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Sveiki, mieli žurnalo skaitytojai,
pavasaris į mūsų gyvenimą atnešė prasmės, vilties
veikti bei kurti Viešpaties garbei. Neseniai nuskam
bėjo Velykų varpai, pranešdami žmonijai Gerąją
Naujieną – prisikėlusio iš mirusiųjų Jėzaus Kristaus
pasirodymą žmonėms. Ir nuo tos istorinės dienos
visas krikščionių pasaulis jau gyvena kitokiu ritmu,
paklusdamas dieviškajai tvarkai ir eidamas koja kojon
su šventąja Dievo Dvasia.
Mums, ištroškusiems naujos gyvybės apraiškų, taip
ir norisi nukreipti žvilgsnį bundančios gamtos link
ir pajusti tą nepaprastą pavasario alsavimą... Gaivus
oras, parskridusių paukščių klegesys, bundančių žo
lynų kvapai kviečia mus įsilieti į visos kūrinijos darbą
– kurti. Čia mes kiekvienas rasime savo vietą, kur
galėsime būti naudingi kitiems ir tuo pašlovinsime
mūsų Viešpatį.
Darbas yra Dievo sugalvotas ir palaimintas žmo
gaus užsiėmimas, padedantis suprasti ir atskleisti,
kokios veiklos žmogus turėtų imtis, kokioje srityje jis
geriausiai save įprasmina ir yra naudingas visuome
nei. Todėl šio numerio tema – darbas – yra taip laiku,
tarsi užsidegęs žalias šviesoforas, raginantis pradėti
darbuotis nuoširdžiau.
Būkite palaiminti prasmingai dirbti, kad būtų ne
tik naudos sau, bet ir kad šia didžią gyvenimo dalį
užimančia veikla kaskart primintume sau ir kitiems,
kad nėra negarbingų darbų, yra tik skirtingas požiūris
į juos, o jį visada galima keisti. Sėkmės jūsų darbuose!
Nuoširdžiai,
Redaktorė
Lina Jurgaitienė
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Darbas
krikščioniui
ar krikščionis
darbui?
Vitalijus Sereda
Išgirdus žodį „darbas“, kiekvieno
mūsų galvoje sukyla begalė
minčių: vieniems teigiamų,
kitiems neigiamų. Tai priklauso
nuo to, kiek mėgstamas yra mūsų
darbas, ar pavyksta save realizuoti,
kiek streso ar gerų emocijų
patiriame, kiek uždirbame, kokios
yra darbo sąlygos, kaip gerai
sutariame su bendradarbiais.
Dažnai darbas nekelia per daug
gerų emocijų, nes tai vieta, kur
mes praleidžiame daug laiko ir
išnaudojame daug jėgų; prievolė,
kurią turime nešti visą gyvenimą.
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Vietą, kurią įsivaizduotume kaip puikų
gyvenimą be jokių darbų, pavadintume
rojumi. Tačiau kol kas gyvename žemėje ir
svarstome, kaip mums atrasti džiaugsmą ir
palaimą darant tai, ką darome, ir būti pavyz
džiu ten, kur esame?
Žvelgdami į Dievo Žodį, atrandame daug
minčių ir patarimų šia tema. Pirmą kartą
Viešpats užsimena apie darbą, kai Ado
mui paskelbia, jog žemė bus prakeikta.
Dievas tarė Adomui: „Savo veido prakaitu
valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš
jos buvai paimtas.“ (Pradžios 3, 19). Šie
žodžiai sužadina žmonių vaizduotę ir gali
suformuoti nuomonę, kad didžiausias at
pildas žmogui ir palaima žemėje būtų, jeigu
jis galėtų nedirbti. Užuot dirbus – ilsėtis,
pramogauti ir mėgautis malonumais. Tai
galbūt kyla iš to, kad sukūręs Žemę ir pirmąjį
žmogų, Dievas jį apgyvendino tobulomis
sąlygomis. Įsivaizduojame, kaip Adomas
vaikšto po sodą, ilsisi pavėsyje, duoda vardus
gyvūnams, be pastangų maitinasi nuo visų
sodo medžių ir mąsto, kaip praleisti dieną.
Bet ar tikrai viskas buvo būtent taip?
Skaitydami Pradžios knygos antrą skyrių
atrandame, kad pradžioje Dievas sukūrė
žemę ir dangų, ir „žmogaus dar nebuvo dirvai art“, o sukūręs sodą „VIEŠPATS Dievas
paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode,
kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi.“ Kiek iš mūsų
esame matę nutapytų rojaus paveikslų su
žemę ariančiu Adomu? O būtent tai Dievas
buvo sumanęs Adomui – dirbti, rūpintis
žeme ir ją valdyti! (Pr 1, 28).
Atidžiau pažvelgę, pamatysime, kad dar
bas niekada nebuvo prakeiksmas žmogui.
Dievo išsakytame prakeiksme pasmerkia
mas ne žmogus, o žemė. Darbas nuo pat pra
džių buvo palaima, kažkas teigiamo ir gero.
Tik apsireiškus nuodėmei darbas tapo našta,
nes žemė pradėjo auginti usnis ir piktžoles,
ir būtent tai privertė žmogų uždirbti duoną
savo prakaitu (Pr 3, 17–19).

Darbas niekada
nebuvo prakeiksmas
žmogui. Dievo
išsakytame prakeiksme
pasmerkiamas ne
žmogus, o žemė.
Darbas nuo pat pradžių
buvo palaima, kažkas
teigiamo ir gero.
Žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir
paveikslą. Dievas, nuostabiai sukūręs tobulą
pasaulį, ir žmogui davė tokias pat savybes ir
bruožus kurti kažką naujo, būti kūrėju kaip
ir Jis pats. Būtent darbas yra toji kūrybos
priemonė ir instrumentas, kuriuo žmogus
nuo pat sutvėrimo gali kurti ir visiškai
išreikšti save, dirbdamas jis gali atrasti
malonumą ir džiaugsmą kasdieniame
gyvenime.
Tikinčiojo žmogaus gyvenimui Dievas
turi nuostabių planų. Visose jo gyvenimo
srityse, taip pat ir darbovietėje, žmogus gali
ne tik realizuoti save, bet ir būti naudojamas
Dievo kaip įrankis Jo tikslams pasiekti. Dievo
Žodis mums atskleidžia, kad Viešpats yra
linkęs laiminti tikinčiojo žmogaus aplinką, o
tai reiškia, ir įmonę ar organizaciją, kurioje
jis dirba. O tam, kad būtume dar labiau pa
laiminti ir mums būtų gera, Dievas ragina
melstis už savo darbovietę ir vadovus, nes
mūsų darbovietės gerovė – mūsų gerovė.
Žinoma, daugybė mūsų nesijaučiame
dirbantys mėgstamą darbą, kuriuo galėtu
me džiaugtis, išreikšti save, patenkinti savo
poreikius, kilti karjeros laiptais. Dauguma
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gal dirba net ne pagal savo specialybę, o daž
nam darbas – tik priemonė išgyventi. Tačiau
kiekvieną iš mūsų Dievas nori palaiminti
toje vietoje, kurioje mes jau esame. Ne kiek
vienas iš mūsų dirbame patinkantį darbą,
tačiau kiekvienas iš mūsų galime pasinau
doti tuo, ką suteikė mums Dievas, ir pasiekti
pasitenkinimą kaip galime geriau atlikdami
savo pareigas. Tai, ar mūsų darbas teiks
mums džiaugsmą ir pasitenkinimą, labai
priklauso ne nuo paties darbo gerumo,
bet nuo mūsų požiūrio į jį.
Prisiminkime Juozapą iš Biblijos. Būdamas
laisvas žmogus iš turtingos ir garsios šeimos,
kurioje jam pačiam patarnavo vergai, savo
brolių jis buvo parduotas į vergiją. Ten jis
buvo priverstas dirbti ne tik jam nepatinkantį,
bet ir jį žeminantį vergo darbą. Tačiau užuot
pradėjęs savęs gailėtis ir atmestinai žiūrėti į
darbus, jis ištikimai vykdė jam pavestas parei
gas, stengėsi sąžiningai ir kuo geriau tai atlikti.
Dirbdamas jis siekė ne tik įtikti savo šeiminin
kui, nuo kurio priklausė jo gerovė, bet ir savo
atsidavimu patikti Dievui. Jis stengėsi atlikti
savo darbą visu 100 procentų, ir tai neliko
nepastebėta Dievo, ir Jis suteikė jam sėkmę
visame, ką jis darė. Savo ruožtu tai neliko ne
pastebėta ir šeimininko Potifaro, šis netrukus
paskyrė Juozapą visų savo namų valdytoju
(Pr 39, 1–6). Juozapas žiūrėjo į darbą kaip į
priemonę pagarbinti Dievą, o save laikė Dievo
įrankiu Jo tikslams pasiekti.
Kokiu tikslu mes einame į darbą? Ar
dažnai mes to savęs klausiame? Ar iš viso
turime kokį nors tikslą? Ar mūsų siekis yra
tik atidirbti ir gale mėnesio gauti algą? Apaš
talas Paulius rašo: „Ar valgote, ar geriate, ar
šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei.“
(1 Kor 10, 31).
Jei mąstysime, kad gauti algą yra pagrin
dinis ir vienintelis darbo tikslas, gyvenimas
atrodys betikslis ir niūrus. Taip yra todėl,
kad darbe praleidžiame trečdalį, o atmetus
miegą, beveik pusę savo gyvenimo. Todėl
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labai svarbu, kad mūsų atliekamas darbas
teiktų mums pasitenkinimą.
Darbas – tai vieta, neleidžianti tikinčiajam užsidaryti ir izoliuotis nuo pasaulio. Lengva būti Dievo šviesa tarp tikinčiųjų.
Tačiau pagal Viešpaties sumanymą mes turi
me būti šviesa aplinkiniam pasauliui.
Tuomet, kai suprantame, kad alga nėra
vienintelis darbo tikslas, ir laiminame tai,
ką darome, pradeda keistis mūsų tikslai ir
požiūris į darbą. Kai pradedame melstis už
darbovietę, mums iškyla klausimas: „Kaip
aš asmeniškai galiu prisidėti prie įmonės
gerovės? Iškeldami sau iššūkius, iš pradžių,
kaip geriausiai atlikti savo darbą, pamatome
tikslą, kurio link turime eiti. Tai priverčia
mus peržvelgti tai, kur esame ir kur link ju
dame. Siekiant tikslų, mūsų susidomėjimas,
džiaugsmas ir iniciatyva augs, mūsų sėkmės
daugės. Pasiekę pirmą tikslą, galėsime kelti
sau naujus, taip save realizuosime. Žmogui
nėra nieko geriau nei matyti savo darbo
rezultatą. Ir kuo geriau atliekame savo
darbą, tuo labiau būname patenkinti savo
darbo vaisiais.
Teko sutikti žmonių, tarp jų ir tikinčiųjų,
kurie nesistengdavo gerai atlikti savo darbo.
Jie teisinosi tuo, kad jiems mažai moka, todėl
jie esą neprivalo savo darbo atlikti puikiai.
Tačiau tai negali būti pasiteisinimas. Tokie
žmonės nepatikimi ir nepastovūs. Jei nutiko
taip, kad jaučiamės neįvertinti, visada galime

Darbas – tai
vieta, neleidžianti
tikinčiajam užsidaryti
ir izoliuotis nuo
pasaulio.
eiti ir tartis su darbdaviais, arba esame laisvi
rinktis kitą darbą ar kitą darbovietę, kur
mums būtų geriau. Juk jeigu mes sutarė
me dirbti tokiomis sąlygomis, o darbdavys
vykdo savo susitarimo dalį, turime su visu
atsidavimu vykdyti savąją. Kartais dirbdami
kruopščiau ir sąžiningiau už kitus, pykstame
ir sakome, kad neprivalome taip gerai dirbti,
kai anie tinginiauja. Bet argi tai darbdavio
kaltė? Argi dėl bendradarbių nesąžiningumo
darbdavys nuskriaudė mus? Argi mes tiesiog
neatlikome to, ką privalėjome?
O juk būtent tokioje situacijoje mes gali
me būti šviesa ir geras pavyzdys kitiems! Kai
elgiamės teisiai, žmonėms anksčiau ar vėliau
kils klausimas, kodėl. Tai gera galimybė pa
liudyti pirmiausia darbais, o tada ir žodžiais,
kad tai darome ne iš savęs, o iš Dievo malo
nės, parodytos mums ant kryžiaus. Geras ir
užkrečiantis pavyzdys – tai įmonės sėkmės
ir mūsų gerovės paslaptis, be to, tai šlovina
Dievą. O šlovinti Dievą – tai mūsų gyvenimo
tikslas, teikiantis didelį džiaugsmą, naudin
gumo jausmą, ramybę, pasitenkinimą savimi
ir esama padėtimi.
Karalius Saliamonas, būdamas labai iš
mintingas, turėjęs begalę turtų ir daugybę
tarnų, išbandęs viską savo gyvenime ir jau
būdamas senas, priėjo prie tokios išvados:
„Tad suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kaip rasti pasitenkinimo savo užsiėmime, nes tai jo dalia.“ (Mok 3, 22).

