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gyvendami advento laikotarpiu susimąstome 
apie praeinančius metus ir su viltimi bei tikėjimu 
laukiame gražiausios ir prasmingiausios metų šven-
tės – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienio.  
Ir šiemet trokštame dar labiau priartėti prie Meilės, 
Gėrio ir Šviesos, ateinančių nušviesti mūsų pasaulio...

Šį kartą žurnalo puslapiuose su jumis dalijamės 
jautria tema – apie sveikatą. Kai kam tai tiesiog 
rūpesčių nekeliantis dalykas. O kitam – tai visas 
gyvenimas, jau kuris laikas vykstantis tarp keturių 
sienų: galbūt liga prikaustė prie lovos, ir, regis, jau 
neteks iš jos pakilti, todėl reikia paskubėti susitvarkyti 
savo reikalus...

Tačiau visuose žmogaus gyvenimo sunkumuose 
Dievo meilės jėga ir Jo šviesi Dvasia ateina tiesdama 
rankas, kad suteiktų pagalbą, ramybę ir saugumą. 
Todėl pakelkime galvas ir susėdę prie jaukaus Kalėdų 
stalo prisiminkime ne tik tai, kas šįmet nutiko sunkaus 
ir skausmingo mūsų gyvenime, bet pakalbėkime apie 
savo širdyse saugiai nešamą dievišką Viltį, kuri neleis 
prarasti pasitikėjimo mūsų brangiu Gelbėtoju ir At-
pirkėju. Štai Jis prie durų: ir prie mūsų širdžių, ir prie 
šio pasaulio jau visai arti...

Būkite palaiminti ir nušviesti mūsų Viešpaties 
Jėzaus meilės šviesa! Te jūsų šeimos ir namai būna ap-
gaubti ramybės ir saugumo dvasia. Nieko nebijokite, 
tiesiog iš visos širdies pasitikėkite Dievo malone, ji ir 
apsaugos jus visose gyvenimo situacijose.

Zenonas Buivydas
Misionieriško labdaros fondo  

ŠVIESA RYTUOSE valdybos pirmininkas

Brangūs žurnalo skaitytojai,
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Pamokslas

Kita vertus, Kalėdų laikotarpio pasakoji
muose matome sutrikusią Mariją, nes ji dar 
netekėjusi, bet jau nėščia; šio laikotarpio pa
sakojimas yra apie išžudytus kūdikius Ramo
je; prie Kalėdų pasakojimo galima priskirti 
žaibišką Juozapo ir jo šeimos emigraciją į 
Egiptą. Taigi ne apie visus Kalėdų pasakoji
mus bažnyčiose, mokyklose ar darželiuose 
statomi šventiniai spektakliai.

Ir ne viena šeima šiais metais sės prie 
kalėdinio stalo svarstydami: „Tai turbūt pas
kutinės mūsų Kalėdos kartu... Labai gaila, 
bet mūsų namuose yra mirtina liga sergantis 
ligonis. Kaip mes dabar gyvensime, kaip 
įveiksime šį sunkų laikotarpį? Nejaugi iš 
tiesų reikia susitaikyti su šia skaudžia tikrove 
ir džiaugtis tuo paskutiniuoju laikotarpiu, 
kol dar esame kartu? Kaip reikia gyventi šį 
paskutinį gyvenimo periodą, kai yra aišku, 
jog mirtis jau stovi už durų, ir laukia naujas, 
tačiau dar nepažintas gyvenimas?“

Biblijoje galima aptikti ne vieną pasakoji
mą apie tai, kad geri žmonės patiria mirties 
siaubą. Štai pranašą Eliją priglaudė našlė iš 
Sarepto, tačiau jam ten begyvenant, mirti
nai susirgo našlės sūnus. Vienas iškiliausių 
Izraelio valdovų, gyvenusių gyvu tikėjimu, 
karalius Ezekijas susirgo mirtina liga. Jėzaus 
draugas Lozorius taip pat susirgo mirtina 
liga ir mirė.

Biblija jau nuo pirmųjų pasakojimų kalba 
apie mirtį ir žmogaus laikinumą. Liga Bibli
joje yra kaip įspėjimas, jog mirtis artėja, jog 
tai yra pats laikas realiai pažvelgti gyvenimui 
į akis.

Mes labai dažnai kovojame su mirtimi, 
ir dažnai šioje kovoje neigdamas mirtį ser
gantis žmogus miršta taip ir nesupratęs, 
kad tai ir yra jo mirties laikas. Pasitikėdami 
šiuolaikinės medicinos laimėjimais, aukšta 
gydytojų kvalifikacija ir netgi neigdami 
savo mirtingumą, mes net neleidžiame sau 
pagalvoti, kad gal tai ir yra mano mirties 
laikas.

Sutvarkyk 
savo 
reikalus
„Tomis dienomis Ezekijas sunkiai susirgo ir buvo arti 
mirties. Atėjęs pas jį Amoco sūnus pranašas Izaijas tarė 
jam: „Taip kalbėjo VIEŠPATS: ‘Sutvarkyk savo reikalus, 
nes mirsi. Tu nebeišgysi.’“ (2 Karalių 20, 1)

Artūras RULINSKAS

Mirtina liga turbūt yra viena iš 
sunkiausių aptartų temų, ir apie tai 
vengiama skaityti ir mąstyti. Kur kas 
smagiau kalbėti apie tai, kas daro mus 
sveikus ir gyvybingus. O Kalėdų metas 
mums skelbia viltį, šviesą ir gyvenimą. 
Šiuo laikotarpiu labiau norėtųsi kalbėti 
apie kelionę į Betliejų, piemenis ir 
angelų chorą, apie gimusį Ganytoją, Jo 
globėją Juozapą ir motiną Mariją.

VIEŠPATS yra nustatęs kiekvieno žmo
gaus gyvenimo ir mirties laiką. Dar tame 
pirminiame žmonijos etape, kol Adomas 
ir Ieva buvo Edeno sode, VIEŠPATS taip 
nusprendė išvarydamas žmogų iš sodo: kad 
tik jis kartais neištiestų rankos, nepasiimtų ir 
nuo gyvybės medžio, nevalgytų ir negyventų 
amžinai! (Pr 3, 22) Žmogaus mirtingumas 
VIEŠPATIES akyse yra geras dalykas. Tai, 
ką VIEŠPATS daro, yra gera. Pamėginkime 
įsivaizduoti: jei žmogus būtų nemirtingas, 

jeigu jis nesirgtų ir visi žmonės visam laikui 
čia gyventų… ši žemė taptų gyvu pragaru. 
Aš tikrai nemanau, kad žmogus einant am
žiui dvasiškai tobulėja ir gerėja. Kiek daug 
pavyzdžių, kai net senatvės sulaukę žmonės 
būna bjaurūs, nesąžiningi, abejingi artimo 
skausmui, net žudikai. Žmogus gerėja tik 
Kristaus dėka, kai jo atnaujinta siela randa 
ryšį su Dievu.

Štai pranašas Izaijas sako karaliui Eze
kijui: Sutvarkyk savo reikalus, nes mirsi. 
Šiame teiginyje girdime, kad mirties akista
toje, sergant sunkia liga, geriausias dalykas, 

Kaip reikia gyventi šį 
paskutinį gyvenimo 
periodą, kai yra 
aišku, jog mirtis 
jau stovi už durų, ir 
laukia naujas, tačiau 
dar nepažintas 
gyvenimas?
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ką žmogus gali daryti, yra sutvarkyti savo 
žemiškus reikalus. O tų reikalų tikrai yra. 
Dabar paminėsiu kelis svarbiausius iš jų.

Sutvarkyk savo reikalus su VIEŠPAČIU
Tai pats pirmasis ir pats svarbiausias rei

kalas, kurį žmogus turėtų sutvarkyti. Liga, 
ypač mirtina, dažnai paspartina šį procesą. 
Kitoje Senojo Testamento knygoje yra pasa
kojimas apie karalių Asą, šis susirgęs neieš
kojo VIEŠPATIES, bet kreipėsi į gydytojus 
(2 Kar 16, 2). Taip kaip Asa elgiasi daugelis 
žmonių. Aš jokiu būdu neteigiu, kad reikia 
tik melstis ir nesikreipti į gydytojus. Toks 
fanatizmas tik paspartina mirtį. Vis dėlto 
sirgdamas pirmiausiai kreipkis į VIEŠPATĮ. 
Karalius Ezekijas, sužinojęs, kad serga mir
tina liga, pirmiausiai meldėsi VIEŠPAČIUI.

Pagydyti yra VIEŠPATIES reikalas, ir mes 
nežinome, kaip iš tiesų bus. Nuo manęs pri
klauso, kad aš nebūčiau kaltas prieš VIEŠPA
TĮ, kad mylėčiau Jį ir palaikyčiau ryšį su Juo, 
kad laikyčiausi Sandoros, kurią su manimi 
sudarė VIEŠPATS per Kristaus kraują.

Sutvarkyk savo reikalus su artimaisiais
Tikriausiai paklausite, kaip atrodo ne

sutvarkyti reikalai su savo artimaisiais. Jei 
gyvenimą pragyvenai tik sau, tuomet tavo 
reikalai tikrai yra prasti, ir sutvarkyti rei
kalus su artimaisiais (jeigu jų yra) tau kai
nuos daug sveikatos, daug nusižeminimo, 
nuolankumo ir ypač daug reikės maldos ir 
tikėjimo. Jeigu savanaudiškai nugyvenęs 
mirtinai sergi ir vis dar apie save galvoji, 
garsiai šauki iš skausmo ir sau reikalauji 
dėmesio, reikalų su artimaisiais greičiausiai 
nesutvarkysi. Apmaudu, tačiau gali būti, kad 
jie tau linkės kuo greitesnės mirties. Bet jei 
visgi mėginsi reikalus sutvarkyti, tuomet 
teks iškęsti skausmą, garsiai ir daug kartų 
prašyti atleidimo ir pradėti mylėti artimus 
pamirštant save. Daryk tai kuo greičiau, 
netgi nelaukdamas ligos.

