip negalėjau išsigydyti 
sinusito, vargau ir dėl alerginio astminio 
bronchito.

Neturėdama išeities, griebiausi šiaudo: 
gydžiausi homeopatiniais vaistais, pradėjau 
užsiiminėti autogeninėmis treniruotėmis, 
vėliau perėjau prie jogos, galiausiai įnikau 

į budistines pratybas ir visokias kitokias 
okultines praktikas, tikėdamasi pasveikti ir 
tapti laisva. Tačiau galiausiai supratau, jog 
visa tai yra didžiulė sergančio ir kenčiančio 
žmogaus apgaulė, todėl noriu perspėti visus 
kuo toliau trauktis nuo visų šių dvasinių 
praktikų, vedančių į amžiną pražūtį!

Kol dar buvau įnikusi į okultines prakti
kas, stengdamasi sau padėti, pasidarė dar 
blogiau: pradėjau nebemiegoti naktimis, o 
jei pavykdavo užmigti, nubusdavau kamuo

Dvidešimt metų 
niekaip negalėjau 
išsigydyti sinusito, 
vargau ir dėl 
alerginio astminio 
bronchito.
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jama košmarų. Netrukus prasidėjo ir kiti 
psichikos sutrikimai: kamavo neapsakomai 
didelė baimė, iš kurios niekaip negalėjau 
išsivaduoti. Mano sveikata tuo gyvenimo 
periodu sparčiai blogėjo, sekau tiesiog akyse. 
Tuo laikotarpiu tris kartus bandžiau nusi
žudyti, nes nebegalėjau ištverti kančios. Bet 
Viešpats visus tris kartus neleido man iške
liauti iš šio pasaulio. Tai tęsėsi trejus metus.

Baigiantis tretiesiems kančios ir skausmo 
metams, vieną žiemos dieną savo namo 
kieme kritau ant sniego be sąmonės. Ir jei 
ne Dievo prisilietimas ir ne Jėzaus auka, jau 
seniai būčiau mirusi ir nukeliavusi tiesiai į 
pragarą. Štai tada pradėjau šauktis Jėzaus. 
Jau iškeliavus dvasiai iš paskutiniųjų sušu
kau: „Jėzau!“ ir staiga pajutau, kaip Jo ranka 
išplėšė mano sielą iš pragaro gniaužtų ir 
sugrąžino į bejausmį kūną. Tokią, gulinčią 
ant sniego, mane atrado namiškiai ir par
nešė namo. Iškviesta greitoji išvežė mane į 
ligoninę. Pakeliui į gydymo įstaigą greitosios 
automobilyje supratau, kad prarandu regėji
mą ir klausą, o kartu vykusi gydytoja pasakė, 
kad kiekvieną minutę galiu mirti. Tada vėl 
netekau sąmonės.

Dvi savaites ligoninėje išgulėjau komos 
būsenos, dar dvi savaites praleidau ligoninė
je, nes gydytojai tikrai norėjo įsitikinti, kad 
esu sveika. Taigi ligoninėje gydytojai atrado 
daug psichikos problemų: mane kamavo 
stipri depresija, buvau apnikta įvairių fobijų, 
nerimo ir baimių.

Tačiau galutinai iš visų sveikatos bėdų ir 
baimių Dievas mane išvadavo tada, kai išėju
si iš ligoninės apsilankiau katalikų charizma
tų bendruomenėje „Gyvieji akmenys“. Tada 
aiškiai pajutau, kad Jėzus apvalė mane nuo 
bet kokios demonų veiklos mano gyvenime. 
Galiausiai pradėjau lankytis krikščionių 
dvasiniuose išgydymo tarnavimuose, kurių 
metu Jėzus palengva išvadavo mane nuo visų 
vaistų, gydytojų ir ligoninių. Jėzaus dieviška 
jėga išvadavo mane iš visų aštuoniolikos 

mane ilgą laiką kamavusių ligų. Net gydy
tojai stebėjosi, kad po tokių rimtų sveikatos 
sutrikimų išsaugojau šviesų protą ir aiškų 
mąstymą.

Prieš porą metų susirgau krūties vėžiu. 
Apie tai dar nežinojau. Bet Jėzus apie ligą 
mane įspėjo per sapną, kuriame mačiau 
save gulinčią ligoninėje su prijungtomis 
lašelinėmis. Po to nuskubėjau pas gydytojus 
pasitikrinti sveikatos. Ir tada atlikus mamo
gramos tyrimą buvo nustatyta pirmoji krū
ties vėžio stadija. Laiku pradėjusi gydytis, 
išvengiau mirties nuosprendžio. O maldos 
metu prašiau Dievo, kad išgydytų mane nuo 
šios ligos visiškai. Vienu momentu aiškiai 
supratau, kad vėžio dvasia paliko mane ir 
Jėzus išlaisvino iš ligos.