Santuokos
prasmė

Dar nebuvo geresnės knygos apie santuoką nei
„Santuokos prasmė“.
Ši populiaraus rašytojo Timothy Kellerio knyga, kurios
pagrindą sudaro dienraštyje „The New York Times“
pripažintas pamokslų ciklas, visiems – krikščionims,
skeptikams, viengungiams, ilgai santuokoje
gyvenantiems sutuoktiniams ir tiems, kurie greitai
susižieduos, – parodo, kokia santuoka turi būti pagal
Bibliją.
Šiuolaikinė kultūra privertė patikėti, kad kiekvienas
turi artimą sielą, kad laimingai santuokai svarbiausia
romantiniai santykiai, kad sutuoktinis reikalingas
tam, kad padėtų jums įgyvendinti savo gebėjimus,
kad santuoka ne amžiams, o tik šiam kartui, ir kad
nauja pradžia po skyrybų – geriausias tariamai
neišsprendžiamų klausimų sprendimas.
Apibendrinus galima teigti, jog visos šių laikų
prielaidos neteisingos.
Pasitelkdamas Bibliją kaip vadovą ir įžvalgius Keithy,
savo žmonos, su kuria gyvena trisdešimt šešerius
metus, komentarus, Timothy Kelleris parodo, kad
Dievas sukūrė santuoką tam, kad priartintų mus prie
savęs ir suteiktų daugiau džiaugsmo gyvenime. Tai
nuostabūs santykiai, kurie labai neteisingai suprantami
ir yra patys slėpiningiausi. Knygą „Santuokos
prasmė“, kurioje blaiviai aiškinama Biblija ir duodama
reikšmingų patarimų, kaip sukurti laimingą santuoką,
būtina perskaityti kiekvienam, kuris šiame gyvenime
nori pažinti Dievą ir stipriau mylėti.

Kaina – 10 Eur

Istorijos puslapiai

Prasmingas
darbas ir už jį
geresnė dalis
Pagal Luko 10, 38–42

Artūras Rulinskas
Kiekvienas iš mūsų
norėtų dirbti prasmingą
darbą ir gyventi geriau, ar
ne taip? Juk normalu, kai
žmonės ieško įdomesnio
darbo ir trokšta prasmę
teikiančio gyvenimo!
Dirbti prasmingą darbą
ir turėti geresniąją dalį
yra daugelio darbščių
žmonių svajonė.
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Evangelistas Lukas iš girdėtų teiginių
apie Jėzų užrašė pasakojimą, kuriame su
sitinkame su dviejų požiūrių žmonėmis –
mortomis ir marijomis bei dviem geromis
žmogaus gyvenimo vertybėmis. Viena ver
tybė yra darbas, kuriuo gyvename ir tikimės
daug ko pasiekti. Kita vertybė – atpažinti tai,
kas tuo metu yra svarbiausia ir nesijaučiant
kaltam tai ir daryti.
Darbas tarp rūpesčių ir skundų
Diena turėjo būti nuostabi. Į Mortos ir
Marijos namus užsuko svečias, apie kurio
apsilankymą buvo galima tik pasvajoti. Ar jis
buvo laukiamas šiuose namuose? Koks čia
klausimas?! Jis čia turėjo būti priimtas tarsi
karalius, svečias turėjo sėdėti pačioje gar
bingiausioje vietoje, ir šių namų gyventojos
jam turėjo būti dėmesingos ir aptarnauti jį
taip, kad jis dar ne kartą norėtų čia sugrįžti.
Ir vis dėlto neįvyko taip, kaip buvo pla
nuota. Šis garbingas svečias šalia nuošir
daus dėmesio, šilto svetingumo patyrė ir
kai ką kito – šių namų šeimininkės Mortos
skubėjimą, susirūpinimą (o gal ir norą pa
sipuikuoti), priekaištą ir nuoskaudą. Kodėl
ta diena, galėjusi būti pati nuostabiausia,
tapo tokia, kurią norėtųsi pakartoti iš naujo
priimant svečią kitaip? Kodėl tos dienos

darbas, turėjęs teikti džiaugsmą, atrodė tarsi
nepakeliama našta?
Tam, kad sužinotume, kodėl buvo kitaip,
negu norėtųsi, turime grįžti į žmonijos istori
jos pradžią. Paskaitykime Biblijos pasakojimą,
kuriame Viešpats kalbasi su Adomu ir Ieva ir
supažindina juos su žadėtomis neigiamomis
permainomis už jų nepasitikėjimą ir neišti
kimybę. Už veiksmą, kuriuo jie parodė, jog
labiau pasitiki kūriniu, o ne Kūrėju, jų laukia
bausmė. Jų pačių pasirinkimu gyvenimas že
mėje pasikeitė. Iš Edeno sodo jie buvo išvaryti,
o darbas nustojo būti privilegija ir tapo prievo
le, kad žmogus išgyventų. Žemę reikia įdirbti,
tenka triūsti, prakaituoti ir labai stengtis, kad
gautumei gerų darbo vaisių1. Gyvenimas
už sodo pasižymėjo įvairiausiais neigiamais
jausmais, nesusipratimais. Darbas, kurį reikia
dirbti, dažnai nuvilia, neteikia džiaugsmo,
jame yra daug rizikos. Dažnai jis neteikia to
rezultato, kokio buvo tikėtasi.
1 Pradžios 3, 17–19

Kol kas grįžkime į svečio sulaukusių Mortos
ir Marijos namus. Morta buvo drąsi, iniciatyvi,
svetinga moteris, sugebanti pasiekti užsibrėžtą
tikslą. Būtent Mortai pakvietus, į jos namus pa
sisvečiuoti atėjo Jėzus. Šiuose seserų namuose
toks įvykis tapo švente ir dideliu džiaugsmu.
Ir vis dėlto šis džiaugsmas Mortai gana greitai
išblėso, ir iš jos širdies išsiliejo kartėlio žodžiai.
Tam, kad ji deramai priimtų svečią, reikė
jo padaryti daug darbų: aptvarkyti namus,
paruošti stalą, iškepti duonos ir pagaminti
pietus. Ir tai, atrodo, buvo nemenkas dar
bas! Morta vargo ir prakaitavo, ji skubėjo, ir
darbas krito jai iš rankų. Be abejonės, dirb
damos kartu Morta ir Marija galėjo viską
paruošti gana greitai, tačiau virtuvėje visus
šiuos darbus dirbusi Morta ten buvo viena.
Tai buvo neteisinga ir netgi skaudu. Kodėl
jos sesuo nenorėjo jai padėti?
Ne vienintelė Morta net ir dirbdama pras
mingą darbą buvo susirūpinusi ir turėjo kuo
pasiskųsti. Dauguma mūsų galime susitapa
tinti su tokiais Mortos jausmais. Vieni dirba
7

ir neuždirba pagal savo darbą, kiti dirba
ir jiems už tai niekas nepadėkoja, dar kiti
dirba ir nesidžiaugia darbu, nes nemato jo
prasmės. Darbas, kokį pažįstame, būna ilgas,
sunkus, alinantis, neteikiantis rezultatų, ne
įvertintas ir nepastebėtas. Dažniau darbas
mus slegia nei džiugina, nes kelia mums su
sirūpinimą ir dėl jo daug kuo skundžiamės.
Taip atsitinka net ir kai jis patinka ir atitinka
mūsų sugebėjimus ir talentus, duoda gerų
rezultatų ir vaisių.
Būdami jauni mes svajojame apie darbą,
kuriuo užsiimdami jausimės pagavę savo
laimės paukštę. Tačiau dažniausiai darome
tai, ką mokame geriausio, ir už tokį darbą
mums moka pinigus. Kad ir kaip to norė
tume, darbas neatneša laimės ir nėra tasai
mus įprasminantis pasirinkimas. Per darbą
įgyjame daug gerų dalykų, bet darbu gauti
paties geriausio mes negalime.
Dar viena darbo beprasmybė yra ta, kad
daugeliui jis tampa jų dievu. Gyvename
tokioje kultūrinėje aplinkoje, kurioje prieš
įsidarbindami mokomės, po to dirbame,
darbui aukojame sveikatą, geriausias gy
venimo valandas, dėl jo aukojame šeimos
santykius, o kai darbo neturime, sakome,
kad gyvenimas griūva. Gal apie tai ir nepa
galvojame, bet darbas lengvai tampa netikru
dievu, stabu, kuriam mes tarnaujame.
Darbas pašvęstas Kristui
Izraelio žmonės šimtmečiais laukė atei
nančio Mesijo. Štai išaušo diena, kai jis atėjo
į Marijos namus. Sunku patikėti, bet ji savo
namuose priėmė tą, kuris yra visų tautų žmo
nių viltis, kuris yra Alfa ir Omega, Viešpačių
Viešpats ir Karalių karalius. Jam įėjus į namus,
Marija pamiršo visas svetingumo tradicijas ir
galbūt apstulbusi net pametė galvą. Pasodinusi
svečią svetainėje, ji atsisėdo šalia ir klausėsi
Jėzaus pasakojimų. Jai net mintis neatėjo nu
traukti Jėzų ir palikti jį svetainėje vieną, kad
galėtų virtuvėje padėti Mortai.
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Kad ir kokį darbą
žmogus dirbtų
pašvęsdamas jį
Kristui, jis bus orus
ir garbingas.
Manau, kad Jėzus Marijai pasakojo apie
nesenus įvykius ir dalijosi įvairiais įspūdžiais.
Greičiausiai, Jis pasakojo, kaip Jam teko mo
kyti Įstatymo mokytojus, kas yra žmogaus
artimas, o galiausiai Jėzus papasakojo Marijai
apie Gailestingąjį Samarietį. Visai įtikėtina,
kad Jėzus Marijai spėjo papasakoti ir tai, kad
Jo paties laukia nelengvas kelias, tačiau tai bus
jo auka Dievo tautai išsilaisvinti. Gaila, kad
šiuos Jėzaus pasakojimus girdėjo tik Marija,
nes Morta juk buvo užsiėmusi pasaulio reika
lais. Ir štai Jėzui kalbant, iš virtuvės pasigirsta
priekaištas: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo
palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji
man padėtų!“ Še tau, kad nori, šaukštas deguto
į medaus statinę.
Tokių priekaištų, kaip Viešpatie, tau nerūpi, Dievas išgirsta kasdien. Priekaištai kyla į
dangų beveik iš kiekvienų namų, iš kiekvie
nos darbovietės, iš kiekvienos ligoninės ir
netgi iš kiekvienos bažnyčios.
 Viešpatie, čia tiek daug neteisybės, apgau
lės ir smurto, negi Tau tai nerūpi?
 Viešpatie, geras žmogus kenčia, o nenau
dėlis klesti, ar Tau tai nerūpi?
 Viešpatie, man labai reikia gero atlygini
mo, kad galėčiau daugiau aukoti, ar Tau
tai nerūpi?
 Viešpatie, mes taip karštai meldžiamės,
bet ji nesveiksta, ar Tau rūpi jos ir mūsų
tikėjimas?
 Viešpatie, mes renkame aukas pastatyti
bažnyčiai, toks įspūdis tarsi Tau nerūpėtų!