Kas kita, jei gyvenai rūpindamasis savo 
artimaisiais, buvai jiems malonus, skyrei 
laiko, mylėjai juos, tuomet šių reikalų tvar
kymas ligos metu tau nebus iššūkis, vien ma
lonumas. Tavo artimieji tave mylės, dėkos 
už tavo gyvenimą ir tavo meilę. Sirgdamas 
ir kentėdamas tu gali dar daug ką padaryti. 
Gali jiems pasakoti apie gyvenimą ir jų isto
rijas, kurios tau buvo mielos. Gali melstis už 
jų kasdienius poreikius. Gali, kaip Jokūbas 
Senajame Testamente, skelbti palaiminimą 
savo vaikams ir laiminti savo artimuosius. 
Pasakojimas Pradžios knygoje štai ką sako: 
Iš viso buvo dvylika Izraelio giminių ir jos 
tapo tuo, ką tėvas pasakė juos laimindamas, 
laimindamas kiekvieną jiems būdingu palai-
minimu. (Pr 49, 28)

Tavo sveikatos netektis ir kūno liga yra 
pati geriausia proga pasireikšti tavo Kris
taus atgimdytai dvasiai. Mirtinai sirgdamas 
sutvarkyk reikalus su artimaisiais būdamas 
jiems Kristaus meile.

Sutvarkyk savo nuosavybės reikalus
Pranašas Izaijas kalbėdamas karaliui 

Ezekijui mintyse greičiausiai turėjo ir tai, 
kad prieš mirštant reikia sutvarkyti savo pa
likimą. Karališkasis palikimas gali būti ypač 
didelis, ir tai, kaip jis jį sutvarkys, turės daug 
reikšmės jo artimiesiems. Karalius imda
masis šio darbo užduoda tokius klausimus: 
kas paveldės karališkąjį sostą? (Dėl sosto 
daugelyje Biblijos pasakojimų gausiai liejasi 
kraujas). Ar dalydamiesi palikimą tavo vaikai 
nesusipyks? Ar stipresnis godumo užvaldy
tas paveldėtojas nepasinaudos silpnesniojo 
paveldėtojo silpnumu?

Mūsų visuomenėje apie pomirtinį testa
mentą ir palikimą kalbėti yra lyg ir nepa
doru. Neduok Dieve, jei vaikas užsimintų 
savo senam tėvui ar motinai, kad būtų gerai 
sutvarkyti palikimą, arba apie tai užsimintų 
sergančiam broliui ar seseriai. Tai gali atro
dyti tarsi jau būtumei palinkėjęs mirties ir 
taip jau kenčiančiam savo artimam žmogui.

Jeigu turi tau priklausančią nuosavybę, tai 
kol gyvas surašyk palikimo testamentą. Tavo 
nuosavybė yra tavo turtas ir tas turtas vienu 
atveju artimuosius gali pražudyti, o kitu 
atveju tavo artimiesiems gali labai padėti.

Tavo liga yra gera priežastis tau pačiam 
pamąstyti, ar tavo artimiesiems nebus našta 

tvarkytis su palikimu. Ar tau laiku sutvarkius 
palikimą jie bus išlaisvinti ir palaiminti?

Pabaigai. „Sutvarkyk savo reikalus“ – tai 
buvo Dievo žmogaus žodžiai galingiausiam 
valstybės vyrui. Jam šie pranašo žodžiai ne
patiko, žmogus net apsiverkė, bet juose glū
dėjo didelė vertė. Tikiuosi, kad ir šis trumpas 
pamąstymas turi vertę skaitytojo sielai.

Vienaip žodžius „sutvarkyk savo reika
lus“ suprato Ezekijas, kitaip juos suprantu 
aš, dar kitaip juos suprasi tu, mielas skaity
tojau. Vis dėlto reikalai turi būti sutvarkyti, 
kad ramiai palikdamas šį pasaulį, deramai 
iškentėdamas savo ligą, sutvarkęs savo rei
kalus galėtumei su tyra sąžine įeiti į Dievo 
Karalystę.

Beje, karalius Ezekijas pasveiko, taip pat 
išgyveno berniukas, už kurį meldėsi Elijas, 
ir Jėzaus draugas Lozorius buvo prikeltas 
iš mirties. Man šių mirtinų ligų pabaigos 
asocijuojasi su Kalėdomis, viltimi, šviesa, 
džiaugsmu, malone, meile. Tas, kuris gyvena 
su VIEŠPAČIU, tiek sveikatoje, tiek ligoje, 
tiek skurde, tiek turte, tiek darbuose, tiek po
ilsyje, tiek savo namuose, tiek bažnyčioje yra 
VIEŠPATIES. Taigi – VIEŠPATIES reikalas, 
kiek kuris žmogus turi gyventi ir kaip jis turi 
palikti šį žemišką pasaulį, o mūsų rūpestis 
yra sutvarkyti savo reikalus.

Neduok Dieve, jei 
vaikas užsimintų 
savo senam tėvui ar 
motinai, kad būtų 
gerai sutvarkyti 
palikimą, arba 
apie tai užsimintų 
sergančiam broliui 
ar seseriai.
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Krikščioniška etika

Tai ypač akivaizdu mokslo ir medicinos 
srityse. Dėl technologinės pažangos atsirado 
naujų gydymo galimybių, apie kurias anks
čiau žmonės net nedrįso svajoti. Žmonija 
dar niekada negyveno taip ilgai ir sveikai. 
Tačiau ši palaima neatsiejama ir nuo naujų 
problemų, kurių praeityje nebuvo. Ryškus to 
pavyzdys – organų donorystė, transplantacija 
ir su tuo susijęs mirties momento nustatymo 
klausimas. Krikščionys privalo nuodugniai 
šiuos iššūkius apmąstyti, gilintis į juos ir kartu 
ieškoti biblinių bei šiuolaikinių atsakymų.

Septintajame praėjusio amžiaus dešimt
metyje chirurgai įvaldė galimybę vietoj ne
sveikų žmogaus organų persodinti sveikus 
kitų žmonių organus: inkstus, kepenis, plau
čius, širdį (pirmoji inkstų transplantacija 
atlikta 1954 m.). Lietuvoje pirmasis inkstas 
buvo persodintas 1970 m., o širdis – 1987 m. 
Ypač sunkiai sergantiems inkstų ligomis pa
cientams organų persodinimas dažniausiai 
yra vienintelė galimybė išgyti arba apskritai 
išgyventi. Sunku paneigti šią medicinos 
inovacijų naudą.

Paprastai inkstų organų donoras būna 
miręs. Tačiau pastaraisiais metais verteivos 
įsigudrino pasinaudoti vargingų ir atsiliku
sių šalių ekonominėmis problemomis, ten 
už kelis tūkstančius dolerių gyvieji sutinka 
parduoti savo inkstą. Europoje legaliai or
ganą išimti galima tik iš mirusiojo arba gyvo 
artimo giminaičio (dažniausiai inkstą). Kad 

Ar reikėtų 
aukoti savo 
organus?

Holger Lahayne

Teologija – tai Dievo žodžio 
pritaikymas gyvenime. 
Šventojo Rašto tiesos per 
istoriją nesikeičia, tačiau mūsų 
kultūra, papročiai, gyvensena, 
apskritai visa mūsų gyvenimo 
situacija labai skiriasi nuo 
Jėzaus ir apaštalų laikų. Todėl 
krikščioniškoje etikoje iškyla 
iššūkis – nekintančias Dievo 
normas naujai pritaikyti 
besikeičiančiame pasaulyje.

miręs kūnas nepavirstų prekybos objektu, 
bet koks organų pardavimas yra uždraustas. 
Rinka šiuo aspektu smarkiai pakenktų žmo
nių sambūviui.

Dėl organų donorystės nesiginčijama
Esminių teologinių prieštaravimų dėl or

ganų donorystės arba persodinimo nėra. Nei 
judaizmui, nei krikščionybei nėra žinomas 
joks protėvių kultas, kuris skatintų, tikrąja 
šio žodžio prasme, „rūpintis“ mirusiaisiais, 
t. y. prižiūrėti ar išsaugoti jų palaikus. Be 
gyvybės žmogaus kūnas yra vien žemė arba 
dulkės (Job 34, 15; Ps 104, 29). Mirusysis 
jokiu pavidalu daugiau nebegyvena tarp 
mūsų, o kape tėra tik jo nykstantys palaikai. 
Tikintis asmuo po mirties iškart patenka pas 
Kristų ir niekur kitur.

Nors negyvas žmogaus kūnas nėra kokia 
nors neliečiamybė ar garbinimo objektas, 
jis taip pat nėra šiukšlė ar visiems priklau
santis savotiškas atsarginių dalių sandėlis. 
Senajame Testamente matome, kad su 

mirusiaisiais būdavo elgiamasi pagarbiai, 
nes žmogaus kūniškumas yra Dievo gerojo 
sumanymo dalis. Mirusio kūno nereikia gar
binti, tačiau, kadangi ir po mirties jis lieka 
konkretaus asmens kūnas, negalima su juo 
elgtis savavališkai. Viena vertus, lavonas tėra 
tik dulkės, kita – tos dulkės mums primena, 
jog kadaise čia buvo žmogus.

Biblinis tikėjimas kūno prisikėlimu taip 
pat nereikalauja palaikų neliečiamumo. Pri
sikėlimas reiškia visos asmenybės egzisten
cijos nenutrūkstamumą, bet dėl to Dievui 
nereikia „pilno palaikų komplekto“. Amži
nybėje pas Dievą tikintieji gyvens turėdami 
kūną, tačiau jis bus iš esmės atnaujintas, 
pakeistas, „dvasinis“ arba kūnas „iš dangaus“ 
(1 Kor 15, 44, 47).