Jis ne tik išgydė 
mano kūno ligas, 
bet išgydė ir 
mano sielą.

1985 metai
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Už tai galiu būti dėkinga tik Jėzui, nes Jis 
tikėjimu išvadavo mane nuo visų mane ka
mavusių ligų ir kančių. Tik Jam esu dėkinga 
už tai, kad galėjau grįžti prie pedagoginio 
darbo mokykloje.

Šiandien aš supratau, jog Viešpats yra 
nuostabus, Jo valia visuomet yra gera. Jis 
ne tik išgydė mano kūno ligas, bet išgydė ir 
mano sielą. Nuo manęs pasitraukė bet kokia 
neviltis, sugrįžo ramybė į mano santykius su 
vaikais.

Tad linkiu visiems nepaleisti stiprios 
Jėzaus rankos. Niekada nenusiminkite, nes 
Dieve yra visa mūsų viltis. Neleiskite jokiai 
ligai viešpatauti jūsų gyvenime. Ir prisimin
kite, kad Jėzus viešpatauja jumyse, Jo vardas 
yra aukščiau visų vardų. Amen.

Radijo laida „Iš mirties į gyvenimą“ trans-
liuojama ketvirtadieniais 18:00 radijo stoties 
XFM eteryje. Laidos kartojimo galite klausy-
tis sekmadienį 16:00 bei naktimis – pirma-
dienį 01:00, antradienį 02:00, o trečiadienį 
03:00 nakties.

Radijo stotis XFM yra transliuojama 
Vilniuje (100,5 FM), Kaune (88,1 FM), Klai-
pėdoje (91,4 FM), Panevėžyje (106,9 FM), 
Biržuose (88,5 FM), internete www.xfm.lt 
bei išmaniųjų telefonų programėlėse „Tune 
in“ ir XFM.

Radijo laidos įrašų archyvą galite rasti 
Youtube kanale „Iš mirties į gyvenimą“.
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***

Mes saugūs esame tiktai supratę savąjį 
silpnumą
ir žvilgsnio nenuleisdami nuo Jėzaus...
O Jis, matydamas tą sielos nuolankumą,
supras, pagelbės, nepaliks ir mūsų 
nesigėdys.
Jei mes su Viešpačiu, tai saugūs netgi 
dykvietėje atsidūrę,
ar kiaurai peršlapę, kada laivelis blaškos 
jūroj...

***

Kada atsigręžiu atgal,
dėkoju, Dieve, Tau už stipriai užtrenktas 
duris,
kurias aš kumščiavau ir beldžiaus 
beldžiaus...
Maniau: „Apkurto Dievas gal...“
O Tu girdėjai, Viešpatie, kaip mano siela 
meldžias,
ir būdamas išmintingesnis negu aš,
per daug mane mylėdamas,
siuntei vien tai, kas man atneš
palaimą ir gerovę...
Tad nuolankiai aš pasiduodu
Tavo meilės srovei – 
tegul ji saugiai plukdo
per visus gyvenimo slenksčius,
kad būčiau su Tavim dabar ir amžinai,
nes vien tik Tavo Artumoj
ir žemiškasis džiaugsmas,
ir visa ko pilnatvė, Tu žinai...

Dievo pažadas, 
kad Jis amžinybėje 
nušluostys kiekvieną 
ašarą, pildosi jau 
čia, verksmo slėnyje. 
Tai kiekvienas mūsų 
galime pajusti, patirti, 
matyti savo gyvenime, 
prisilietus Dievo ar 
žmogaus meilei ir 
gerumui prie mūsų 
liūdinčių širdžių. Iš 
pačių sielos gelmių 
nepaliauju dėkoti 
už tai mūsų gerajam 
dangiškajam Tėvui!

Su linkėjimais 
negęstančio tikėjimo 
„Gyvųjų šaltinių“ 
skaitytojams,
pagarbiai Romualda 
Adomaitytė-
Chabarina
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***

Praeina žmonės pro mane... lyg medžiai...
O galbūt aš pro juos skubu... lyg pro 
medžius?..
Gerasis Viešpatie, tegul jų ašaros nudžius,
kurių nepastebiu... ir skausmas tepraeis,
kurio gal nematau...
Brangus žmogus kiekvienas Tau...
O aš net nežinau, kaip kartais man į juos 
prabilti,
kaip jiems padėti, padovanoti viltį?..
Kasdien parodyk ir atsiųsk man tą,
kam sielą prislėgė našta,
kad jos nors vieną kampą pakylėčiau
ir, tarus Tavo žodį, viltin tą žmogų 
palydėčiau...