Iš tiesų Jėzui rūpėjo jo besiklausanti Ma
rija. Kalbant apie Mortą, Jėzus greičiausiai
apgailestavo, kad turėdama laiko bendrauti ir
kalbėtis, ji nubėgo į virtuvę ruoštis ir dar norėjo
su savimi pasiimti Mariją. Viešpačiui rūpėjo
abi seserys, tačiau savo dėmesį, širdį ir jausmus
Jis dalijosi su ta, kuri prie jo sėdėjo ir gėrė Jo
žodžius, kuri nuo jo nenuleido akių, ir būdama
arti jo, pamiršo visus kitus darbus.
Mortos darbas, be abejonių, buvo geras ir
netgi prasmingas, tačiau dirbdama šį darbą,
ji nesijautė laiminga, netgi atvirkščiai – ji
jautėsi nuskriausta! Jos širdis buvo plati ir
ji stengėsi dėl daugelio dalykų, tačiau toje
daugybėje ji pražiūrėjo patį svarbiausią, dėl
kurio Jėzus ir atėjo į šiuos namus.
Mums skaitant šį pasakojimą, turbūt kyla
mintis, o kas pavaišintų Jėzų, jeigu nebūtų
Mortos? Jeigu mes visi tik garbintume Dievą
ir jam melstumėmės, tai kas dirbtų darbus
parduotuvėje, ligoninėje, kas vairuotų auto
busą, kas mokytų vaikus?
Būkime atsargūs taip mąstydami. Jėzus
nepaneigė Mortos triūso, bet parodė, jog
turėdama gyvenime tokią unikalią galimy
bę – pasėdėti su Jėzumi – ji ją prarado ir tam
dar rado pasiteisinimą. Darydama gera ji
prarado geresniąją dalį. Dirbdama prasmin
gai ji pražiūrėjo pačią prasmę. Tarnaudama
Dievui ji jo negarbino. Daugelis mūsų yra
kaip darbščioji Morta, kuri net ir Dievo aki
vaizdoje dirbdama yra susirūpinusi, apkar
tusi, nelaiminga, ir dėl tokios savo padėties
kaltina visus kitus, įskaitant ir Viešpatį.
Mes esame pavojuje, nes dėl įvairių rūpes
čių, neužbaigtų darbų, netikėtų pasiūlymų
ir norėdami patarnauti artimiausiems žmo
nėms, galime prarasti bendravimą su Vieš
pačiu. Mes dirbame ir skundžiamės, nors
esame pakviesti pabūti su Jėzumi, bendrauti
ir klausytis Jo žodžių.
Šiuo Evangelijos pasakojimu nėra sako
ma, kad melstis yra geriau nei dirbti. Jėzus
kalba ne prieštaraudamas darbui, kurį reikia

atlikti, bet prieštaraudamas požiūriui, kurio
laikantis dėl užimtumo ir darbo yra atsisa
koma bendrauti su Viešpačiu.
Evangelijų pasakojimuose nuolat matome
Jėzų, konfliktuojantį su fariziejais ir įstatymo
mokytojais. Šie dažnai priekaištauja, kad
Jėzus dirba šabo metu ir taip laužo įstatymą.
Jie sako, kad visas dienas gali dirbti kiek tik
nori, bet per šabą privalai ilsėtis.
Štai šiame pasakojime vėl viskas yra
atvirkščiai. Darbo dieną Jėzus užeina į namus
ir sėdi, kalba, ilsisi ir tokiu elgesiu užkrečia
Mariją, bet erzina darbščiąją Mortą. Jėzus
moko, kad svarbu net ir darbo dieną skirti lai
ko bendrauti su Viešpačiu, nes Jis yra tas, kuris
išlaisvina, ir Jis yra daug svarbiau už daugelį
kitų svarbių dalykų. Tai ir vėl papiktinimas
tokiems, kurie sako, kad darbo dieną privalai
dirbti, gaminti produktą, vykdyti įsipareigoji
mus, pasirašyti sutartis, ir t. t.
Marijos dalis yra geresnė už Mortos, nes
tomis pačiomis aplinkybėmis, matydama tą
patį poreikį, turėdama tą patį ypatingą sve
čią, ji nusprendė kitaip. Galime sakyti, kad
pirmiausia ji pasišventė Kristui, o ne darbui
dėl Kristaus. Tokį patį pasišventimą matome
apaštalo Pauliaus gyvenime, nes jis buvo
pasišventęs Asmeniui, o ne reikalui2. Į namus
atėjus Jėzui, susidūrė du skirtingi požiūriai
į tai, kas yra svarbu. Jėzui atėjus, Morta pa
matė svečią, kurį reikėjo aptarnauti, o Marija
pamatė Viešpatį, prie kurio reikia sėdėti.
Jėzus atėjo skelbdamas Gerąją Naujieną,
ir ta naujiena yra ta, kad Kristuje kinta po
žiūris į darbą. Pagrindinis žmogaus darbas
iš fizinių poreikių patenkinimo keičiasi į
pasišventimą Kristui ir Jo reikalui. Kristus
darbą sugrąžina į privilegijos lygį. Kad ir kokį
darbą žmogus dirbtų pašvęsdamas jį Kristui,
jis bus orus ir garbingas. Darbas prasideda
ne nuo virtuvės, o prisėdus prie Kristaus
kojų ir bendraujant su Juo.
2 Oswald Chambers, Viskas jo šlovei, leidėjas „Abigailė“
2011, 34 p.

9

Gyvenimas

Investuokite
į taupomąją
sąskaitą Danguje
Šių metų sausio mėnesį Vilniuje
viešėjo Rusijos muzikos, kino
ir teatro legenda, poetas ir
rašytojas, žmogus-spektaklis
Piotras MAMONOVAS. Su
vieninteliu koncertu jis pasirodė
Šokio teatro scenoje, tuo
labai pradžiugindamas savo
gerbėjus Lietuvoje. Menininkas
mums taip pat pažįstamas kaip
pagrindinio vaidmens atlikėjas
genialiame Pavelo Lungino filme
„Sala“. Svečiuodamasis Lietuvoje
aktorius dalijosi mintimis apie
gyvenimą, Dievą, tikėjimą,
atgailą.
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Stovėjimas Dievo akivaizdoje
Dievą tikime visi, tikime, kad kažkur
kažkas yra, bet aš tikiu kiekvienu Jo žodžiu,
todėl mano gyvenime pirmoje vietoje yra
Dievas, paskui – žmona, vaikai, namas,
mano mylimas grotuvas ir vinilinės plokšte
lės, mersedesas... To irgi reikia, bet svarbu,
kad būtų tvarka. Todėl norėtųsi, kad žmo
nėms svarbiausia būtų Dievas, o po to – visa
kita. Bet kaip visko pasitaiko visose šeimose,
taip ir aš žinau, kaip turi būti, bet dažnai
nusižengiu šioms taisyklėms, pavyzdžiui,
kai penkias valandas per dieną klausausi
muzikos, o meldžiuosi tik po pusvalandį ryte
ir vakare. Vadinasi penkiskart labiau myliu
muziką negu Dievą...
Malda – ne vien maldos žodžių tarimas,
tai nuolatinis stovėjimas prieš Dievą. Vieš
pats yra šalia ir mato viską, kas yra mūsų
viduje – mūsų mintis, jausmus, troškimus. Iš
esmės krikščioniškas gyvenimas yra stovėji
mas Dievo akivaizdoje. Visas gyvenimas yra
nuolatinis didesnių ar mažesnių užduočių
sprendimas: atsakyti ar patylėti, užleisti ar
nustumti, suduoti ar susilaikyti...

Dievas atėjo į šį pasaulį, tapo vienu iš
mūsų, ir savo, žmogaus, gyvenimu parodė
mums pavyzdį. Tai labai aiškiai aprašyta
Evangelijose. Jas prisimindamas pradedi
galvoti, kaip pasielgtų Jėzus tam tikroje si
tuacijoje. Jis myli mus labiau už viską pasau
lyje, daug labiau negu mama ar tėvas, mes
į Jį kreipiamės „Tu“. Tai reiškia, jog esame
pašaukti būti Dievo vaikais, kiekvienas iš
mūsų. Apaštalas Paulius sako: „Mes esame
šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiš
kiai“, – štai kokia mūsų vertė.
Dauguma iš mūsų užsiėmę laimės kūri
mu šioje žemėje užuot ruošęsi amžinajam
gyvenimui, brandinę tas sielos savybes, ku
rios bus reikalingos amžinybėje. Jeigu mes
gyvensime tik dėl šio pasaulio malonumų,
tai, kai susitiksime su Kristumi, Jis pasakys:
„Pasitraukit, aš jūsų nepažįstu.“ Ne todėl,
kad Jis piktas, o todėl, kad mes nespėjome
Jo pažinti. Mes neįgijome Jo savybių: kant
rybės, nuolankumo, meilės, pasiaukojimo.
Apie tarnystę žmonėms
Jeigu manęs paklaustų, kas yra krikščio
nybė, atsakyčiau, jog tai pasiaukojanti meilė,
dovanojama kitiems. Tai tarnavimas žmo
nėms, todėl nuo šiol visą savo kūrybą, visus
koncertus ir filmus aš tikrinu šiuo ženklu: ar
jie tarnauja žmonėms. O ką reiškia tarnau
ti? Jei vakar mano lyra sužadino tik kilnius

Dievas atėjo į šį
pasaulį, tapo vienu
iš mūsų, ir savo,
žmogaus, gyvenimu
parodė mums pavyzdį.
jausmus, žmonės šypsojosi, niekas nesiruošė
nieko skriausti, griauti, tai reiškia, jog aš
tarnauju pačiam Dievui, nes Jis pasakė: „Ką
padarėte vienam iš šitų mažutėlių – man pa
darėte.“ Dažnai pamirštame, kad atleisdami,
nusileisdami, patarnaudami tai darome Die
vui, pačiam Dievui, ir jeigu tai įskiepysime
savo sielose, nusinešime į amžinybę.
O jeigu aš godus? Ką gi man daryti? Aš
negaliu niekam nieko duoti, viską pasilieku
tik sau. Ką man daryti? Priversti save dalin
tis protu ir širdimi, tiesa, nelabai pavyksta,
bet vadovaudamasis protu vis tiek išimu iš
kišenės tris eurus ir duodu vargšui. Išimu
vieną kartą, paskui du kartus, tris... daugy
bę kartų... Kas tada darosi mano širdžiai?
Ji minkštėja. Ir milijoną pirmą kartą man
pradeda patikti duoti. Aš matau, jog palaima
duoti yra kur kas didesnė negu imti. Jeigu aš
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noriu patirti malonumą, tai ir bus tas tikrasis
malonumas tarnauti Dievui. O Dievas mums
sako: „Kas atima iš tavęs apsiaustą, atiduok
jam ir tuniką. Jei kas verstų tave nueiti my
lią, nueik su juo dvi.“ Tai ir reiškia tarnauti
žmonėms.
Kai aš tai supratau, priartėjau prie Dievo.
Gyvenau sau, viską turėjau: ir mylimą darbą,
ir žmoną, ir šeimą, ir pinigų, ir visas reika
lingas sąlygas, tačiau gyvenimo prasmės
nebuvo. Būdamas keturiasdešimt penkerių
pagalvojau: „Dėl ko aš gyvenu?“ Juk mes,
žmonės, jaučiame, kad mūsų gyvenimas
nesibaigs septyniasdešimčia gyvenimo metų
šioje žemėje, esame sukurti amžinybei. Ir
suvoki, jog pasaulis pats iš savęs nesusikūrė...
Pažvelkite naktį į dangų. Ar galite pasakyti,
kad tai atsirado savaime? Nejau tai neturi
Kūrėjo?
O ką daryti, jei žmogus eina Dievui pro
šalį? Jei žmogaus širdis apaugo akmeniu ir
Dievo malonė negali patekti į tokio žmogaus
širdį, vadinasi tokią širdį reikia sudaužy
ti, kad joje atsirastų plyšelis. O sudaužyti
širdį galima vargu, nors ir kaip būtų gaila.
Tokiems žmonėms reikia pažvelgti į kitus:
mūsų bažnyčios pripildytos žmonių, kurių
vienetai atėjo pas Dievą iš meilės. Tokių pa
sitaikytų gal vos du iš milijono. Visi likusieji
atėjo pas Dievą todėl, kad numirė sūnus,
vyras baigia prasigerti, užklupo vėžys... Tai
ir yra Dievo, mūsų Tėvo, maloninga valia.
Todėl jei tu, žmogau, lakstai Dievui pro šalį,
lauk bėdos ir vargo, nes kitokiu būdu tavo
širdies neįmanoma sudaužyti. O kai tas var
gas nutinka, širdis sudaužoma iš sielvarto,
joje atsiranda plyšelis, per kurį į žmogaus
širdį gali patekti Dievo malonė. Nes širdį
išgydo tik ji.
Filme „Sala“ buvo įdomus epizodas. Mo
teris su vaiku, kurio koja žaizdota, ateina
pas vienuolį Anatolijų. Tas vaikas iš karto
pasveiksta, o moteris staiga prisimena,
kad rytoj ji turi būti darbe. Taip gali būti ir
mūsų gyvenime: žmogus ateina į bažnyčią
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Vienuolis Anatolijus filme „Sala“