Kokie yra mirties kriterijai?
Kalbant apie organų transplantaciją dau

giau ginčų kyla ne tiek dėl donorystės, kiek 
dėl mirties momento konstatavimo. Išimti 
organus galima tik iš mirusio žmogaus, 
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kadangi gyvybei palaikyti jų jau nebereikia. 
Tačiau, kad transplantacija būtų sėkminga, 
organų reikia kuo „šviežesnių“, t. y. paimtų 
iš dar nepradėjusio irti kūno. Praktiškai 
dažniausiai būna taip, kad, nustojus funk
cionuoti galvos smegenims, smegenėlėms 
ir smegenų kamienui, pacientui toliau dirb
tinai palaikant kvėpavimą ir kraujotaką, 
išimami „gyvi“ jo organai arba organas.

„Smegenų mirtis yra visiška smegenų ka
mieno funkcionavimo baigtis (...)“, – rašoma 
LR sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. 
įsakymo priede. Smegenų mirties apibrėžimą 
pirmą kartą 1968 m. suformulavo Harvardo 
medicinos mokyklos komitetas. Pagal jį sme
genų mirtis konstatuojama, kai visų žmogaus 
galvos smegenų struktūrų veikla yra visiškai ir 
negrįžtamai nutrūkusi, o žmogaus kraujotaka 
ir kvėpavimas palaikomi tik dirbtinių prie
monių. Čia labai svarbus žodis „negrįžtamai“. 
Jis reiškia, kad konstatavus smegenų mirtį, 
žmogus niekaip neatgaus nei sąmonės, nei kitų 
gyvybinių funkcijų. Nemažiau svarbus žodis 
ir „visiškai“, nes neužtenka tik kai kurių sme
genų funkcijų baigties (kaip neretai pasitaiko 
sunkiai sergantiems ar neįgaliems žmonėms).

Vis dėlto teisėta paklausti, ar po smegenų 
mirties žmogus iš tikrųjų laikytinas mirusiu, 
kai jo kūne dar kurį laiką rusena tiek daug 
gyvybės, dėl kurios organai išlieka gyvi ir dėl 
to tinkami transplantacijai? Ar tai nepanašu 
į savotišką dar gyvo žmogaus apiplėšimą?

Ką apie mirtį sako Biblija?
Biblijoje nerasime tikslaus mirties api

brėžimo. Laikomasi prielaidos, jog iš savo 
patirties žmogus žino, kas yra mirtis. Aiškaus 
mirties kriterijaus Biblija taip pat nepateikia, 
nes ji nėra medicinos mokslo vadovėlis. Bet 
gausybė Biblijos tekstų (ypač Senojo Tes
tamento) apie mirties kriterijų pasako tiek, 
kad mirusysis tiesiog nekvėpuoja ir viskas 
(žr. Pr 7, 22; Job 27, 3; Ps 150, 6). Net iki XX a. 
tokio mirties nustatymo visiškai pakako.

Asmens mirtis paprastai sutapatinama su 
sielos arba dvasios pasitraukimu (Mt 10, 28; 
Lk 23, 46; Apg 7, 59), nors siela kūne nėra 
lokalizuojama. Kai kuriuose tekstuose siela, 
gyvybė ir kraujas glaudžiai siejami (Pr 9, 4; 
Kun 17, 11; Įst 12, 23). Be kraujo gyvybė 
neegzistuoja, nes kraujas ją palaiko. Belieka 
pažymėti, kad remiantis bibliniu supratimu, 
žmogus sudaro vienovę ir kad neabejotina 
mirtis ateina tada, kai visas organizmas kaip 
gyvybės nešėjas nesugrąžinamai nustoja 
funkcionavęs.

Tad galima sakyti, kad tūkstantmečius 
kiekvienam buvo aišku: kai žmogus nustoja 
kvėpuoti, sustoja širdis ir dingsta sąmonė, 
mirtis – ant slenksčio. Kadangi nervų ir 
kraujotakos sistemos yra savarankiškos, 
šiandien, mirus smegenims, paprastai gali
ma užkirsti kelią tuoj po to stojančiam kvė
pavimui bei širdžiai skubiai ventiliuojant 
plaučius. Deja, pasiekęs tokią stadiją, žmo
gus jau nebūna ir pacientas, nes visiškai 
nustojus funkcionuoti smegenims, jo būklė 
tampa nesuderinama su gyvybe – žmoguje 
prasideda negrįžtami procesai, o mirtis tik 
dirbtinai atitolinama. Biologiniu požiūriu, 
smegenų mirtis yra lemiamas veiksnys mi-
rimo procese.

Vis dėlto etiniu požiūriu įtampa išlieka, 
nes smegenų mirtį patyręs žmogus yra ne 
„visiškai“, o tik „iš esmės“ miręs. Lieka klau

simas, ar siela/ dvasia iš kūno jau taip pat 
yra išėjusi, ar vis dar ne? Joks tikras chirur
gas nesijaustų gerai, jeigu išpjautų organą 
gyvastį tebeturinčiam žmogui. Tačiau šiuo 
atveju organų išėmimas mirties jau jokiu 
būdu nesukelia, todėl gydytojas neturėtų 
būti pavadintas žudiku.

Bet tarp krikščionių neretai klausiama, ar 
tokiu būdu smegenų funkcija ne per daug 
sureikšminama? Nejau smegenų veikla svar
besnė negu likusio kūno? Kur sielos vieta? 
Gal siela „gyvena“ galvoje, smegenyse? O gal 
pereina kur kitur, į po smegenų mirties te
befunkcionuojančią žmogaus organizmo dalį?

O kaip dėl etinių klausimų?
Vienaip ar kitaip, žmogaus mirtį būtina 

nustatyti mediciniškai. Reikia apsispręsti dėl 
momento, tačiau kaip tai padaryti, jei gyvy
bę palaikanti įranga ją geba išlaikyti beveik 
amžinai? Kuriuo momentu galima šią įrangą 
išjungti? Smegenų mirties fakto nustatymas 
leidžia gydytojui ramia sąžine netęsti širdies 
darbo ir kvėpavimo palaikymo bei duoti 
galimybę žmogui visiškai mirti. Atrodo, kad 
kol kas šio kriterijaus alternatyvos nėra.

Kitas svarbus debatų aspektas yra pagal
ba, kurią, paaukojus organą, gauna kitas 
žmogus. Donorystės keliu jau daugybei 
žmonių buvo išgelbėta gyvybė, labai pa
gerinta sveikata ir pailgintas gyvenimas. 
Lietuvoje per metus transplantuojama per 
du šimtus organų ir audinių, iš jų maž
daug pusė inkstų, per dvidešimt širdžių ir 
kepenų. Lietuvos vyskupų konferencijos 
2003 m. pareiškime „Dėl transplantacijos 
operacijų ir organų donorystės“ rašoma, kad 
šis veiksmas „daugeliu atvejų yra pagirtinas 
didžiulės, kitiems gyvenimą dovanojančios 
meilės darbas ir gyvybės liudijimas vis labiau 
įsigalint ‘mirties kultūros’ taisyklėms.“ Pana
šiai tvirtina ir Vakarų pasaulio evangelinių 
bažnyčių atstovai. Dažnai prieinama prie 
išvados, kad organų išėmimas nepaisant 

neatsakytų klausimų, etikos požiūriu, yra 
pateisinamas. Tikintis žmogus gali sutikti 
su galimu jo organų išėmimu ir dėl to 
nuodėmės nepadarys.

Bet ir tarp teologų, ir tarp filosofų bei 
medikų lieka ir kitaip manančių. Jie įsitikinę, 
jog negalima kalbėti apie žmogų kaip mirusį, 
kol daugiau kaip 90 proc. kūno funkcijų 
dar veikia. Tarp jų pagrįstai baiminamasi 
spaudimo donorams ir jų artimiesiems. Be 
to, ir iš fakto, kad donorystė padeda kitiems 
žmonėms, negalima teigti, jog visi privalome 
būti donorai. Nė vienas nesame įpareigotas 
kitam pagelbėti maksimaliai. Kiekvienas 
tikintysis yra laisvas apsispręsti, kaip ir 
kada jis įgyvendins įsakymą mylėti artimą. 
Apsisprendimas aukoti organus yra visiškai 
asmeninis dalykas, nes jis liečia tai, kas as
meniškiausia – nuosavą kūną.

Tad išvada gali būti viena: savo or-
ganus aukoti galime, bet neprivalome ir 
nesame tam įpareigoti. Nenusikalsime, jei 
nesutiksime smegenų mirties laikyti visišku 
mirimu. Nenusikalsime ir jei savo ar mūsų 
artimųjų sąžinės neleidžiami pažeisti kūno 
vientisumo, atsisakysime donorystės. Or
ganų donorystė privalo būti išlaikyta grynai 
savanorišku aktu. Esama šalių, kuriose visų 
mirusiųjų organus teisiškai leidžiama išimti, 
kol tam nėra paprieštarauta raštu. Tokia 
praktika etiniu požiūriu yra atmestina, nes 
iškyla didelis pavojus paminti asmeniškumą 
ir žmogaus kūną suvisuomeninti.

Organų donorystės klausimas rodo, kad 
krikščioniškoje moralėje tarp bendrųjų pa
liepimų ir kategoriškų draudimų esama dau
gybės kitų etinių normų. Būtina atsižvelgti 
į tai, jog esama dalykų, kuriems Biblija 
pritaria ir kuriuos giria, bet nedaro įsakymu 
(pvz., pasninkas); kad esama ir dalykų, kurie 
ne įsakomi, o tik leidžiami (pvz., likti nesusi
tuokus). Klausimas, ar morališkai donorystė 
yra tik leidžiamas, ar tai yra net pagirtinas 
veiksmas, išlieka atviras.