***

Kur dėtis, kada nei Viešpaties tu negali 
išsižadėti,
nei skausmo ir kančios pakelti?..
Telieka nuolankiai Dievu pasitikėti,
iš Jo nesenkančio vilties šaltinio gerti,

telieka laukti, viršum kančios širdim pakilus,
priimti visa, nesipriešinant dvasia.
Tada lyg vaistas iš Dangaus – akordai tylūs –
ramybė Jo lyg žemei kenčiančiai rasa.

Tada iš tų skaudžių gelmių tarytumei 
želmuo
nedrąsiai prasikals lauktoji ištvermė.
Ir kelsis iškentėjimo vertė ir jo prasmė...
Ir būsi jau kitoks. Ir nebeslėgs dvejojimo 
akmuo, –
ir veikiai tikėjimu regėsi Dievą veikiant...

***

Dangaus palaimų tau,
kai pumpurai ir paukščiai pradeda čiulbėti,
kai vėl imi gyvenimą mylėti,
kai viskas sekasi gerai!

Dangaus palaimų tau,
kai šypsosi žolynų kuokštai,
ir žvilgsnį glosto pievų puokštės,
kai kvepia ajerai!

Dangaus palaimų tau,
kai gelsvas lapas liūdesiu pamoja,
kai nelinksmai tau viskas klojas,
širdim kai pavargai!

Dangaus palaimų tau,
kai medžiai šerkšno apdaru pasidabina,
ir kai tiki, kad Dievo rankose – likimas,
ir kai žinai, su Juo tau viskas bus gerai. 
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Vilties spindulys

Ar sielvartas 
nužudo 
džiaugsmą?

John Piper

Noriu pabrėžti didžiąją 
tiesą – krikščionio 
džiaugsmas nemiršta 
atėjus sielvartui. 
Džiaugsmas ir 
sielvartas krikščionio 
gyvenime eina kartu, 
ne pakaitomis. Esame 
kviečiami visada 
džiaugtis, nors sielvartas 
kartais kaip banga 
užlieja mūsų gyvenimą.

Trisdešimtoje psalmėje sakoma: Vakare 
ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas. 
(Ps 30, 5). Čia verksmas ir džiūgavimas eina 
pakaitomis, ir tai aš suprantu. Tačiau ne
manau, kad tai prieštarauja tam, ką sakiau 
anksčiau, nes yra toks džiaugsmas, kurio 
nepaveikia nei skausmas, nei liūdesys, nei 
ašaros. Ir Dievas teikia mums tokį džiaugs
mą visada. Skausmas mūsų nevargina, nes 
kai kas įvyko, kad ryte to skausmo nebebūtų. 
Tačiau netgi vakare, kai ateina tas verksmas, 
džiaugsmas niekur nedingsta. Jis nemiršta.

Apaštalas Paulius mus ragina: Pagaliau, 
mano broliai, džiaukitės Viešpatyje! Man 
rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pa-
stiprinimas. Saugokitės šunų, saugokitės 
piktų darbininkų, saugokitės apsipjaustėlių! 
(Fil 3, 1–2). Jis nesakė: „Džiaukitės, bet 
ne tada, kai reikia spręsti konfliktus.“ Ne. 
„Džiaukitės Viešpatyje“ ir „saugokitės šunų.“ 
Tai darykite tuo pačiu metu.

Laiško filipiečiams 4 skyriuje Paulius 
sako: Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl 
kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4). Toks pakartoji
mas reiškia: taip, aš tikrai turiu galvoje – vi
suomet, nes jau nurodžiau jums, kaip reikia 
džiaugtis ir saugotis vienu metu.

Ir raktas į šį džiaugsmą tokiomis aplin
kybėmis, kai esame linkę murmėti, bambėti 
ar verkti, yra Kristaus valdžia ir Kristaus 
palaima.
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Džiaugtis net per išbandymus
Manau, būtų pravartu pateikti keletą 

pavyzdžių iš Biblijos, patvirtinančių, kad 
džiaugsmas ir sielvartas eina kartu – ne pa
eiliui, o vienu metu. Pirmajame Petro laiške 
skaitome: Tebūnie palaimintas Dievas, 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris 
iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus 
prisikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai 
vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir ne-
vystančiam palikimui, kuris paruoštas jums 
danguje. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate 
saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsi-
reikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės, nors 
dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose 
išmėginimuose (1 Pt 1, 3–6).