prislėgtas vargų, tačiau vos tik vargas pra
eina, jis nebesilanko ir bažnyčioje. Vadinasi,
vargo bus dar ne kartą. Juk mes nuo to ir
pradėjome, kad Tėvas nori visus išgelbėti. Ir
jei kas nors iš tų vargų padėjo priartėti prie
Dievo, bet tai buvo laikina, vadinasi, bus dar
išbandymų. Dievas nepaliks nė vieno iš savo
kūrinių.
Tačiau būna žmonių, kuriems viskas gy
venime klostosi gerai. Bet tokia būklė yra
baisiausia, nes atsiskaityti teks amžinybėje.
Jau verčiau kas nors nesiseka, verslas žlunga,
kas nors apvagia – tai geriau, nei ramus gy
venimas. Tai rodo, kad Dievas neapleidžia.
Mus Dievas taip sukūrė, kad turime laisvą
valią rinktis gera arba bloga. Kodėl mes
taip sukurti? Juk galėjo Dievas sukurti visus
žmones mylinčius Dievą. Deja, prievarta
mielas nebūsi. Todėl ir mylėti žmogus tegali
laisvai, be prievartos. O Dievas nori, kad
mes Jį mylėtume. Gyvenimas su Dievu – tai
gyvenimas, o gyvenimas be Dievo – mirtis.
Gali vaikščioti, valgyti, gerti, mylėti žmoną,
būti labai geras žmogus, padorus, nieko
neskriausti, tačiau be Dievo tu esi miręs.
Jeigu mes gyvename be Dievo, nesvarbu, kad
padoriai ir moraliai, Dievo karalystės mes
nepaveldėsime.
Apie sudegintus vienuolio batus
Prisimenu, jog filme „Sala“ buvo toks
epizodas, kur šventikai vienas kitam nuola
tos priekaištavo dėl vienų ar kitų tarnavimo
klausimų. Pirmiausia, kas tai yra apeigos?

Jeigu šiandien
niekam nepadariau
gero, vadinasi
pragyvenau dieną
veltui.
Tai, kaip mes tarnaujame, kaip žegnojamės,
kaip rengiamės, yra apeigos. O ką Dievas
labiausia barė? Vargas jums, fariziejai, angių
išperos! Kas tokie buvo fariziejai? Žmonės,
kurie iki smulkmenų vykdė visas apeigas.
Tai buvo vienuoliai, nepaprastu būdu vyk
dę įstatymą. Tačiau iš vidaus jie buvo kaip
nubalinti kapai. Dievui svarbu, kas yra žmo
gaus viduje, o ne tai, kas išorėje. Žinoma,
bažnyčios disciplina yra reikalinga, tačiau
filmo herojus tėvas Anatolijus sąmoningai ją
pažeisdavo, kad prižadintų kitus vienuolius
iš miego, geros nuomonės apie tai, kaip jie
tarnauja Dievui. Kai tėvas Anatolijus sude
gino vieno iš vienuolių batus, visi pamatė,
kaip jis prie to daikto buvo prisirišęs. Tėvas
Anatolijus provokavo vienuolius, norėda
mas pamatyti, kaip jie elgsis.
Tėvas Anatolijus suvaidino visoms žmo
giškoms tvarkoms prieštaraujantį asmenį.
Dėl ko? Ogi dėl to, kad kiti vienuoliai atsi
bustų ir ne vien liežuviais Dievą garbintų,
bet ir savo širdimis. Tėvas Anatolijus norėjo
pamatyti, ar kiti vienuoliai meldžiasi tik lie
žuviu, ar ir širdimi. Jei nebūtų tėvo Anatoli
jaus, kiti vienuoliai galvotų, kad jiems viskas
gerai, kad jie saugiai artėja pas Dievą. Nieko
panašaus! Tėvas Anatolijus kitus vienuolius
visaip tikrino. Galiausiai visi susitaikė, nes
mažiau ar daugiau jie visi Dievą mylėjo.
Vos tik įsileidžiame į savo širdis ką nors
menko ir beverčio, Dievas nori ateiti pas

mus savo Šventąja Dvasia, bet negali. Nes
kaip Biblijoje pasakyta: „Štai aš stoviu prie
durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir
atidarys duris, aš pas jį užeisiu ir vakarie
niausiu su juo, o jis su manimi.“ Dievas mūsų
širdyje – štai karalystė. Jeigu aš negaliu at
leisti senos nuoskaudos, raktu užrakinu savo
širdį Dievui. Ir nesvarbu, ar aš apkeliausiu vi
sas šventas vietas, išbučiuosiu visas šventas
relikvijas, aplankysiu Vatikaną, viskas bus
veltui, nes širdis vis dar bus užrakinta Dievui
14 spynų. Nepakanka atrakinti trylika spynų;
jei bent viena spynelė vis dar liko užrakinta,
Dievas neįeis. Jeigu mes Dievo prašome, šios
durys atsidarys. Kai nuoširdžiai šaukiame
Dievui: „Padėk, esu silpnas, nieko negaliu, iš
visų jėgų laikausi, bet žinau, kad tuoj krisiu,
padėk“, – tada ir ateina pagalba.
Tačiau jei pasilieki sau nors menkiausią
galimybę nusidėti, tai pastangos bus visiškai
bevertės. Dievas yra pavydus ir Jam reikia vi
sos žmogaus širdies. Ir tik atidavus visą širdį
Dievui, Jis ateina, ir tai yra su niekuo nesu
lyginama laimė. Šventikas, kurį 1937 metais
tremtyje po šešių dienų turėjo sušaudyti,
rašo: „Džiaugsmui nėra galo.“ Ir jam Dievo
šviesos pakanka, kad visus kitus langus būtų
galima uždaryti...
Štai, pavyzdžiui, ši diena. Jeigu šiandien
niekam nepadariau gero, vadinasi pragyve
nau dieną veltui. Elgtis dorai reikia kasdien,
visa tai reikia dėti į taupomąją sąskaitą
Danguje, ir būtų gerai, jei niekas apie tai
nežinotų. Štai guli suparalyžiuotas ligonis.
Ką dėl jo galime padaryti? Visada galime
už jį melstis. O tas ligonis neturėtų rodyti
kaprizų, nedejuoti naktimis, nors ir skau
da, netrukdyti miegoti jį slaugantiems...
Kiekvienas dėl kitų gali daug padaryti. O
mes nepamirštame, kad darydami kitiems,
darome pačiam Dievui. Štai ir visa tiesa.
Gyvenimas yra pasiaukojanti meilė.
2016 m. sausis
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Krikščioniškas jaunimas

Misija –
burti studentus
Lietuvos krikščionių studentų
bendriją (LKSB) ištikimiems
savo skaitytojams esame
pristatę ir apie ją pasakoję jau
ne kartą. Priminsime, jog tai yra
krikščioniška bendrija, vienijanti
Lietuvos universitetų krikščionis
studentus. Šios organizacijos
tikslas yra vienyti krikščionišką
jaunimą, stiprinti krikščioniškas
vertybes tarp studentų, ugdyti
atsakingus, turtingus dvasiškai
ir tvirtus moralinius įsitikinimus
turinčius žmones. Šį kartą
besikeičiant organizacijos kolektyvui
kalbiname prieš metus bendrijos
generaline sekretore tapusią Sigitą
RAKAUSKAITĘ. Ji papasakojo
apie darbo šioje nevyriausybinėje
organizacijoje ypatumus.
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Kaip pradėjai dirbti LKSB?
Tai nutiko netikėtai. LKSB žinojau ir ak
tyviai dalyvavau jos veikloje studijuodama.
Man labai patiko šios organizacijos veikla ir
tikslai, bet apie misiją nebuvau galvojusi. Ir štai
vieną vasarą, kai intensyviai ieškojau darbo,
išgirdau apie naujo darbuotojo paiešką. Tuo
metu domėjausi jaunimo politika ir buvau nu
sprendusi ieškoti tokio darbo, kuris jungtų tris
kertinius žodžius: jaunimas, veikla, projektai.
Ir staiga suvokiau, kaip LKSB viskas puikiai
dera – tai darbas su jaunimu, daug veiklos, or
ganizavimo, mokymo. O kaip vyšnia ant torto
viršaus – misija burti studentus, kad Jėzaus
Kristaus Evangelija būtų skelbiama Lietuvos
universitetuose. Visa tai ėmiau ir pasakiau
tuometiniam generaliniam sekretoriui Stepo
nui Ribokui. Kitą dieną pati išsigandau savo
pasiūlymo, bet „ratai jau buvo pradėję suktis“.
Kokie yra darbo nevyriausybinėje organizacijoje iššūkiai?
Nevyriausybinis sektorius Lietuvoje pama
žu plečiasi. Kaip specialistai pažymi, didėja
visuomenės pasitikėjimas jų veikla ir matoma
nauda. Nevyriausybinės organizacijos yra ne
pelno siekiančios, vadinasi, išsilaiko iš rėmėjų
ar gaunamo projektų finansavimo. Vienas

iššūkių – neužtikrintumas dėl pajamų veiklai
plėtoti. Kaip tauta dar mokomės filantropijos,
aukojimo. Kitą iššūkį išskirčiau – įvertinti ir
pamatuoti rezultatus. Dažnai sakau: jei gamin
tume dėžutes, būtų paprasta – suskaičiuoji,
kiek per dieną pagaminai, ir rezultatą matai
iš karto. Dažnai nevyriausybinių organizacijų
veikloje rezultatų iš karto nematyti, pastangos
ne visada įvertinamos. Žinoma, galima būtų
paminėti ir administracinę aplinką, kuri daž
nai ne padeda, o kliudo ir apsunkina veiklą. O
pasidžiaugti galima tuo, kad daugėja savano
riško darbo. Vis daugiau žmonių, ypač tarp
jaunimo, labiau linkę ne remti pinigais, o patys
imtis veiklos.
Kokie yra specifiniai iššūkiai dirbant
LKSB?
Darbas LKSB yra tarnystė, jos darbo laiko
nepavyksta įsprausti į 8–17 val. tarpą. Man