Biblijoje nerasime 
tikslaus mirties 
apibrėžimo. 
Laikomasi prielaidos, 
jog iš savo patirties 
žmogus žino, kas yra 
mirtis.
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Dievo rankose

Idealiame pasaulyje taip ir turėtų nutikti. 
Tačiau iš patirties žinome ir supratome, 
kad gyvename pažeistame pasaulyje, pa
žymėtame pirmųjų žmonijos tėvų nepa
klusnumo (kaip skaitome Pradžios knygos 
3 skyriuje). Suprantama, kad bendraujant 
su tėvais būdavo sunkesnių ir lengvesnių 
etapų, todėl neturėtume jų atmesti ir lai
kyti mūsų santykio visiškai nevykusiu. Yra 
ir objektyvių to priežasčių, pavyzdžiui, 
tėvai galbūt nebuvo pakankamai subrendę 
priimti tėvystės įsipareigojimų, buvo per 
daug užsiėmę mūsų aprūpinimu ar dėl kokių 
nors kitų priežasčių galiausiai prarado stiprų 
ir nuoširdų santykį su mumis.

Tėvo įtaka. Mūsų tėvas turėjo perteikti ir 
rodyti gerą žmogiškumo pavyzdį, būti sau
gumo garantas, parodyti ir išsakyti, kaip jis 
mumis džiaugiasi ir didžiuojasi. Taip pat jis 
turėjo būti drausmės ir užtarimo šaltinis, ku
rio padedami išlavintume ir suvoktume, kas 
teisinga ir klaidinga, gera ir bloga, ir turėtume 
pagrindą bei užtikrintumą drąsiai žengti į 
gyvenimą ir rasti jame savo vietą. Nebijotume 
rizikuoti ir bandyti, klysti ir mokytis iš savo 
klaidų. Tėvo palaiminimas, užtarimas ir pa
tvirtinimas mums yra gyvybiškai svarbus. Net 
ir Jėzui to reikėjo – prisiminkime epizodą po 
Jo krikšto – atsiveria dangus, ant Jo nužen
gia Dievo Dvasia ir Tėvas prabyla: „Šitas yra 
mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“ 

Tėvo  
žaizda

Irmantas Jakubonis

Idealus pasaulis. Pagal 
Dievo planą mūsų žemiškieji 
tėvai turėjo būti užtarimo 
ir stiprybės pamatas, kuris 
padėtų objektyviai žvelgti į 
pasaulį ir atrasti vietą jame. Jie 
turėjo būti meilės, užtarimo, 
saugumo ir visokeriopos 
pagalbos šaltinis, tarsi gera 
ir palanki dirva, kurioje 
galėtume formuotis, bręsti, 
išsiskleisti kaip asmenybės, 
mylėti gyvenimą.

(Mato 3, 17) Tėvas Jį viešai laimina kaip savo 
vaiką ne dėl Jo pasiekimų – tuo metu tai buvo 
tik Jo tarnystės pradžia, Jėzus dar nieko nebu
vo nuveikęs. Tai kaip labiau to reikia mums – 
savo tėvų palankumo ir didžiavimosi mumis 
vien tik dėl to, kad esame jų sūnūs/ dukros. Kai 
kurie iš mūsų to nesame patyrę – nebuvome 
drąsinami, pripažinti, pastiprinti, mumis ne
buvo didžiuojamasi. Galime būti labai dėl to 
nusivylę ir patirti savo viduje ir širdyse stygių 
ir tuštumą, jaustis tarsi našlaičiai, atskirti nuo 
tėvų, nesvarbūs.

Daugelį problemų savo gyvenime pati
riame dėl sąmonėje įsitvirtinusių negatyvių 
įsitikinimų apie save ir Dievą. Šias netei
singas esmines nuostatas dažniausiai įgy
jame vaikystėje, veikiami artimos aplinkos 
(tėvai) ir kultūros, kurioje augome. Mūsų 
žemiškasis tėvas ar jo stoka turėjo didelės 
įtakos savęs ir Dievo supratimui. Kuo su
dėtingesnis santykis su tėvu, tuo didesnis 
polinkis priskirti žemiškojo tėvo savybes 
Dangiškajam. Pavyzdžiui, perfekcionis
tas ar kritiškas tėvas gali formuoti vaikui 
įvaizdį Dievo, kuris lygiai taip pat reikalauja 
ir dažniausiai yra nepatenkintas rezultatu. 
Taip galime įgyti esminę nuostatą apie vi
sada mumis nepatenkintą Dievą, lyg nuolat 
mums teigiantį: „Tu nepakankamai geras.“ 
Ką nors darydami dėl Dievo ir žinodami, jog 
niekada nepatenkinsime reikalavimų, galime 
taip save nuvarginti, kad apskritai nustosime 
prisiimti atsakomybę ir tapsime pasyvūs. Ar 
galiu kada nors patikti Dievui? Ar kada nors 
padarysiu taip, kas bus pakankamai tobula?

Jei turėjome tėvą, su kuriuo nebuvo sau
gu, galėjome nejausti jokios vidinės gerovės, 
pasitikėjimo, tikro santykio. Tuomet abejo
jame, ar Dievas gali susitvarkyti su mano 
gyvenimo svoriu ir smulkmenomis? Jei tė
vas buvo kontroliuojantis, galime nepatirti 
tikrosios laisvės priimti sprendimų, jaustis 
esą tik nesusiformavęs tuščias kiautas, už 
kurį nusprendžiama ir kuriam neleidžiama 

pačiam judėti į priekį. Jei tėvas buvo nuo
laidžiaujantis/ lepinantis, galime tapti tėvo 
dosnumą paniekinančiais vaikais – gyveni
me bus sunku atsilaikyti pasitinkant sunku
mus ir atrasti savo vidinius išteklius ir jais 
pasitikėti. Dievą taip pat galime matyti kaip 
stebuklingų sprendimų davėją ir nesuprasi
me, ką reiškia būti Dievo „bendradarbiais“ ir 
kartu veikti, arba nepatirsime atsakomybės 
prisiėmimo džiaugsmo. Jei mūsų tėvas buvo 
pasyvus ir emociškai nuo mūsų nutolęs, 
aktyviai nesidomėjo mumis ir nepalaikė, kai 
mums jo reikėjo, gali susiformuoti abejonė: 
„Ar Dievas veikia iš tikrųjų?“ 

Tokios nuostatos ir giluminiai įsitikini
mai, susiformavę dar vaikystėje, neleidžia 
mums džiaugtis Dievu ir gyvenimo Kristuje 
pilnatve.

Pabandykite apibūdinti, koks buvo Jūsų 
tėvas ir savo santykį su juo. Ar randate pana
šumų ir savo santykyje su dangiškuoju Tėvu?

Šis „bagažas“ gali pasireikšti neigiamomis 
ir žalingomis nuostatomis ar įsitikinimais 
apie save. Peteris Scazzero knygoje „Emociš
kai brandus dvasingumas“ atskleidžia tokius 
būdingus įsitikinimus:
 � esu klaida;
 � esu našta;
 � esu kvailas;
 � esu bevertis,
 � man neleidžiama klysti;
 � neturiu teisės patirti džiaugsmą ir malo

numą;

Tėvo palaiminimas, 
užtarimas ir 
patvirtinimas mums 
yra gyvybiškai 
svarbus. 
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Vilties spindulys

1. Šiandien bandysiu gyventi tik šia diena 
ir nespręsiu visų savo problemų iškart. Jau 
šią minutę galiu padaryti kažką, kas mane 
padrąsins.

2. Šiandien bandysiu būti laimingas ir 
suvokti, kad mano laimė nepriklauso nuo 
to, ką kiti padaro ar pasako. Laimė yra, kai 
taikiai sugyvenu su savimi ir Dievu.

3. Šiandien pabandysiu pats prisiderinti 
prie aplinkybių, o ne jas priderinti prie savo 
norų. Palankiai vertinsiu savo šeimą, draugus, 
darbą, aplinkybes ir pokyčius, kai jie ateis.

4. Šiandien pasirūpinsiu savo fizine svei
kata, „pamankštinsiu“ ir savo protą, paskai
tysiu ką nors iš dvasinės srities.

5. Šiandien padarysiu kažkam gerą darbą 
ir pasistengsiu, kad jo sulaukusieji nesuži
notų, kas tai padarė. Jei sužinos – darbas 
neįskaitomas. Padarysiu bent vieną dalyką, 
kurio nenoriu daryti, ir padarysiu vieną 
mažą meilės darbą savo kaimynams.

6. Šiandien nukrypsiu nuo savo planų, 
kad parodyčiau savo gerumą sutiktam žmo
gui. Būsiu dėmesingas, nekelsiu balso, atro
dysiu kiek galėdamas gražiau. Neįsitrauksiu 
į kritikavimą ar kaltės ieškojimą, nebandysiu 
pagerinti ar sureguliuoti nė vieno žmogaus, 
išskyrus save patį.

7. Šiandien susidarysiu programą. Gal 
tobulai jos nesilaikysiu, bet ją turėsiu. Sau
gosiu save nuo dviejų parazitų – skubėjimo 
ir neapsisprendimo.

8. Šiandien nustosiu sakyti „Jei tik tu
rėčiau laiko.“ Papildomo laiko niekada ne
surasiu. Jei noriu kažkam jo skirti, turiu jo 
surasti.

9. Šiandien skirsiu laiko tyliai maldai ir 
apmąstymams apie savo Kūrėją ir apie savo 
artimus. Atsipalaiduosiu ir ieškosiu tiesos.

10. Šiandien nebijosiu. Konkrečiai – 
nebijosiu būti laimingas, džiaugtis tuo, kas 
gera, kas gražu, ir kas gyvenime miela.