Viskas vyksta tuo pačiu metu, ne paeiliui: 
<...> tuo džiaukitės, nors dabar kenčiate. 
Tokia yra krikščioniško gyvenimo esmė. 
Antrajame laiške korintiečiams Paulius 
paprasčiausiai sako: Mus liūdina, bet mes 
visada džiaugiamės (2 Kor 6, 10). Jėzaus 
sekėjo gyvenime tuo pačiu metu vyksta daug 
dalykų. Taigi, net kai aplanko sielvartas, o 

jis Dievo numatytu laiku ir Jam prižiūrint 
reguliariai ateis į mūsų gyvenimą, mūsų 
džiaugsmas nemirs.

Diena, kai mirė mano mama
Kai buvau dvidešimt aštuonerių, žuvo 

mano motina. Prisimenu vietą, kurioje 
stovėjau, kai suskambo telefonas. Mano 
svainis tarė: „Džoni, turiu blogų naujienų. 
Ką tik autobuso avarijoje žuvo tavo motina. 
Nežinome, ar išgyvens tavo tėvas.“ Aš nuėjau 
į miegamąjį, atsiklaupiau prie lovos ir dvi 
valandas verkiau.

Ir mane taip raudantį, nes praradau vieną 
svarbiausių žmonių savo gyvenime, užplūdo 
džiaugsmas. Aš džiaugiausi, kad ji buvo puiki 
mama, taip pat, kad Dievas leido mums su ja 
kartu praleisti dvidešimt aštuonerius metus. 
Trečia, mes nuostabiai susitaikėme, nors bū
damas vaikas su ja elgiausi blogai. Ketvirta, 
jai neteko ilgai kentėti – mirtis buvo staigi, ji 
mirė akimirksniu. Galiausiai, mane apstulbino 
džiaugsmas, kad ji dabar yra su Jėzumi! Šalia 
netekties – didžiulės, skaudžios, širdį draskan
čios – buvo ir džiaugsmas. Sielvartai negali 
nužudyti krikščionio džiaugsmo.

Pašaukti džiaugtis
Paliksiu jus su šiuo asmeniniu raginimu iš 

laiško Filipiečiams. Klausykitės to taip, tarsi 
įkvėptas apaštalas Paulius ar net pats Kristus 
sakytų tai būtent jums: Džiaukitės Viešpatyje 
visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų romu-
mas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! 
Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose 
malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai 
tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pra-
nokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis 
ir mintis Kristuje Jėzuje. (Fil 4, 4–7).

Iš www.desiringgod.org 
vertė Marija Valatkaitė

Parengta pagal www.evangelija.lt
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Laisvalaikis

Mergaitė stovi ties gatvės kampu ir pa
mokslauja visiems, kas jos klausosi, apie 
Dievą. Jos paklausyti sustoja verslininkas. Jis 
negali patikėti tuo, ką girdi.

Galiausiai pertraukia mergaitę ir klausia: 
– Atleiskite, jūs tvirtinate, kad Biblijoje 

VISKAS yra tiesa?
Mergaitė atsako:
– Taip, žinoma, būtent tai aš ir kalbėjau.
Verslininkas:
– Sakote, kad ir ta istorija apie Joną ir 

didelę žuvį taip pat yra tiesa?
Mergaitė:
– Taip, tą ir sakiau.
Verslininkas:
– Gerai, tuomet paaiškinkite man, kaip 

Jona sugebėjo išgyventi tris dienas tos žuvies 
pilve?

Mergaitė sekundėlę pamąsčiusi sako:
– Na… aš nežinau. Bet kai nueisiu į Dan

gų, tuomet jo ir paklausiu.
Verslininkas:
– O jeigu Jona pateko ne į dangų, o į 

pragarą?
Mergaitė:
– Tuomet jo galėsite paklausti jūs!