Jei gamintume
dėžutes, būtų
paprasta –
suskaičiuoji, kiek per
dieną pagaminai,
ir rezultatą matai
iš karto. Dažnai
nevyriausybinių
organizacijų veikloje
rezultatų iš karto
nematyti, pastangos
ne visada įvertinamos.
labai patinka darbo grafiko lankstumas, bet
kartu tai iššūkis derinant laiką su draugais,
kurie dieną dirbą, o vakare laisvi. Esame
nedidelė komanda, daug tenka darbuotis
vienai. Kai prieš penkerius metus pradėjau
dirbti LKSB, man pasakė, kad tarnystėje
gali jaustis vienišas. Manau, dabar pradedu
suprasti, ką tai reiškia.
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Mane žavi jaunų
žmonių atvirumas
idėjoms ir
nuomonėms. Jie
patys dažnai dar ieško
„savo minties“, dar
nėra „sustabarėję“.
Kaip atrodo įprasta Tavo darbo diena?
Įprastos darbo dienos neturiu. Gana įprasta,
kai visos savaitės dienos yra skirtingos, o ir
savaitės skiriasi tarpusavyje. Esu „pelėda“, tad
jei neturiu susitikimų anksti ryte, galiu leisti
sau darbo dieną pradėti vėliau. Dalį laiko skiriu
Šventojo Rašto studijoms, skaitiniams, kitą
dalį užima susitikimai su studentais grupėje
ar asmeniškai. Kai buvau darbo su studentais
koordinatorė, tai užėmė daugiausia mano lai
ko. O dabar yra papildomų pareigų: bendrauti
su darbuotojų komanda, vesti organizacijos
apskaitą ir tvarkyti dokumentus. Nors esame
nedidelė organizacija, turime susitvarkyti
„popierius“. Kas mėnesį tenka ruoštis kokiam
didesniam LKSB renginiui. Vasarį rengėme
studentų apmokymų savaitgalį, kovą vyksta
metinė LKSB konferencija.
Dėl ko verta dirbti šioje organizacijoje?
LKSB vizija – Jėzaus Kristaus Evangelija,
skelbiama Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Kaip tai vyksta? Suburiant krikščionis stu
dentus, įgalinant juos imtis iniciatyvos ir
drąsinant juos dalytis tikėjimu su kitais stu
dentais. Tai vienas iš misijų laukų, turinčių
didelį ateities potencialą. Pasakysiu dar ir
taip: jei tau patinka jauni ir protingi žmonės,
jei nori prisidėti prie ateities lyderių dvasinio
tobulėjimo, darbas LKSB yra kaip tik tau!
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Ko galime pasimokyti iš studentų?
Mane žavi jaunų žmonių atvirumas idė
joms ir nuomonėms. Jie patys dažnai dar
ieško „savo minties“, dar nėra „sustabarėję“.
Dažnai jie nebijo bandyti naujų dalykų,
kartu ir nesėkmės nebijo (ar bijo mažiau).
Ir, žinoma, džiaugtis gyvenimu, juokauti ir
juoktis – to tikrai galime pasimokyti!
Be ko neįsivaizduoji savo laisvadienio?
Ką tau patinka veikti?
Augau kaime, todėl labai patinka žygiai
gamtoje, tyla ir plačios erdvės. Kai lauke būti
nėra malonu, šalta, patinka žiūrėti filmus. Iš
naujo atradau stalo žaidimų džiaugsmą!
Sakoma, kad mus labiausiai keičia sutikti žmonės ir perskaitytos knygos. Kokias
tris knygas rekomenduotum perskaityti?
Kodėl?
Mano krikščioniškam tobulėjimui didelės
įtakos padarė Johno Stotto knygos, ypač
„Šiuolaikinis krikščionis“ ir „Kalno pamoks
lo žinia“, jos yra išverstos į lietuvių kalbą. Esu
Tolkino „Žiedų valdovo“ mylėtoja. Draugys
tės, ištikimybės, atgailos temos šiose knygo
se labai stiprios. Žinoma, ir daug nuotykių!
Prisipažinsiu, pagal asmenybę esu labiau
hobitiškos prigimties (skaitytojai supras),
o knygos padrąsino ieškoti daugiau nuoty
kių savame gyvenime. Dar noriu paminėti
Timothy Kellerio knygą „Santuokos pras
mė“ – tai viena geriausių mano perskaitytų
knygų apie tarpusavio santykius, santuoką
ir visokius meilės reikalus. Bendraudama su
jaunais žmonėmis matau daug pasimetimo,
nusivylimo dėl santuokos, šeimos, todėl
dažnai rekomenduoju paimti šią knygą ir
pamatyti nuostabią Dievo idėją žmonių san
tykiams ir regimą malonės pavyzdį.
Dėkojame už pokalbį!
Kalbėjosi Akvilė Širvaitytė

Psichologas pataria

Kaip
išgyventi nedarbą?
Inga Kovalskienė

Nedarbas yra didelė šių laikų
problema daugeliu aspektų.
Kasdien atleidžiami tūkstančiai
žmonių. Rankų darbą vis
dažniau keičia įmantriausi
įrenginiai ir mašinos, sparčiai
modernėjantis pasaulis
teikia daug gero, tačiau kartu
atsiranda naujų iššūkių, ir juos
mes turime įveikti. Vienas iš
tokių nemalonių reiškinių – tai
sparčiai augantis nedarbas. Ir
kol kas niekas nesukūrė naujos
sistemos, kaip to išvengti.
Todėl labai svarbu kalbėti
apie nedarbą ir jo sukeliamus
padarinius bei išsiaiškinti, kaip
žmonėms ištverti šį skausmingą
socialinį reiškinį.

Dažnam iš mūsų gali pasirodyti, jog nedarbas
yra lengvas ar net ,,patogus“ gyvenimo etapas.
Įsivaizduojame, jog nedirbantis žmogus gali iš
širdies pailsėti, užsiimti savo mėgstama veikla ir
būti laisvas. Pagaliau nebereikia kiekvieną rytą
anksti keltis, visą dieną lieti prakaitą, susiduriant
su rimtais iššūkiais ir bėdomis. Tačiau viskas yra
ne taip paprasta. Dažniausiai nedarbas yra labai
sunkus išgyvenimas. Neturintis darbo žmogus
jaučiasi niekam tikęs, nereikalingas, nenau
dingas, nepasitikintis savimi ir galiausiai jį gali
apimti nevilties jausmas. Moksliniais tyrimais
nustatyta, jog dažniau psichikos sveikatos pro
blemų turi žmonės, neturintys darbo, negu tie,
kurie dirba, nors dirbdami ir patiria didelį stresą.
Nedarbas yra sunkus išgyvenimas ne tik dėl
atsiradusios sunkesnės finansinės padėties,
bet ir dėl to, jog bedarbiai žmonės jaučiasi
nereikalingi ir nieko verti. Kuo ilgiau trunka
bevaisės darbo paieškos, tuo labiau didėja
žmogaus nepasitikėjimas savimi. Nedarbo
iškamuotas žmogus pradeda savyje ieškoti
bėdų, galvodamas: ,,Ar aš niekam tikęs, jog
taip ilgai nerandu darbo? Ar aš esu nieko ver
tas?“ Kai užplūsta tokios mintys, prisiminkite,
jog tūkstančiai žmonių jaučia tą patį, ką ir jūs.
Turbūt visi sutiksite, kad neturint darbo,
stipriai vargina pinigų stoka. Bet gyvenimo
džiaugsmas slypi ne vien materialiuose da
lykuose! Neneigiu pinigų svarbos, bet ne jie
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Svarbu nenuleisti
rankų ir atkakliai
ieškoti darbo, tikint,
jog būtinai pasiseks.
suteikia didžiausią laimę ir pilnatvę. Tikriau
siai girdėjote taiklų posakį, bylojantį, jog visi
geriausi dalykai pasaulyje yra nemokami. Ir
jei šiuo metu neturite darbo, jaučiate pinigų
stygių, nepamirškite, jog vis dar turite save,
draugus, artimuosius ir savo gyvenimą. Ži
nokite, jog šis sunkus jūsų nedarbo gyvenimo
etapas yra laikinas, jis tikrai praeis ir tai tik
laiko klausimas. Net patys didžiausi gyvenimo
sunkumai anksčiau ar vėliau praeina.
Kalbant apie darbo paieškas ir mūsų visuo
menėje vyraujančias nuostatas, nustatyta, jog
žmonės dažniausiai nesirenka valytojos, sta
tybininko, santechniko darbo, galvodami, kad
mažiau kvalifikuotas užsiėmimas suteiks mažiau
garbės. Bet taip tikrai nėra, nes kiekvienas darbas
yra garbingas. Mūsų garbė ir savivertė priklau
so tik nuo mūsų pačių veiksmų ir įsitikinimų.
Mes galvojame: ,,Ką pasakys mano draugai, kai
sužinos, jog įsidarbinau pagalbiniu darbininku?
Ką pasakys giminės, kai sužinos, jog turėdamas
universitetinį išsilavinimą, ieškau santechniko
darbo?“ O tiesa ta, jog neretai sąžiningai, uoliai
ir atsakingai dirbantis pagalbinis darbininkas
uždirba tiek pat, kiek ir aukštąjį išsilavinimą tu
rintis jaunuolis. Ką jau kalbėti apie santechnikus
ar statybininkus, kurių atlyginimai dažnai lenkia
diplomuotų specialistų atlyginimus.
Palaikančios mintys
išgyvenantiems nedarbą
1. Nedarbas ir darbo paieškos kelia nemažą
stresą. Norint šį stresą įveikti ir kad jis
nepereitų į psichikos sveikatos sutrikimus,
svarbu rasti būdų kovoti su juo. Stresą maži
18

na relaksacinė muzika, kvėpavimo pratimai,
savitaiga, malda, laiko leidimas gryname ore
(tam tinka ir trumpi pasivaikščiojimai parke
ar įvairūs darbai sode), sportas ar kita aktyvi
fizinė veikla, bendravimas su draugais ar ar
timaisiais, užsiėmimas kita jūsų mėgstama
veikla. Svarbu žinoti ir tai, jog kiekvienam iš
mūsų padeda skirtingi streso mažinimo bū
dai, dėl to svarbu atrasti, kas stresą mažina
būtent jums. Kai jaučiatės negerai, užplūsta
neigiamos mintys, paklauskite savęs: ,,Ko
kia veikla šiuo metu man labiausiai padėtų
pasijusti geriau? Ką labiausiai šiuo metu,
šią akimirką aš norėčiau veikti?“ Žinoma,
tokiu atveju bet kokios žalingos priemonės,
pavyzdžiui, alkoholis ar kitos svaiginančios
medžiagos, visiškai netinka.
2. Svarbu nenuleisti rankų ir atkakliai ieškoti
darbo, tikint, jog būtinai pasiseks. Ne visada
tam, kad rastumei darbą, užtenka išsiųsti
dešimt gyvenimo aprašymų per mėnesį.
Ne vienas daug pasiekęs žmogus teigė, jog
norint susirasti norimą darbą, reikia išsiųsti
net po 50 gyvenimo aprašymų per mėnesį
ir nusiteikti, jog darbo paieškos gali trukti
apie metus.
3. Ir prisiminkite, jog tai, kad šiuo metu netu
rite darbo, visai nereiškia, jog esate prastes
nis už kitus. Neskaudinkite ir nežeminkite
savęs neigiamomis mintimis. Vienas protin
gas žmogus yra pasakęs: ,,Jei pats nori pjauti
sau ranką, vadinasi, pats taip apsisprendei.“
Jūs turėtumėte apsispręsti teigiamai galvoti
apie save. O sielodamiesi ir grauždami save
tik nugrimsite į liūdesį ar net depresiją, to
jums iš tiesų mažiausiai reikia šiuo gyveni
mo periodu.
Kad ir kaip jums šiuo metu būtų sunku, at
minkite, jog tai anksčiau ar vėliau susitvarkys.
Stenkitės nesileisti į niūrias mintis ir būtinai
tikėkite savo gražia ateitimi!
Psichologė Inga Kovalskienė
Tel.: 8 606 43 318
El. p.: psichologekovalskiene@gmail.com
Savanorių pr.192, Kaunas
(verslo centras ,,Nordic“)

Geroji žinia

Pagalba
vargstantiems –
iš Dievo rankų
Šiandien pas mus svečiuojasi VšĮ „So
lidarity“ direktorius, Kauno krikščionių
baptistų bendruomenės „Geroji Naujiena“
pastorius Mindaugas DIKŠAITIS. Jis sutiko
papasakoti apie tai, kaip organizacija padeda
vargstantiems Lietuvos žmonėms.