11. Šiandien nelyginsiu savęs su kitais. 
Tapsiu sau priimtinas ir gyvensiu geriausiai, 
kaip sugebu.

12. Šiandien apsispręsiu tikėti, kad galiu 
išgyventi šią vieną dieną.

Prisiminkite šiuos principus ir pradėkite 
pagal juos gyventi jau šiandien. Kartu prisi
minkite, kad mums nėra geresnio patarėjo, 
nei pats mūsų Kūrėjas Dievas. Jis mus su
kūrė, todėl tobulai pažįsta ir žino viską, ką 
išgyvename.

Parengė Robertas Peteraitis

12 patarimų, 
suteiksiančių jėgų gyventi, 
kai gyvenimas griūva
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 � neturiu teisės ginti savo teisių ir pasakyti, 
ką galvoju ir jaučiu;

 � neturiu teisės jausti;
 � mano vertė priklauso nuo mano protin

gumo, turto ir to, ką darau, o ne nuo to, 
kas esu.
Brennan Manning labai tiksliai apibendri

no: „Visada iki tam tikro laipsnio teisinga tai, 
kad mes susikuriame Dievo vaizdinį. Netgi 
didesnė tiesa – tai, kaip įsivaizduojame Die
vą, daro mums įtaką. Galiausiai tampame 
tokie, kaip Dievas, kurį įsivaizduojame. 
Vienas iš gražiausių Dievo pažinimo Jėzuje 
vaisių yra gailestingumas sau patiems. Todėl 
Šventasis Raštas ir teikia tiek daug reikšmės 
Dievo pažinimui. Kai išgydomas Dievo įsi
vaizdavimas, išgydomas ir mūsų požiūris į 
save.“

Todėl mums reikia atskirti mūsų žemišką 
tėvą nuo Dievo Tėvo ir atsižadėti žalingų 
savęs apibūdinimų. Mums būtina vis iš naujo 
„ieškoti“, „belsti“ ir „niekuomet nepaliauti“ 
ieškant gyvo ir autentiško santykio su dan
giškuoju Tėvu. Galime jaustis visai neverti 
vadintis Dievo sūnumi ar dukterimi. Bet 
juk tai nusprendžia Tėvas, o ne mes, kaip ir 
sūnaus palaidūno istorijoje (žr. Lk 15 sk.). 
Kai kurie iš mūsų sugebėjome savarankiškai 
tvarkytis taip ilgai, kad bijome atsisakyti 
savo nepriklausomybės, kaip vyresnysis 
sūnus.

Jis tikisi, jog ateisime pas Jį ir išliesime Jam 
savo širdį. Kaip sūnaus palaidūno istorijoje 

tėvas laukia mūsų, kad ateitume ir išreikš
tume savo poreikį turėti Jį kaip savo amžiną 
Tėvą – leistume Jam apkabinti mus ir priimti 
į amžiną palaimą ir apsaugą Tėvo namuose. 
Dabar su Juo kartu esame Tėvo palaimini
mo, užtarimo ir meilės bendrapaveldėtojai. 
Turime Tėvą danguje ir per Jo Šventąją 
Dvasią galime pažinti Tėvą ir būti Jo pažinti.

Taip pat galime ir turime priimti bei 
įsisąmoninti biblinį savęs supratimą (jį pa
teikia Peter Scazzero knygoje „Emociškai 
brandus dvasingumas“):
 � esu geros nuomonės apie save nepaisant 

savo netobulumo ir ribotumo; 
 � esu vertas naudoti Dievo man duotą galią 

pasaulyje;
 � turiu teisę būti;
 � gerai, kad aš esu;
 � turiu Dievo man duotą tapatybę, ji yra 

individuali ir unikali;
 � esu vertas būti vertinamas ir kad į mane 

kreiptų dėmesį;
 � turiu teisę patirti džiaugsmą ir malonumą;
 � turiu teisę klysti ir būti netobulas.

„Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę 
atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaiz-
dą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja 
mūsų garbingumas.“ (2 Kor 3, 18)

Jei norite įsigilinti į svarbiausius savo tėvų 
šeimos santykius ir juos persvarstyti, galite  
prisijungti ir pradėti programą „Pradžioje“ 
(žr. http://www.gyvasisvanduo.lt/). Tam 
ryžtis gali pastūmėti įvairios problemos: 
vidinė tuštuma, nerimas, gėda, plaukimas 
pasroviui gyvenime, jausmas, kad esi našlai-
tis, tam tikro vaidmens atlikimas, gyvenimas 
su kauke, nesutarimai su valdžią turinčiais 
asmenimis, pasyvumas, kontrolė, tarpusavio 
priklausomybė, nesutarimai su kolegomis 
darbe, negebėjimas pasakyti „ne“, vienišu-
mas, menka savivertė, atstūmimas, užstri-
gimas nenaudinguose santykiuose, izoliacija, 
įniršis, kenkimas sau ir t. t.

Turime Tėvą 
danguje ir per Jo 
Šventąją Dvasią 
galime pažinti Tėvą 
ir būti Jo pažinti.

Šiandien aš renkuosi:
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Pažink save

Baimė visada yra bloga atspirties vieta; 
ji gali būti žmonių atstūmimo ar žmonių 
susiskirstymo į gerus ar blogus priežastis. 
Baimė apakina mus ir iškreipia tikrovę. Pir
mas stereotipas, susiformavęs apie žmones, 
turinčius psichikos sutrikimų, – kad jie yra 
agresyvus ir nenuspėjami. Tačiau dauguma 
žmonių, sergančių psichikos ligomis, yra 
taikūs ir pagarbūs kitiems žmonėms. Pasak 
Oksfordo psichiatrijos instituto mokslinin
kų, nors tyrimai ir rodo ryšį tarp psichikos 
ligų ir smurto, tačiau žmonių, kurie smur
tauja ir turi psichikos sutrikimų, skaičius 
bendroje statistikoje yra labai mažas, nes 
dauguma smurtautojų priklauso „sveikųjų“ 
kategorijai. Tačiau visuomenėje paplitusi iš
kreipta nuomonė, kad žmonės, turintys psi
chikos sutrikimų, yra agresyvūs. Tai netiesa!

Taip pat daugumai žmonių buvimas ša
lia žmogaus, turinčio psichikos sutrikimų, 

Psichikos 
ligos – 

demonų 
apsėdimas?

Rūta Buivydaitė

„Sveikame kūne – sveika 
siela“ – tokie žodžiai skamba 
galvojant apie sveikatą. 
Sveikata – tai žmogaus kūno 
ir sielos visuma, o ne pavienės 
dalys, funkcionuojančios šalia 
viena kitos. Tačiau dabartinėje 
visuomenėje žmogaus psichika 
ar psichologinė sveikata 
neretai būna ignoruojama. 
Psichikos sutrimai ar ligos gali 
nuskambėti kaip baisi, įvairiais 
stereotipais ar iškreiptais 
teiginiais apibūdinama tema.

yra tam tikras nepatogumas. Jėzus ragino 
tikinčiuosius priimti visuomenės atstum
tuosius, nors tai gali versti mus jaustis nepa
togiai ar net kelti pavojų mūsų socialiniam 
statusui. Tačiau Dievas sako mums, kad 
nebijotume, nes Jis yra su mumis, ir ragina 
eiti pas tuos, kuriuos visuomenė atstūmė. 
Biblijoje, Mato 28, 20, Jėzus mums sako: 
„Tikrai aš esu su jumis nuolatos, iki pasaulio 
pabaigos.“ Mes turime pasitikėti Juo net 
tuomet, kai neesame savo komforto zonoje.

Apsižvalgykite sekmadienį bažnyčioje. 
Labai galima tikėtis, kad tarp jūsų yra krikš
čionių brolių ir seserų, tyliai išgyvenančių 
nerimo ar panikos priepuolius, depresiją, 
bipolinį sutrikimą ar savižudiškas mintis. 
Manyti, kad bažnyčioje krikščionys yra 
apsaugoti nuo psichikos sutrikimų, yra 
abejingumo požymis, nes DABAR bažny
čiose žmonės jaučiasi negalintys kalbėti 
apie savo problemas, nes bijo būti atstumti 
ar nesuprasti. Kaip mes galime kalbėti apie 
Kristaus meilę ir viską keičiančią viltį, jei 
bažnyčia nėra saugi vieta pasidalinti savo iš
gyvenimais ir sunkumais? Ar jūsų bažnyčios 
vyresnieji kalba apie psichikos sveikatą, ar 
jūs kalbatės su savo bendruomenės nariais 
apie jų psichologinę sveikatą? Ar esate pasi
rengę priimti tokius žmones, o gal gyvenate 
šios problemos neigimo burbule?

Panašiai kaip dvasinė sveikata, psichinė 
sveikata yra dalis žmogaus. Nors kiekvie
nas iš mūsų, kovojančių su psichikos ir 
psichologiniais sutrikimais, atsako už save, 
tačiau VISI turėtume galėti atsiremti į savo 
bendruomenę kaip galingą jėgą, galinčią 
garantuoti paramą ir rūpestį. Tačiau tai 
įmanoma tik sąmoningoje bažnyčioje. Svar
bu suvokti, kad psichikos ligos ar sutrikimai 
nėra tik dvasinė problema; taip, tai puolusio 
ir nuodėmingo pasaulio pasekmė. Tačiau 
šalia dvasinių priemonių, mes turime matyti 
ir medicinos priemones bei gydymą, laikyti 
juos būdu kovoti su psichikos ligomis ar 

sutrikimais. Biblija neginčija medicinos 
mokslo efektyvumo. Biblija atskleidžia 
mums Dievą ir padeda žmonėms priimti jų 
gyvenimo iššūkius. Taigi Dievo pažinimas ir 
Jo galios suvokimas neprieštarauja išoriniam 
įsikišimui. Tačiau mokslinės apklausos rodo, 
kad apie pusė evangelikų krikščionių tiki, 
jog psichinę ligą ar sutrikimą gali išgydyti 
vien tik malda ir Biblijos skaitymas. Taip, 
Dievas gali antgamtiškai įsikišti ir pakeisti 
organizmo cheminius ar hormonų pokyčius 
smegenyse ar genuose, kaip ir išgydyti nuo 
vėžio ar lūžusios kojos. Tačiau visi supranta, 
kad nėra nieko blogo susirgus apsilankyti 
pas gydytoją arba ieškoti pagalbos, kai lūžta 
koja. Tik kažkodėl bažnyčioje yra išsišaknijęs 
stereotipas, kad kreiptis pagalbos į gydytoją 
dėl psichikos sutrikimų prieštarauja Raštui. 
Toks požiūris atstumia ir palaužia krikš
čionis, kurie kartu su savo šeimos nariais 
ar draugais kovoja su psichikos ligomis ar 
sutrikimais.