***

Vieno vienuolyno gyventojams vienuo
liams buvo leidžiama tylėjimo įžadą pažeisti 
tik kartą per 10 metų, ir jie tegalėjo ištarti du 
žodžius. Po dešimties metų vienuoliui pasi
taiko pirma galimybė prabilti. Jis minutėlę 
pagalvoja ir sako:

– Maistas neskanus.
Dar po dešimties metų jis pareiškia:
– Lova kieta.
Dar po dešimties metų vėl ateina ta di

džioji diena. Jis ilgai žiūri į vienuolių vyres
nįjį ir ištaria:

– Aš pasitraukiu.
– Nieko stebėtino, – atsako jam vyres

nysis. – Tu nuo pat atėjimo čia vien tik 
skundiesi.

***

Bažnyčios pamaldose sėdi 
vyras su žmona. Pamoksli
ninkas pastebėjo, kad vyras 
beklausydamas pamokslo 
užsnūdo. Priėjęs prie poros 
sako žmonai:

– Pažadinkit savo vyrą!
Žmona jam atsako: 
– Jūs jį užmigdėte, jūs ir 

žadinkite!
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Kartą vienas varguolis atėjo į baž
nyčios pamaldas. Diakonas, pamatęs 
purvinus to vyro drabužius, sunerimo 
dėl bažnyčios įvaizdžio ir priėjęs prie 
vyro paklausė, ar jam reikia pagalbos.

Šis atsakė:
– Meldžiausi, ir Viešpats man liepė 

ateiti į šią bažnyčią.
Diakonas pasiūlė jam eiti pasimelsti 

ir pažiūrėti, gal šį kartą gaus kitokį Vieš
paties atsakymą.

Kitą sekmadienį vyriškis vėl sugrįžta. 
Diakonas jo klausia:

– Na, ar sulaukėte kitokio atsakymo?
Vyras atsakė:
– Taip, sulaukiau. Pasakiau Viešpa

čiui, kad šioje bažnyčioje manęs nenori, 
ir Jis atsakė: ʽNeliūdėk dėl to, sūnau. Aš 
jau daug metų bandau patekti į šią baž
nyčią, tačiau iki šiol man tai nepavyko.’

***

Po pamaldų vienas vyras sako pamoks
lininkui:

– Šiandien jūsų pamokslas man priminė 
Dievo ramybę ir gailestingumą.

Pamokslininkas buvo pamalonintas tokio 
atsiliepimo ir paprašė žmogų paaiškinti, ką 
jis turi galvoje tai sakydamas.

Vyriškis atsakė:
– Pamokslas viršijo bet kokį supratimą ir 

tęsėsi visą amžinybę.

***

Parengė Robertas Peteraitis

Kalbasi Jonukas ir Marytė. 
Mergaitė klausia:

– Iki kokio didžiausio skai
čiaus esi kada suskaičiavęs?

– Kartą suskaičiavau iki 1279, 
– atsakė Jonukas.

– Oho! Iš tiesų? O kodėl susto
jai ties 1279? – paklausė Marytė.

– Nes pasibaigė pamaldos.
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Ar žinojote?
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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, 
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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 
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„Tapati“ žurnalo redakcija pristato

Philip Yancey

Kur 
kai

Dievas,
skauda?
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„Jums tekęs pagundymas tėra 
tik žmogiškas. Bet Dievas 

ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti 
daugiau nei jūsų jėgos leidžia, 
bet kartu su pagundymu duos 
ir išeitį, kad sugebėtumėte jį 
atlaikyti.“ 1 Kor 10, 13

Turime susitaikyti su visiška 
neviltimi, bet niekuomet 

visiškai neprarasti vilties. 
Marthin Luther King, Jr.  
(1929–1968)

Tik tuomet, kai 
nusileidžiame į sielvarto 

gelmes, suprantame žmogaus 
sudėtingumą, užjaučiame 
visas kitas kenčiančias 
būtybes ir apdovanojame 
tuos, kuriems to reikia, 
supratimu, gerumu, draugija. 
Pam Brown (1928)

Iš kentėjimo 
gelmės turime 

pasisemti įkvėpimo ir 
išgyvenimo išteklių. 
Winston Churchill 
(1874–1965)

„Nebijok, nes Aš 
esu su tavimi; 

nepasiduok baimei, nes 
Aš esu tavo Dievas. Aš 
sustiprinsiu tave ir padėsiu 
tau, Aš palaikysiu tave savo 
teisumo dešine.“  Iz 41, 10

„Niekuo 
nesirūpinkite, bet 

visuose reikaluose malda 
ir prašymu su padėka jūsų 
troškimai tesidaro žinomi 
Dievui. Ir Dievo ramybė, 
pranokstanti visokį 
supratimą, saugos jūsų 
širdis ir mintis Kristuje 
Jėzuje.“ Fil 4, 6–7