Lietuvoje yra daug vargstančių
ir skurstančių žmonių, bet
jiems į pagalbą ateina nemažai
viešųjų įstaigų, visuomeninių
organizacijų ir judėjimų, visomis
išgalėmis besistengiančių padėti
išgyventi tiems žmonėms.
Todėl su geradarių pagalba savo
niūrią kasdienybę praskaidrinę
varguoliai gali dar šiaip taip
gyventi, nes tas rūpestis ir yra
pats didžiausias darbas, kurį
dėl tų žmonių padaro jiems
neabejingi jų tautiečiai.

Kokią veiklą vykdo VšĮ „Solidarity“?
Malonu, kad galiu papasakoti jums apie
VšĮ „Solidarity“ veiklą. Pradėsiu nuo to, kad
organizacijos įkūrėjas yra net kelių šalies
savivaldybių garbės pilietis, ne vienu valsty
biniu apdovanojimu pagerbtas ir Geradario
vardą pas mus pelnęs Vokietijos pilietis Ger
hardas J. Carlas. Per dvidešimt organizacijos
veiklos metų Lietuvoje pagalba buvo suteik
ta 77 sunkiomis sąlygomis gyvenančioms
daugiavaikėms šeimoms, kuriose buvo
auginami 484 vaikai. Pagalbos projektams
buvo skirta per 1 milijoną eurų.
Kai dar aktyviai dirbo organizacijos įkū
rėjas Gerhardas J. Carlas, per metus VšĮ
„Solidarity“ padėdavo 2–3 daugiavaikėms
šeimoms. Nupirkdavo jiems kuklias sody
bas, kad šeimos galėtų pradėti naują etapą
apsistodamos tinkamuose gyventi namuose
arba žemėje, kad šeima galėtų išsilaikyti sa
varankiškai. Daugelį metų VšĮ „Solidarity“
turėjo spaustuvę, iš kurios veiklos ir buvo
finansuojami pagalbos projektai. Pats Ger
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hardas J. Carlas lėšas Lietuvos varguoliams
rinko Vokietijoje.
2014 metais Gerhardas J. Carlas baigė
savo veiklą Lietuvoje ir perdavė organizaci
ją mums. Jo paskutiniai žodžiai lietuviams
buvo: „Atėjo laikas jums, lietuviams, pa
sirūpinti lietuviais.“ Žinoma, pasitraukus
Gerhardui J. Carlui susidūrėme su dideliais
iššūkiais. Buvome visiški naujokai tokiame
darbe, neturėjome rėmėjų, reikiamų pažin
čių. Todėl tęsti tokią pačią veiklą kaip orga
nizacijos įkūrėjas, mes buvome nepajėgūs.
Tačiau 2015 metais visgi pasistengėme
padėti trims vargstančioms šeimoms. Už
rėmėjų suaukotas lėšas vienai daugiavaikei
šeimai skyrėme pajamų ūkio pradžiai, kitai
šeimai nupirkome automobilį, kad ji galėtų
lengviau susisiekti su miestu ir pasirūpinti
naujagimiu. Dar vienai vienišai mamai padė
jome išsigelbėti iš antstolių. Ir visiems šiems
projektams buvo skirta per 6000 eurų.
Kauno krikščionių baptistų bendruome
nė „Geroji Naujiena“ keletą metų aktyviai
bendradarbiavo su Gerhardu J. Carlu. Jis
dažnai pas mus užsukdavo, dalydavosi rū
pesčiais apie savo veiklą. O mes remdavome
jį finansais, taip pat apmokėjome Šv. Raštus
bei vaikiškas Biblijas, kuriuos Gerhardas J.
Carlas įteikdavo šeimoms užbaigus projektą.
Tačiau nemanėme, kad jis sumanys per
duoti mums savo darbą. Nors jau buvome
pradėję galvoti, kuo mes, bažnyčia, be maldų
ir Šv. Rašto skaitymo, galėtume būti nau
dingi visuomenei. Tad Gerhardo J. Carlo
pasiūlymas mums buvo kaip ženklas, kad
pasukome teisingu keliu.
Mus pasiekė žinia, kad šių metų sausio
mėnesį Kaune atidarėte dėvėtų rūbų par20

duotuvę. Kodėl pasirinkote tokį skurstančiųjų rėmimo būdą?
Apie panašias labdaringų organizacijų
parduotuves teko girdėti Airijoje, Anglijoje,
Latvijoje ir Estijoje, todėl pagalvojau, kodėl
mums nepabandžius tokios atidaryti Lietuvo
je. Pradėję rūpintis stokojančiomis šeimomis
prisijungėme prie „Maisto banko“ programos,
susipažinome su sunkiai besiverčiančiomis
šeimomis, daugiau sužinojome apie jų po
reikius. Geriau gyvenantys žmonės pradėjo
mums dovanoti maišus rūbų, tačiau neturė
jome galimybės jų perduoti tiems, kuriems
jų reikia. Tad ir kilo idėja, kad reikia atidaryti
parduotuvę, kur žmonės galėtų lengvai rasti
ir nusipirkti reikalingos aprangos ir avalynės.
Prieš atidarydami parduotuvę dėvėtų
rūbų siuntą parsivežėme iš labdaros or
ganizacijos Vokietijoje. Nemažai rūbų jau
buvo susikaupę ir pas mus bažnyčioje, dalį
rūbų pirkome iš didmeninių prekybos orga
nizacijų, kitą dalį nuolat suneša bažnyčios
žmonės. Pristatydamas parduotuvę sakau:
„Mes perkame, parduodame, gauname ir
dovanojame.“
Kaip žmonės reaguoja sužinoję, kad jūs
ne tik parduodate, bet ir dovanojate?
Labai įvairiai, tačiau dauguma reaguoja
labai teigiamai. Vieni sako: „Na, tada einu
dar kažką nupirksiu“; kiti sako: „Būtinai
ateisiu dar kartą“; dar kiti nustoja derėtis
dėl kainos, o kiti iš viso neima grąžos. Ne
mažai žmonių pasako, kad džiaugiasi, jog
tokių parduotuvių yra, pagiria mus. Mums
tai labai svarbu. Atsiranda ir žmonių, kurie
paklausia: „Ar galėčiau atnešti pas jus ne
reikalingų rūbų ir avalynės?“ Žinoma, mes
neprieštaraujame.

Kilo idėja, kad reikia
atidaryti parduotuvę,
kur žmonės galėtų
lengvai rasti ir
nusipirkti reikalingos
aprangos ir avalynės.
Mano įsitikinimu, po kelerių metų mums
nebereikės ieškoti rūbų užsienyje. Mes pa
tys galėsime ne tik aprengti stokojančius
Lietuvoje, bet ir galėsime siųsti rūbus į kitas
šalis. Tokia yra mano svajonė.
Ar jau teikiate paramą rūbais? Kiek
žmonių aprengėte?
Per du mėnesius rūbais ir kitais daiktais pa
rėmėme keturias daugiavaikes šeimas, apren
gėme ir vieną benamį. Jau suteikėme paramos
rūbais už daugiau nei 500 eurų. Plėtojame
ryšius su nakvynės namais, jaunimo mokykla,
dienos centrais. Tiriame rinką, žmonių reak
cijas, mokomės. Tačiau šiek tiek nerimaujame
dėl per didelio gaunamų rūbų kiekio ir dėl per
didelio norinčiųjų gauti paramą rūbais srauto.
Kiekvienas gaunantis paramą rūbais užpil
do paramos dokumentus, kuriuose išvardijami
gaunami rūbai, nurodoma ir suteiktos para
mos kaina. Taigi sudėjus paimtų rūbų ar daiktų
vertę daugiavaikei šeimai išeina 50–80 eurų.
Kada žmogus pamato pinigų sumą, kurią mes
dovanojame rūbais, šiek tiek nustemba.
Tačiau svarbu, kad žmogus negalvotų,
jog turime per daug, todėl galima imti kiek
nori. Pamatęs, kiek visa tai kainuoja, žmo
gus labiau vertina ne tik mūsų triūsą, bet ir
pačius daiktus. Be to, kiekvienam gaunan

čiam paramą suteikiame galimybę paaukoti
kitiems – labiau stokojantiems.
Prieš dvejus metus esame išdaliję pusę
sunkvežimio rūbų. Buvo smagu žiūrėti, kaip
žmonės renkasi, išsineša rūbus maišais, ta
čiau taip pat buvo akivaizdu, kad jiems tiek
nereikia, todėl liūdna, kad lengvai gauti rū
bai bus nevertinami ir išmesti. Taip ir gimė
idėja atidaryti parduotuvę.
Kokia veikla šiuo metu dar užsiimate,
kokie ateities planai?
Turime nemažą autobusėlį, juo išvežioja
me gaunamą maistą stokojantiems, taip pat
turime galimybę padėti žmonėms teikdami
persikraustymo paslaugas, perveždami baldus.
Ateityje planuojame pradėti daugiau veiklos
sričių, kurios ne tik būtų pelningos, bet teiktų
ir socialinę naudą. Dažnai tenka lankytis na
muose, kuriuose labai reikalingas bent jau kos
metinis remontas arba būtina išspręsti pelėsio
problemą. Tam reikalingos nemažos lėšos, bet
tuo mes norime užsiimti netolimoje ateityje.
Kol nesuteikėme apčiuopiamos naudos
visuomenei, tol nedrįstame kreiptis į vers
lininkus paramos. Pirmiausia norime užsi
tarnauti pasitikėjimą. Paramos prašysime tik
konkretiems projektams įgyvendinti. Apie
juos paskelbsime mūsų interneto svetainėje
www.solidarity.lt
Dėkojame už pokalbį.
Paremti šią organizaciją galite:
Gavėjas: Viešoji įstaiga „Solidarity“
Sąskaita: LT177300010077414286
SWIFT: HABALT22
Parašyti galite: info@solidarity.lt
Paskambinti galite: 8 653 79134
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Iš mirties į gyvenimą

Per klausos negalią –

Dievo
dovana kurti
Pagal XFM radijo laidą

Tolimųjų reisų vairuotojas
kaunietis Nerijus DRŪLIA
per savo neilgą, bet sudėtingą
gyvenimą spėjo patirti ne
tik skaudžių dalykų, kurie
silpnesnius neretai pražudo.
Jis išgyveno ir nepaprastą
Dievo malonę, kuri ne tik
dovanojo prarastą sveikatą,
bet ir apdovanojo nuostabiu
talentu kurti eiles.

Šiandien Nerijus dalijasi su mumis savo
pasakojimu, atskleidžiančiu, jog Dievo
paieškos niekada nebūna bevaisės, jos vi
sada atveda žmogų prie meilės ištakų, kur
dvasiniai atradimai žmogaus gyvenime iš
siskleidžia tarsi nuostabiausias gėlės žiedas.
Apskritai gyvenimas prasideda nežino
mybėje, kai žmogus eina kaip aklas, tarsi
apgraibomis. Ir mano gyvenime taip buvo.
Šiandien visus tuos išgyvenimus sudedu į
eiles: jos ateina iš Dievo, ir noriu visa tai
perduoti kitiems žmonėms.
Iš dalies praradus klausą
Šiandien suprantu, jog mano gyvenime
Dievas visada turėjo savo planų. Tai aiškiai
matyti žvelgiant į praeitį. Vaikystėje augau
katalikiškoje šeimoje, ir mano gyvenimas
niekuo nesiskyrė nuo kitų. Tačiau būdamas
šešių mėnesių susirgau klausos nervo užde
gimu. Dėl ligos komplikacijų netikėtai ap
kurtau kaire ausimi. Ačiū Dievui, kad dešine
ausimi tuomet girdėjau puikiai. Per pamokas
net girdėdavau, kas ką šnabždėdavo klasės
gale. Ir klasėje niekas nežinojo, kad viena
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Gyvenimas prasideda
nežinomybėje,
kai žmogus eina
kaip aklas, tarsi
apgraibomis. Ir mano
gyvenime taip buvo.
ausimi negirdžiu. Tk mokytojai, nes tėvai
prašydavo mane sodinti arčiau mokytojų,
kad geriau girdėčiau, nors aš girdėjau ir iš
galo. Ir dėl klausos negalios nesijaudinau.
Paauglystėje stipriau pajutau dar iš vai
kystės atėjusį begalinį norą tapti muzikantu.
Tai nebuvo siekis tapti estrados žvaigžde,
bet tiesiog norėjau muzikuoti. Man labai
patiko vestuvių muzikantai, todėl pajutau
begalinį norą pats išmokti groti. Netrukus
jau savarankiškai grojau pirmose vestuvėse,
nors buvau viena ausimi kurčias!