Kitas dalykas, kai krikščionys, sergantys 
psichikos ligomis, ateina pasitarti dėl savo 
būklės pas kitus krikščionis iš bendruome
nės, ir jie gali būti įskaudinti, nes jų pasi
pasakojimas apie psichikos ligą bažnyčioje 
gali būti įvardijamas kaip demonų apsėdimo 

Dauguma 
žmonių, sergančių 
psichikos ligomis, 
yra taikūs ir 
pagarbūs kitiems 
žmonėms.
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apraiška. Tuomet bažnyčios vyresnieji gali 
melstis išgijimo, o po maldos žmogus vis 
tiek gali nepasveikti, tuomet vyresniųjų re
akcija gali būti apkaltinti žmogų netikėjimu. 
Tai patyrę žmonės gali patikėti, kad Dievas 
jų nemyli tiek, kad išgydytų. Taigi išgydymo 
maldos turi būti praktikuojamos su nuolan
kumu ir suvokiant pasekmes, nes psichi
kos ligomis sergantys žmonės yra lengvai 
pažeidžiami, ir tokie veiksmai gali privesti 
prie dieviškų tiesų atmetimo.

Svarbu suvokti, kad žmonės, sergantys 
psichikos ligomis, kartais elgiasi nesupran
tamai ar beprasmiškai. Pavyzdžiui, ligoniai, 
sergantys sunkia depresija, kartais visą dieną 
gali pragulėti lovoje, visiškai nenorėdami 
pajudėti iš vietos. Arba žmonės, sergantys 
nerimo sutrikimu, gali būti apimti neracio
nalių ar net neįvardintų baimių, kurios iš
veda žmogų iš pusiausvyros. O kovojantieji 
su šizofrenija gali matyti nerealius dalykus, 
girdėti balsus, kurių nėra, o kartais praranda 
gebėjimą suprasti tikrovę. Kartais psichikos 
ligoniai gali elgtis blogai ar net pakenkti 
tiems, kuriuos myli. O tie, kuriems būtinai 
reikia vaistų, gali nustoti juos vartoti ar aps
kritai nepradėti jų vartoti. Ir taip kai kurie iš 
jų, nepakeldami tos kovos sukeliamo sunku
mo, nusižudo.

Taigi norėčiau informuoti apie praktinius 
dalykus, kad jūs, kaip tikintysis, galėtumėte 
pagelbėti savo broliui/ seseriai Kristuje.

Pradėkime nuo to, KO NEDARYTI.
Neteiskite. Yra daug lengviau nuteisti ar 

apkaltinti žmogų negu pasistengti suprasti, 
kodėl jis yra toks, koks yra. Būtent taip el
gėsi Jobo draugai, teisę Jobą, ir Dievas juos 
pasmerkė dėl tokių prielaidų. Mes tiesiog 
nežinome, kodėl žmogus susirgo psichikos 
liga, kaip ir negalime suprasti konkrečių 
žmonių reakcijų ar elgesio. Mes galime neži
noti, kodėl Dievas leido žmogui gimti turint 
šią ligą, taip pat galime nežinoti, kaip Dievas 

panaudos tą žmogų. Taigi mes turime būti 
labai lėti teisti ir manyti, kad tuo žmogumi 
dėti susitvarkytume geriau.

Nepatarinėkite. Išgirdus žmogaus pro
blemą, kad ir kokia ji būtų, kyla pagunda 
pasiūlyti geriausią sprendimą. Tačiau tokiu 
atveju geriau mažiau kalbėti, bet daugiau 
išklausyti. Dievas davė mums vienas kitą, 
kad pasitarnautume, tobulintume ir padrą
sintume vienas kitą. Ir tik Dievas gali atkurti 
ir pakeisti žmogų pagal savo laiką ir planą. 
Venkite sakyti: „daugiau melskis“ arba „la
biau tikėk Dievu“. Atsiribokime nuo „tvar
kytojo“ mentaliteto ir geriau įsiklausykime į 
brolio/ sesers poreikius. 

Neignoruokite. Kita vertus, kartais mes 
galime nukrypti į kitą kraštutinumą teigda
mi, kad niekuo negalime padėti. Arba galime 
nesuprasti žmogaus kančių, nes nesame 
susidūrę su depresija ar savižudiškomis 
mintimis, ir tai gali mus savotiškai atriboti 
nuo pagalbos suteikimo. Bet Dievas davė 
mums priemones: klausytis, įspėti, skatinti 
vienas kitą, būtent pasitelkiant žodžius – 
jautrius žodžius. Svarbu tinkamai padrąsinti 
ir pagirti žmogų. Tinkamas pagyrimas ar 
komplimentas reikiamu laiku turi galią pa
keisti žmogaus suvokimą apie save. Kaip ir 
klaidingų tiesų, kurias žmogus gali manyti 
apie save ir Dievo meilę, neigimas. Tačiau 
žmonėms, turintiems psichikos sutrikimų, 
visų svarbiausia yra mūsų normalus pripa
žinimas, kad jie net ir sirgdami psichikos liga 
mums yra priimtini, kaip ir bet kuris kitas 
bažnyčios narys.

Taigi, ką jūs GALITE PADARYTI?
Išklausykite. Labai svarbu išgirsti ir 

pabandyti suprasti, kaip žmogus jaučiasi, 
kad mūsų bendravimas būtų nuoširdus ir 
abipusis. Venkite sergantį žmogų raginti 
išlikti tikintį ar daugiau melstis. Užuot tai 
darę, geriau pasiūlykite praktinę paramą pa
gal žmogaus poreikius. Išklausytas žmogus 
nesijaus vienišas, o ir jo išklausymas parodo, 
kad jūs neignoruojate jo ligos ir suvokiate, 
jog tai egzistuoja.

Melskitės. Tai galite daryti su žmogumi, 
jei jis to prašo. Pats nepirškite jam maldos – 
tai ne prekė, kurią reikia parduoti. Malda yra 
svarbus dalykas, ja pripažįstama, jog Dievas 
turi galią kontroliuoti ir pakeisti žmogų. 
Žinojimas, kad jūs už tą žmogų meldžiatės, 
suteikia jam palaikymą ir supratimą, kad jis 
nėra vienišas šioje ligoje. Tai gali būti vie
nintelis dalykas, palaikantis žmogų sunkiu 
metu.

Padėkite. Galite suteikti žmogui praktinę 
paramą, padėdami jam buityje: kartu pasida
ryti valgyti, pasivaikščioti, padėti tvarkytis 
su finansais ar kartu nueiti į bažnyčią, nes 
žmogui dėl psichikos sutrikimų dažnai sun
ku būti su kitais žmonėmis ar tikinčiaisiais.

Padrąsinkite. Dažnai žmonės, turintys 
psichikos problemų, jaučiasi kaip visiški ne
vykėliai ar „gyvenimo nesėkmės“. Tokiems 
žmonėms svarbu žinoti, kad jūs neišeisite ir 
neapleisite jų, kai jie elgsis kaip nevykėliai. 
Galite padrąsinti žmogų net jam atlikus 
nedidelius dalykus – kai jis padaro net ir 
nedidelę pažangą, taip pat galite pastūmėti 
nepasiduoti. Priminkite jiems, kad Dievas 
yra gailestingas ir geras, kad Jėzus numirė 
už juos, ir jie yra švarūs prieš Jį. Supraskite, 
žmonės, turintys psichikos sutrikimų, daž
nai būna pažeidžiami ir patiki įvairiais me
lais apie save. Todėl svarbu, kad Evangelijos 
tiesą jie išgirstų sakomą švelniai ir su meile. 
Tačiau nebūkite nejautrus pasakodami 
teologines tiesas nesuprasdami ir neatjaus
dami žmogaus, nes tuomet galite padaryti 
daugiau žalos nei naudos. Jėzus gydo mus, 
Jis nepalieka mūsų ir nepasiduoda, nors ir 
pats buvo įvairiai bandomas. Jis yra draugas, 
esantis arčiau nei brolis, ir mes esame palai
minti galėdami panašėti į Kristų.

Žinoma, praktiniu atžvilgiu pagalba krikš
čioniui, turinčiam psichikos sutrikimų, gali 
skirtis nuo pagalbos netikinčiam. Tačiau 
mūsų žmogiškieji poreikiai yra vienodi – nes 
mes visi esame žmonės – Dievo kūriniai. 
Pagalbos reikia visiems, ir ne tik dvasinės, 
nes psichikos sutrikimai nėra tik dvasinė 
problema, bet ir fizinė. Padėti žmogui, kuris 
turi psichinių ar psichologinių problemų, 
yra puikus būdas atspindėti Dievo meilę. 
Tačiau reikia būti atsargiems, kad pagalba 
tam žmogui nevirstų mūsų asmeniniu pla
nu atversti tą žmogų į tikėjimą. Mūsų meilė 
artimui turi būti nuoširdi, o ne pagrįsta 
manipuliacija.

Svarbu suvokti, kad 
žmonės, sergantys 
psichikos ligomis, 
kartais elgiasi 
nesuprantamai ar 
beprasmiškai.
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Iš mirties į gyvenimą

1918

Aš buvau labai nelaimingas žmogus. 
Ir štai vieną kartą susiruošiau su draugu į 
bažnyčią, nors iš tiesų bažnyčia man nerūpė
jo. Buvau apgailėtinas, vienišas ir į bažnyčią 
ėjau tik dėl kompanijos. Bet tą rytą pamoks
lininkas skelbė žinią, kuri, kaip aš supratau, 
buvo skirta būtent man. Kai jis pradėjo pa
mokslauti ir šlovinti Viešpatį, pravirkau. Ir 
kuo daugiau klausiausi pamokslo, tuo labiau 
verkiau. Tada pirmą kartą savo gyvenime iš
girdau Dievo balsą. Jis tarė: „Sūnau, ateik, at
eik pas mane.“ Pamokslininkas dar nekvietė 
atgailos maldai, bet aš jau supratau, kad man 
laikas ateiti pas Viešpatį. Atsistojau ir pu
santro tūkstančio žmonių akivaizdoje išėjau 
į priekį. Aš tiesiog stovėjau ten, priekyje, ir 
verkiau. Galiausiai suklupau priimdamas 
Jėzų ir kai pagaliau atsistojau, bažnyčia buvo 
beveik tuščia. Taip aš atgimiau iš aukšto.

Kas įvyko dvasiškai atgimus? Kaip pa-
sikeitė jūsų gyvenimas?

Taigi tą vakarą man priėmus Jėzų Kristų į 
savo širdį, vienas vyras už mane meldėsi. Tai 
buvo taip nuostabu, aš niekada to nepamir
šiu. Nes kai jis meldėsi už mane, aš priėmiau 

Neįveiktas ligų: 
mūsų Dievas gali 
padaryti bet ką!

Radijo stoties XFM eteryje 
neseniai dalyvavo ilgametis 
Veikliųjų žmonių bendrijos 
narys iš Kalifornijos (JAV) 
Donas Waldo. Jis iš tiesų gerai 
žino, ką reiškia pereiti iš mirties 
į gyvenimą: vyriškis patyrė 
ne vieną infarktą ir ne vieną 
insultą, turėjo ir kitų sveikatos 
problemų, bet Dievo malonės 
ir Jo jėgos dėka Donas buvo ne 
kartą atgaivintas ir prikeltas 
naujam gyvenimui. Apie tai 
75erių krikščionis, ilgus 
metus tarnaujantis evangelistu, 
papasakojo radijo stoties 
klausytojams.

Šventosios Dvasios krikštą. Tai buvo be galo 
šlovinga. Dievas tarsi norėjo, kad aš suvok
čiau, kas yra skirta man. Maždaug po dviejų 
savaičių kalbėjausi su savo krikščionimis 
draugais. Tada jiems pasakiau, kad priėmęs 
Kristų į savo širdį aš antgamtiškai palikau 
savo kūną ir patekau į dangaus sritis. Jie labai 
nustebo, nes tikrai ne visiems taip nutinka. 
Aš buvau įsitikinęs, kad tai galėjo nutikti 
galbūt dėl to, kad buvau kietaširdis, ir Dievui 
reikėjo tai padaryti.

Kai buvau išgelbėtas, maždaug po še
šių mėnesių sužinojau, kad mano sesuo 
išgyveno insultą. Kai tai išgirdau, labai su
sijaudinau. Nuvažiavau net tūkstantį mylių, 
kad pamatyčiau ją ligoninėje. Tuomet aš jau 
buvau tikintis ir neabejojau, kad Dievas gali 
viską. Nebuvau matęs stebuklo savo gyveni
me, bet tikėjau, kad Dievas daro stebuklus. 
Kai nuvykau į ligoninę ir pamačiau seserį, 
buvau priblokštas, kaip blogai ji atrodė. 
Bet aš žinojau, kad turiu būti tvirtas ir pa
sitikėti Viešpačiu. Pamenu, kaip paprastai 
meldžiausi už ją: „Viešpatie, tegul Tavo jėga 

persmelkia ją nuo kojų, per visą kūną ir per 
rankas, Jėzaus Kristaus vardu.“ Neįsivaizda
vau, kas po to gali įvykti, bet netrukus sesuo 
pakėlė ranką, prisilietė sau prie kaktos ir 
pasakė: „O, man galvos skausmas dingo. 
Ačiū, Viešpatie.“ Tada pažvelgiau į jos dėl 
insulto neveiksnią akį, ir ji pasakė: „Aš ma
tau!“ Staiga pamačiau, kaip sesuo pakėlė kitą 
paralyžiuotą ranką ir koją. Ji buvo visiškai 
išgydyta! Po dienos ją išleido iš ligoninės. 
O aš pamąsčiau: koks didis Dievas, kuriam 
mes tarnaujam!

Po to insultas bandė pakirsti jus, bet 
Viešpaties jėga jus prikėlė, ir šiandien, 
būdamas 75-erių, vis dar tarnaujate Jam. 
Papasakokite apie savo pirmąjį susidūri-
mą su insultu.

Praėjus maždaug dvejiems metams po to, 
kai mano sesuo išgyveno insultą, aš pats pa
tyriau tą patį. Tą rytą buvau prastos būklės, 
atsikėliau anksti ryte ir pajutau, kaip mano 
kūnas apmiršta. Prisimenu, kaip meldžiausi 
ir kaip mane nuvežė į ligoninę. Bet kai kas 
nuostabaus įvyko dar prieš mums pasiekiant 
ligoninės duris. Prieš pat įeinant į ligoninę, 
Šventoji Dvasia nužengė ant mano kūno ir 
mano ląstelės buvo pripildytos Dievo šlovės. 
Staiga mano perkreiptas veidas atsistatė, o 

Nebuvau matęs 
stebuklo savo 
gyvenime, bet 
tikėjau, kad Dievas 
daro stebuklus. 
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apmirusi ranka ir koja buvo pripildytos gy
vybės. Medikams pasakiau, kad esu išgydy
tas, todėl norėjau išvažiuoti iš ligoninės. Bet 
Dievas turėjo savo planą. Kai pabandžiau 
eiti, mane vėl ištiko insultas. Bet man tai 
nerūpėjo. Jaučiau Dievo šlovę, ir tai buvo 
būtent tai, kas man rūpėjo.

Ligoninėje pabudau vidury nakties, ir 
Dievo šlovė pripildė kambarį. Viešpats at
ėjo prie mano lovos ir pasakė: „Sūnau, aš 
išgydau tave.“ Staiga mano apmirusi ranka 
vėl atgijo, aš pakėliau koją. Buvau visiškai 
išgydytas! Buvau be galo dėkingas! Galėjau 
tik verkti. Palata, kurioje gulėjau, buvo pri
pildyta Jo šlovės. Jis buvo toks nuostabus! Po 
šio išgydymo, apsiverčiau lovoje, įsikniau
biau į antklodę ir užmigau. Kitą rytą anksti 
pabudęs laukiau medicinos seselės. Seselė 
įėjo į palatą ir paklausė: „Pone Waldo, kas 
Jums nutiko?“ Ji buvo priblokšta, nes pama
tė mane visiškai sveiką. Jai pasakiau: „Tas, 
kuris vaikščiojo vandeniu, atėjo pas mane. 
Aleliuja!“ Ji taip pat pravirko ir paklausė, ar 
gali atvesti kitas koleges, kad ir jos pamaty
tų, nes jos tikrai tuo nepatikės. Po penkių 
minučių mano palata buvo pilna medicinos 
personalo, su nuostaba žiūrinčio į mane. 
Dauguma verkė, matydami ir suprasdami, 
kad aš esu stebuklas.

Po to insulto, Donai, priešas ir vėl jus 
puolė. Tai buvo infarktas. Pasidalinkite, 
kas tada įvyko.

Tikriausiai pamenate tą rugsėjo 11ąją 
Amerikoje, kai lėktuvai įsirėžė į pasaulio 
prekybos centro pastatus. Aš tuo metu 
meldžiausi, nes žinojau, kad dauguma 
žmonių galėjo mirti. Vidurnaktį pajutau, 
kad mano kūnui vėl kažkas ne taip. Jaučiau, 
kad mane gali ištikti širdies smūgis. Klausiau 
Dievo, ką man daryti. Ir Jis nurodė toliau 
melstis. Taigi dvi valandas meldžiausi, ir 
visgi mane ištiko širdies smūgis. Ir po dviejų 
valandų Viešpats man tarė: „Dabar važiuok į 

ligoninę“. Pats nuvykau į ligoninę. Galiausiai 
į mano palatą atėjo širdies ligų gydytojas. Jis 
paklausė: „Ar žinai, kad po šios operacijos 
gali mirti?“ Tie žodžiai neatrodo labai viltin
gi. Bet kai jis tai pasakė, aš pradėjau garsiai 
juoktis. Jis pažvelgė į mane ir paklausė: „Ar 
tu pakvaišęs? Juk šios operacijos metu gali 
mirti.“ O aš atsakiau, kad man nerūpi. Aš ži
nau, kur aš eisiu. Aš tikintis ir man nesvarbu, 
ar eisiu į dangų, ar pasiliksiu čia, žemėje. Tai 
priklauso nuo mano dangiškojo Tėvo.

Man atliko operaciją. Ir vėl įvyko stebu
klas! Po dviejų dienų gydytojai mane išleido 
iš ligoninės. Pamenu, kaip seselės mane pa
vadino supermenu. Jos negalėjo patikėti. Bet 
aš pasakiau, kad tai Dievas yra super.