Tam darbui atidaviau didelę dalį savęs.
Tai buvo mano hobis, mano išsipildžiusi
svajonė. Ir aš buvau labai laimingas, tai dary
damas. Bet vieną dieną tai staiga pasibaigė.
Vieną vakarą kaime jau sutemus važiavau
motociklu, ir iš šalutinio kelio netikėtai iš
važiavo rusiškas visureigis be šviesų. Tokioje
situacijoje aš nebeturėjau galimybės sustoti
ir iš visų jėgų trenkiausi į automobilį. Greitis
nebuvo didelis, bet užteko ir to. Nusviestas į
griovį pragulėjau kelias valandas, kol mane
rado pro šalį einantis netoli gyvenantis žmo
gus. O avarijos kaltininkas taip ir nuvažiavo
su savo linksma kompanija, net nepažiūrė
jęs, ar aš gyvas, ar man nereikia pagalbos.
Gyvenimo išbandymai
Avarijos pasekmes pajutau po kurio lai
ko. Stipriai nusilpo klausa, o dar po kelių
dienų iš viso nieko nebegirdėjau, jaučiau
tik vibraciją. Laikui bėgant ir negirdėdamas
išmokau pajusti. Tuo laikotarpiu sunkiausia
buvo ištverti stiprų ūžimą galvoje, kai nieko
negirdi, bet galva ūžia dieną naktį. Jeigu dul
kių siurblys ūžia, jį gali išjungti, o to ūžesio
galvoje nutildyti negalėjau.
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Gyvenimas tęsėsi, nors buvo labai sunku.
Po kurio laiko net pradėjau galvoti, kad tu
riu atsisveikinti su gyvenimu, nes ta būsena
buvo nebepakeliama. Tuo metu pradėjau
rašyti eiles apie išėjimą, apie mirtį. Buvau
sugalvojęs su motociklu įsibėgėti ir trenktis
į pakelės medžius. Bet tada nepagalvojau,
kad galėjau nemirti, o likti invalidas visam
gyvenimui. Nuo šio žingsnio mane sustabdė
žmona. Ir galiausiai viską pakeitė Dievas, kai
priėmiau Jėzų į savo širdį.
Dievas žinojo, kad ne aš vienas šeimoje
turėsiu sveikatos problemų. Pradžioje mums
su žmona gimė sveika dukra, viskas buvo ge
rai. Tačiau po kurio laiko praradome kūdikį,
labai išgyvenome. Ir kai atrodė, kad jau su
stiprėjome ir vėl atsistojome ant kojų, gimė
sūnelis su negalia. Bet tai mūsų nesužlugdė.
Po kurio laiko susilpnėjus klausai kreipiausi į
medikus dėl klausos aparato. Tai palengvino
mano gyvenimą, atsirado normalesnis dar
bas ir viskas klostėsi daug geriau. O mano
žmona vis ieškojo priežasčių, kodėl visa tai
vyksta mūsų gyvenime. Ir galiausiai supra
tome, jog kito išsigelbėjimo nėra, mums gali
padėti tik Dievas.
Pirmoji pažintis su Dievu
Sužinojome, kad vyksta krikščionių susi
rinkimai. Į pirmą susirinkimą mane atsivedė
žmona. Aš sėdėjau ir galvojau, ką ten veikiu.
Visi linksmi, rankas iškėlę gieda. Bet aš
nesupratau, ką tie žmonės jaučia širdy, kas
vyksta jų gyvenime. Man tai buvo svetima,
net pagalvojau, kad patekau į sektą. Bet
vėliau pajutau ilgesį, kurį išgyvenau tame
susirinkime, kai visai nepažįstamas žmogus
ateina ir tave apkabina kaip brolį, taip šiltai,
kad atrodo, jog jam esi brangiausias iš visų.
Tai mane jaudino ir norėjau dar kartą tai
patirti. Kai pas krikščionis atėjome dar kar
tą, Dievas atėjo į mano gyvenimą. Viešpats
pasodino mano širdyje tikėjimo grūdą, šis
24

Nerijus su sūnumi Justinu

brendo, skleidėsi ir pražydo, o aš dabar gy
venu visai kitokį gyvenimą. Pasikeitė mano
vertybės, mąstymas. Stengiuosi gyventi
taip, kaip Jėzus mokė, būti teisingas, doras,
gailestingas, suprasti kitą žmogų.
Niekada nemaniau, kad gali būti toks
stiprus ryšys su Dievu. Ypač tai pajutau
pirmomis dienomis po atsivertimo, kai pra
dėjau melstis. Dievą jaučiu visa savo esybe.
Viskas yra tikra, nesuvaidinta. Ir kai maldoje
savais žodžiais kreipiuosi į Jį, jaučiu tarsi Jis
sėdi šalia ir klausosi. Ir kai ateina sunkus
gyvenimo periodas, tikrai jaučiu, kad Jis
yra šalia ir manęs tikrai neapleis. Tik reikia
melstis ir tikėti.

Ką reiškia atsiduoti į Dievo rankas
Man dirbant tolimųjų reisų vairuotoju
nutinka daug įdomių dalykų. Mano kolegos
kartais nesupranta, kaip aš dirbu ir kaip man
viskas taip sekasi. Aš jiems sakau, kad pasiti
kiu Dievu ir Jis mane veda. Kažkada manęs
klausė, kaip aš nubundu tada, kada reikia,
nes eidamas miegoti išsiimu klausos aparatą.
Sakau, kad visada nustatydamas žadintuvą
pasimeldžiu ir paprašau Viešpaties, kad
mane prižadintų reikiamu metu. Ir nubundu
dar prieš suskambant žadintuvui! Išjungiu
dar nepradėjusį manęs kelti žadintuvą ir
padėkoju Dievui už naują dieną. Tai ypatingi
pojūčiai. Aš negaliu to pasverti. Aš nežinau,
kur būčiau šiandien, jeigu ne mano klausa.
Bet ačiū Dievui, kad Jis leido atrasti Jį. Nes
kol žmogus nesusimąsto apie tai, jis gy

vena taip, kaip nepatinka Dievui. Žmogus
nemąsto, kad vieną dieną gali netekti visko,
ką turi. O aš jau supratau, jog pirmoje vietoje
mano gyvenime turi būti Dievas ir Jo meilė.
Nes kai myli Dievą ir Jam atiduodi visą save,
viskas aplinkui ima keistis.
Aš džiaugiuosi dėl visų patirtų atradimų
savo gyvenime. Džiaugiuosi, kad mano visa
šeima pažįsta Dievą, nes yra atgimę krikš
čionys, ir mes šloviname Dievą, skaitome
Šventąjį Raštą, meldžiamės. Aš dėkoju už
viską, už kiekvieną širdies dūžį. Dievas mane
saugo ir globoja, ir tai jaučiu. Ir jus, žmonės,
brangieji, kviečiu, praregėkite, ateikit pas
Dievą. Jis kiekvieną priglaus ir išklausys.
Ar su džiaugsmo, ar su skausmo ašaromis,
vis tiek ateikite pas Jį. Nes Jis yra vienintelis
mūsų guodėjas ir užtarėjas, ir viskas yra
Jame ir per Jį. Šlovė Dievui per amžius!
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Poezija

Nerijus Drūlia

***

Praėjusiais metais žurnale
„Gyvieji šaltiniai“ Nerijus
Drūlia debiutavo su pirmaisiais
savo eilėraščiais, skirtais
dvasiniams atradimams.
Šiandien iš Viešpaties dovaną
kurti eiles gavęs poetas
publikuoja naujausias savo
eiles, o ant jo rašomojo stalo
jau guli pirmosios poezijos
knygos rankraštis, netrukus
išvysiantys dienos šviesą.
Tepaliečia Nerijaus eilės jūsų
širdis, mielieji, tepaskatina
ieškoti Dievo artumo ir už
viską Jam dėkoti.

Dieve, noriu Tavęs paprašyti,
Leisk atrasti, ko dar neradau.
Išminties po žiupsnelį mažytį
Tavęs, Tėve, kasdien aš prašau.
Leisk suprasti visus žodžius Tavo,
Juk ką sėja žmogus, tą ir pjaus...
Leisk atskirti mums tiesą nuo melo,
Padaryk tyrą širdį žmogaus.
Aš žinau, kad yra du keliai –
Vienas gyveniman, kitas – į mirtį.
Bet kodėl žmonės klysta dažnai,
Kaskart gauna lemties skaudų kirtį?
Prašau, Dieve, išgelbėk visus,
Apvalyk nuo puikybės žmoniją.
Juk sukūrei Tu Žemę ir mus
Sunaikinki šėtono vergiją.
Tegul švies Tavo meilė tyra
Ir neleis mums išsukti iš kelio.
Tegul nugali melą tiesa
Ir lai dingsta klasta piktavalio.
Tėve, noriu Tavęs paprašyti –
Eik kasdien su mumis, būk šalia.
Išminties po žiupsnelį mažytį
Duok mums, Dieve, pasėt širdyse.
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***
Ar tu jauti tą neapsakomą ramybę,
Tą mielą jaudulį, kad esam mylimi?
Kasdien mus lydinčią Viešpaties galybę
Ir Dievo rūpestį manim ir tavimi?

***

Ar tu jauti Jo meilę begalinę,
Kad ypatingas Jam tikrai esi?
Ir iš tamsos, iš snaudulio nubudę,
Mes būnam dangiškojo Tėvo paliesti.

Viešpatie, aš pasiliksiu, niekur neišeisiu
Ir Tu, prašau, pabūk su manimi,
Visas skriaudas skriaudėjams aš atleisiu –
Juk šitaip mokei, tikiu aš Tavimi.

Nebus pilnatvės, laimės ir ramybės,
Tik rutina kasdieniam bėgime.
Jei neprašysi iš Dangaus stiprybės,
Jei neturėsi Jėzaus širdyje.

Prašau Tavęs, pripildyk išmintim,
Sudėk ramybę man giliai į širdį.
Aš gyvenu tikėjimu, viltim,
Tad būk šalia, padėk nusiraminti.

Dar ne vėlu, tu dar turi tą galimybę
Juk ypatingas Dievui tu esi.
Visi mes buvome mažiau, daugiau suklydę,
Per Jėzų Kristų tapome laisvi.

Žinau, Tavy nėra klastos
Ir jokio melo, nei jokios apgaulės.
Tavęs man niekas nepakeis ir neatstos –
Tu iš aukštybių šviesi vietoj saulės.

Tu naujas, atgaivintas ir švarus,
Štai tokio tavęs TĖVAS seniai laukė.
Tikėk, esi Jam ypatingas ir svarbus,
Tau dangiškojo Tėvo meilė begalinė.

Aš su Tavim dabar einu ir eisiu,
Tikiu, neleisi man pavargti šiam kely.
Kas mane gniuždė, aš nebausiu ir neteisiu,
Tik tu teisėjas, tiesoje mane vedi.
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Verta pamąstyti

Darbas
kaip bendra
kūryba
Sandra Daktaraitė
Vaikams žaidimas yra jų darbas,
ir jie žaidžia su begaliniu
užsidegimu ir vidiniu poreikiu.
Greičiausiai, visi esame matę,
kaip vos pabudusi maža mergaitė
ar berniukas visų pirma ieško
savo spalvinimo knygelės
ar mašinėlių. Taip į vaikus
žiūrėdami ir patys mokomės
žaisti, iš jų semiamės lengvumo
ir natūralumo. O į gyvenimą
žvelgiame jau iš suaugusio
žmogaus perspektyvos: kai darbas
yra tapęs sunkus ir nebetekęs
lengvumo ir žaismingumo.
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Suaugusio žmogaus gyvenime reikšmin
gos dvi sritys: tai yra gebėjimas dirbti ir
gebėjimas mylėti. Darbas, veikla, veiksmas
yra dalis mūsų gyvenimo. Ką reiškia gyventi
ir dirbti arba dirbti ir gyventi? Ar veikla pa
saulyje nėra ir meilės išraiška? Ar mūsų dar
bas ir veiksmai susiję su Dievo veiksmu? Ar
Dievui svarbi mūsų patirtis dirbant darbą?
Kas yra darbas Dievo sukūrimo paveiksle?
Sukūrimas ir nuopuolis Dievo akivaizdoje
Biblijoje, Pradžios knygoje, skaitome, kad
„žemė buvo dyka ir padrika, ir tamsa dvelkė
virš vandenų“. Diena po dienos, Dievui ku
riant, pradėjo rastis stichijos, dangaus kūnai,
augalai, vandens, oro ir žemės gyvūnai.
Atsirado gyvybė, sukurtų dalykų tarpusavio
saitai, judesys. Visa tai „buvo gera“ Dievo
akimis. O visą sukūrimo procesą užbaigė

žmogaus sukūrimas, ir tai „buvo labai gerai“.
Žmonėms buvo patikėta rūpintis pasauliu:
augmenija, gyvūnais, vienam kitu ir visu
kosmosu. Šis rūpinimasis ir buvo žmonių
darbas.
Tačiau po sukūrimo pasakojimo skaitome
ir kitą, šį kartą apie nuopuolį. Sukurtasis pa
saulis buvo sužeistas ir rūpintis juo pasidarė
sunku – „sunkiai dirbsi, kad užsidirbtum
duonos“. Tačiau nuopuolis dar nereiškė, kad
visa, kas buvo gera, buvo sunaikinta. Sužei
dus pasaulį viskas pasidarė daug sunkiau,
bet nuopuolis nepanaikino sukūrimo gėrio.
Apie tai knygoje „Dirbti ir mylėti: sukū
rimo teologija“ rašė ir teologė Dorothee
Soelle. Ji paminėjo ir tai, kad mūsų įdedamų
pastangų ir rezultato neatitikimas būdinga
nuodėmės sužeistam pasauliui, yra jo dalis.

Dorothee Soelle
pasakojo ir apie
žydinčio augalo
stebėjimą. Ji suvokė,
jog pats grožėjimasis
augalu, gebėjimas
užuosti, paliesti
jai neleido likti
atsiskyrusiai, tarsi
neįsitraukusiai į
besiskleidžiančią
kūriniją.

Kaip, manau, ir nedarbas, šiuolaikinė ver
gystė prie prekystalių, žmonių susvetimėji
mas/ nebematymas vienas kito, reikšmingo
ryšio su darbu praradimas.
Dievo išvadavimo patirtis
Vėliau istorijoje žmonės atpažino Dievo
išvadavimo pasireiškimus. Izraelio tautoje
vienas reikšmingiausių įvykių buvo išėjimas
iš Egipto. Tauta turėjo nepamiršti šio įvykio,
tai buvo pasakojama ir perpasakojama nau
jai gimstantiems, tai turėjo likti jų atmintyje.
Minėtoji teologė cituoja Gerhardą von
Radą, šis savo esė rašo, kad Izraelis galėjo
išlaikyti tikėjimą tik todėl, kad turėjo Dievo
išvadavimo patirties atmintį. Kaip tai susiję
su darbu ir veikla pasaulyje? Be šios išva
duojančios patirties konkrečioje istorijoje
ir konkrečiame laike, sukūrimo istorija liktų
pasyvi („taip jau Dievo sutvarkyta“), tarnau
janti status quo, nebrėžianti naujų išeities
taškų (situacijose, susijusiose su darbu) ir
visiškai neįgalinanti ieškoti ir atpažinti su
kūrimo gėrio ženklų.
Kur tie ženklai ir kokie jie? Ar apskritai ga
lime jų ieškoti po vieną, ar mums reikalingi
kiti? Kaip nugalėti nevilties jausmą? Kaip
patikėti kuriančiu ir į didesnę laisvę vedan
čiu Dievu sudėtingame pasaulyje, kuriame
gyvename?
Dorothee Soelle pasakojo ir apie žydin
čio augalo stebėjimą. Ji suvokė, jog pats
grožėjimasis augalu, gebėjimas užuosti,
paliesti jai neleido likti atsiskyrusiai, tarsi
neįsitraukusiai į besiskleidžiančią kūriniją.
Šis jautrumas vėliau ją skatino plėtoti Dievo
ir žmonių bendros kūrybos mintį. Ji suprato,
kad Dievo Vaduotojo ir Kūrėjo garbinimas
ir ją pačią įtraukia į besitęsiančią kūrybą.
Taigi darbas yra bendra kūryba su Dievu
rūpinantis ir kuriant pasaulį šiandien, įgau
nant drąsos pasipriešinti neteisybei, drąsos
būti greta kito.
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Laisvalaikis

Naujai įdarbintiesiems visuomet sakau:
„Mąstykite apie mane ne kaip apie savo
viršininką, bet kaip apie draugą, galintį jus
atleisti iš darbo.“

Darbuotojų susirinkime vir
šininkas pasiskundė, kad kiti jo
negerbia. Kitą dieną jis į darbą
atsinešė lentelę su užrašu „Aš –
Bosas“ ir pasikabino ją ant savo
kabineto durų. Po pietų grįžęs į
savo kabinetą pamatė ant savo
durų priklijuotą raštelį: „Skambi
no jūsų žmona, ji nori susigrąžinti
savo lentelę.“

****
Jei dirbote, bet nieko negavote, vadinasi
gavo kažkas kitas.
****
Susirinkimai – praktiška alternatyva
darbui.
****
Mano darbas saugus – jo niekas nenori.
****
Nebūk nepakeičiamas. Jei tavęs nėra kuo
pakeisti, tai nebūsi ir paaukštintas.
****
Žmogaus siela sveria 544 g. Žinau tai,
nes prieš ateidamas į darbą ir išėjęs iš jo,
svėriausi.
****

Penki geriausi teiginiai, kuriuos verta iš
tarti, kai jus užklumpa bemiegantį prie savo
darbo stalo:
5. „Kraujo banke man sakė, kad taip gali
atsitikti.“
4. „Tai tik geras 15 minučių snūstelėjimas,
apie kurį tiek kalbėjo vadovavimo kursuose,
į kuriuos mane siuntėte.“
3. „Brrr! Turbūt palikau neužsuktą korek
toriaus buteliuką. Atėjote kaip tik laiku.“
2. „Ar kada atkreipėte dėmesį į garsą,
sklindantį nuo klaviatūros, kai prie jos labai
arti prikiši ausį?“
1. Lėtai pakelkite galvą ir sakykite: „Dievo
vardu, Amen.“
****
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Kalbasi du gamyklos darbininkai. Moteris
sako: „Galiu padaryti taip, kad viršininkas
man duotų laisvą dieną.“ Vyro paklausta,
kaip tai padarysianti, moteris atsako: „Palū
kėk ir pats pamatysi.“
Atėjusi į kabinetą ji pasikabina palubėje
žemyn galva. Užsukęs viršininkas jos klau
sia: „Ką čia darote?“ Moteris atsiliepia: „Aš
esu lemputė.“ Tuomet viršininkas jai sako:
„Tu tiek daug dirbai, kad jau eini iš proto.
Manau, kad tau reikia kokią dieną pailsėti.“
Moteris jau suka link išėjimo, o jai iš
paskos eina ir bendradarbis. Viršininkas jo
klausia: „Kur tu išsiruošei?“ Vyriškis jam
atsako: „Aš taip pat einu namo. Juk negaliu
dirbti tamsoje.“

Sveikas miegas ne tik pailgina gyvenimą,
bet ir sutrumpina darbo dieną.
****

Dauguma žmonių svajoja ne
dirbti ir turėti daug pinigų. Kilus
ekonominei krizei pusė šių svajo
nių išsipildo.

****
Atlygis už gerai atliktą darbą – daugiau
darbo.
****
Parengė Robertas Peteraitis
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Prie širdies durų

Kaip susitaikyti su Dievu?
Dievo meilė asmeniškai tau yra pagrindinė
Naujojo Testamento tema. Viešpaties meilė
mums pasirodė Jėzaus Kristaus atėjimu į šį
pasaulį, Jo gyvenimu tarp žmonių, mirtimi ant
kryžiaus ir prisikėlimu iš mirusiųjų. Kristaus
mirtimi Dievas siūlo tau nuodėmių atleidimą,
Jo prisikėlimu – amžinojo gyvenimo dovaną.
Kristus mirė už visą žmoniją ir prisikėlė, bet kiek
vienas asmeniškai apsisprendžia, ar priimti šią
dovaną, ar ne. Susitaikyti su Dievu įmanoma tik
priimant Jo siūlomą atleidimą ir amžinąjį gyve
nimą. Toliau kalbama apie tai, ką padarė Dievas,
ir ką reikia padaryti tau.
Dievas myli tave ir visą žmoniją. Jis nori tave
laiminti ir padaryti tavo gyvenimą visavertį. Jis
siūlo tau ne tik apstų gyvenimą čia, žemėje, bet
ir amžinąjį gyvenimą.
Nuodėmingas gyvenimas baigsis dvasine mir
timi, t. y. amžinu atskyrimu nuo Dievo kančių
vietoje. Vienintelis pasirinkimas – asmeniškai
priimti Dievo dovaną: nuodėmių atleidimą ir
amžinąjį gyvenimą.

Gali atrodyti, jog turi pamaldžiai gyventi ir
daryti gerus darbus tam, kad Dievas būtų tau
palankus. Bet taip nėra. Viešpats myli tave, net
jei tu gyveni nuodėmingai. Dievas Tėvas siuntė
savo viengimį sūnų Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus
už tave ir sumokėti už tavo nuodėmes, kad galė
tumei su Juo susitaikyti.
Malonė reiškia neužtarnautą palankumą.
Dievas maloningai siūlo tau tai, ko pats niekada
negalėtumei padaryti. Tai – dovana. Tau tereikia
ją priimti. Nuoširdžiai patikėk, kad Jėzus Kristus
mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodė
mių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.
Tu turi priimti Kristų, o priimdamas Jėzų,
priimi viską, ką Jis yra padaręs dėl tavęs. Taip
tampi Dievo vaiku. Įsivaizduok, kad Jėzus stovi
prie tavo gyvenimo durų ir beldžia. Pakviesk Jį
užeiti vidun, nes Jis laukia, kol tu tai padarysi.
Priimk Jėzų Kristų į savo širdį dabar. Gali
pakviesti Jėzų ateiti į tavo gyvenimą melsdamasis
tokia malda:

iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia
Tavo atleidimo. Aš tikiu, kad Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas
savo brangų kraują ir dėl mano padarytų nuodėmių. Tikiu,
kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas ir savąja Dvasia esi šalia
manęs. Atleisk, Viešpatie, visas mano nuodėmes ir nuplauk jas savo
šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Priimu Tavo
amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu
Tave savo sielos Gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.

Jeigu meldeisi šia malda nuoširdžiai, visu
protu, visa širdimi ir visa savo esybe tikė
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damas tuo, gali būti tikras, kad Jėzus atėjo į
tavo širdį ir tapo tavo gyvenimo Viešpačiu.
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