Jis turėjo man kitą planą. Prieš patirdamas 
širdies smūgį, turėjau patarnauti Bakersfilde, 
Kalifornijoje. Ir tikrai neplanavau atšaukti to 
susirinkimo. Taigi praleidęs ligoninėje savai
tę, paprašiau žmonos, kad nuvežtų mane į 
tą susirinkimą. Pamenu, žmona pasakė: „Tu 
negali dalyvauti tame susirinkime. Tu net 
10–15 minučių negali ant kojų pastovėti.“ O 

aš atsakiau: „Tu tiesiog mane ten nuvežk.“ Ir 
ji nuvežė. Aš buvau tikrai labai silpnas. Bet 
atsistojau prieš tuos žmones ir patyriau, kaip 
Dievo patepimas perėjo per mano kūną. 
Pajutau tokią stiprybę, tarsi būčiau dvide
šimties! Aš tarnavau stovėdamas dvi valan
das. Po susirinkimo visiems pasakiau: „Mes 
tarnaujame didžiam Dievui! Amen?“ Ir tada 
atsisegiau marškinius, ir visi pamatė siūlus 
mano krūtinėje. Aš pasakiau: „Gydytojai 
prieš savaitę savo rankose laikė mano širdį.“ 
Kai kurie žmonės vos neapalpo. Daugelis 
buvo sukrėsti, kad aš ką tik po operacijos 
jiems tarnavau. Bet aš žinau, kad kai esame 
su Dievu, galime viską.

Mano gyvenime buvo ir daugiau pro
blemų. Aš turėjau tris širdies smūgius, tris 
insultus ir atvirą širdies operaciją. Paskutinį 
insultą išgyvenau prieš pusantrų metų. Man 
dabar septyniasdešimt penkeri ir aš vis dar 
šioje žemėje.

Yra trijų tipų tikėjimas: netikinčiojo, pa
daryto tikinčiuoju, ir tikrojo tikinčiojo. Kuris 
esi tu? Tikėjimas nėra mūsų. Tai – Dievo 

Straipsnis parengtas pagal XFM radijo laidą „Iš 
mirties į gyvenimą“. Radijo laidų galite klausytis 
ketvirtadieniais 18 val., sekmadieniais 17 val., 
arba naktimis – pirmadieniais 1:00, antradie-
niais 2:00 bei trečiadieniais 3:00.
Radijo stotis XFM girdima Vilniuje 104,7 MHz, 
Kaune 88,1 MHz, Klaipėdoje 91,4 MHz, Panevė-
žyje 106,9 MHz ir Biržuose 88,5 MHz dažniais 
arba internetu www.xfm.lt
Radijo laidų archyvą galite rasti YouTube kanale 
„Iš mirties į gyvenimą“.

dovana. Tai pasitikėjimas Juo, nepaisant to, 
ką jauti, ką matai ir kas esi. Po trijų infarktų, 
trijų insultų, po operacijos aš supratau, kad 
mūsų Dievas gali padaryti bet ką. Aš vis dar 
gyvas, turiu tikslą. Aš tarnauju Jam nuo pat 
tos dienos, kai atgimiau iš aukšto. Aš regėjau 
Dievą darant šimtus stebuklų. Jis myli žmo
nes. Jis trokšta jų. Jis – nuostabus gydytojas.

Tikiu, kad Lietuva yra palaiminta šalis. Aš 
regėjau, kaip Dievas čia gydė žmones nuos
tabiu būdu. Ir aš meldžiu, kad žmonės taptų 
dar tvirtesni Dievui. Aš kalbu apie tai, kad jūs 
turite išlipti iš valties. Dauguma krikščionių 
pasilieka valtyje, nes ten saugu ir sausa. Bet 
Jėzaus ten nėra. Jėzus yra ten, ant vandens. 
Jūs turite išlipti iš valties ir eiti paskui Jį. Tai 
yra tikėjimo ėjimas, tai pasitikėjimo ir meilės 
ėjimas, daugiau nei jūs galite suvokti. Aš 
turiu patirties naudojant Šventosios Dvasios 
dovanas. Jūs turite išeiti iš ten, kur jums 
komfortabilu, ir pasitikėti Dievu daugiau, 
nei jūsų supratimas jums leidžia. Dievas 
ateis ir apreikš savo šlovę, ir jūs tapsite Jo 
instrumentu, per kurį Jis palies pasaulį.

Ačiū, Donai, už tokius nuostabius pa-
drąsinančius žodžius. Linkime jums stip-
rybės jūsų tikėjimo kelyje ir tegul Dievo 
valia iki galo išsipildo Jūsų gyvenime.

Tikėjimas nėra 
mūsų. Tai – 
Dievo dovana. 
Tai pasitikėjimas 
Juo, nepaisant to, 
ką jauti, ką matai 
ir kas esi. 
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Žalingi įpročiai

Kalbėsime apie XXI a. socialinę bom
bą – internetą. Daugelis jau įpratome savo 
vaikui pasiūlyti šį „išmanųjį“ čiulptuką, patys 
nesuprasdami, kuo tai gali baigtis. Visame 
pasaulyje daugėja klinikų, kuriose, be kitų 
priklausomybių, teikiama pagalba ir tiems, 
kurie turi rimtų problemų dėl naudojimosi 
internetu ar kompiuteriu. Šis sutrikimas vis 
dažniau minimas baudžiamosiose bylose, 
skyrybų procesuose ir t. t.

Aptarkime šios priklausomybės šaknis. 
Iš pradžių vaikas kompiuteriu ir internetu 
tiesiog aktyviai domisi. Vėliau dingsta kiti 
susidomėjimo objektai, o pasitenkinimas 
kompiuteriu pamažu virsta poreikiu. Kiek
vienas prisėdimas prie kompiuterio teikia 
malonumo ir palengvėjimo jausmą, o šis dar 
labiau sustiprina patologinį prisirišimą.

Kaip to išvengti? Reikia akcentuoti 
ankstyvą problemos pastebėjimą, suvokimą 
ir pagalbos suteikimą. Kuo anksčiau 
sužinome, kad žmogus turi problemą, tuo 
lengviau bus jam padėti.

Dėl nepastebėtos priklausomybės for
muojasi fiziologiniai ir psichologiniai sutri
kimai:

1. regos apkrova ir akių raumenų atrofija;
2. sėdėjimas suvaržyta poza, kai pusė 

dienos praleidžiama mokykloje, o kita pusė 

XXI a. socialinė 
bomba – 
internetas

Artūras Šiukšta

Manėme, kad technologijos 
išspręs pasaulio problemas, 
bet kuo toliau, tuo darosi 
aiškiau, jog technologijos 
mums sukelia dar didesnes 
problemas. Kaip vairuotojo 
pažymėjimas išduodamas 
tik baigus vairavimo kursus, 
taip ir naudojimasis internetu 
turėtų turėti privalomų 
reikalavimų...

dažniausiai prie interneto. Tokia pasyvaus 
gyvenimo praktika veda prie raumenų at
rofijos, kraujagyslių trombozių bei lėtinių 
neinfekcinių ligų vystymosi;

3. psichologinė įtampa – kai žaidžiami 
smurto, žudynių elementais pasižymintys 
žaidimai, kurie pažeidžia psichiką ir atbu
kina jausmus;

4. nebesivysto intelektas. Jei vaikas 
skaito knygą, jis jungia raides, žodžius, saki
nius, juos rikiuoja į kontekstą, o tada dirba 
intelektas. O kai vaikas žiūri filmą, mąstyti 
ir interpretuoti nereikia, nes visos inter
pretacijos jau sukurtos. Smegenys nebetre
niruojamos skaityti, todėl ir akademiniam 
darbui nebeįmanoma susikaupti. Darosi 
sunku skaityti knygas, nes nuolat internete 
blaškomas dėmesys neįpratina prie nuo
seklaus susikaupimo. Galiausiai smegenys 
atrofuojasi, smegenų kietasis diskas siaurėja. 
Šiuolaikinis jaunimas dažnai nebesupranta 
A4 formato teksto, jei jis nėra atskirtas pa
ryškinimais, tarpais ir paveikslėliais.

Išskiriamos keturios pagrindinės priklau
somybei nuo interneto būdingos poveikio 
sritys:

1. Socialinis palaikymas. Jis formuojasi 
tuomet, kai žmogus įsitraukia į kokią nors 
socialinę grupę (pokalbių kanalą, telekon

ferenciją ir pan.). Tai dažniausiai nulemia 
žmogaus nesugebėjimas gyvai bendrauti, 
užmegzti kontaktus. O bendravimas inter
neto erdvėje dažnai yra anonimiškas, galima 
pasislėpti po tam tikra kauke. Tuomet gali
ma laisvai reikšti savo mintis, būti tuo, kuo 
norima. Todėl tėvams patarčiau kuo daugiau 
bendrauti su vaiku, atkreipti dėmesį, kiek 
laiko jis praleidžia prie kompiuterio, ar turi 

Iš pradžių vaikas 
kompiuteriu ir 
internetu tiesiog 
aktyviai domisi. 
Vėliau dingsta 
kiti susidomėjimo 
objektai, o 
pasitenkinimas 
kompiuteriu pamažu 
virsta poreikiu. 
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draugų, pomėgių. Jei vienintelis vaiko pomė
gis – kompiuteris, nieko gero iš to neišeis. 
Ypač tėvai turėtų susirūpinti, jei į jų pastan
gas atitraukti vaikus nuo kompiuterio, šie 
reaguoja pykčiu, susierzinimu, net agresija.

2. Asmenybės kūrimas. Mūsų tapatumą 
formuoja asmeninis socialinis ir ekonominis 
statusas, lytis, amžius, tautybė. Virtualioje 
realybėje šie dalykai nukeliauja į antrą planą, 
o visi vartotojai tampa lygūs. Vietoje socia
linio tapatumo kuriamas virtualusis tapa
tumas. Šis tapatumas yra asmens idealusis 
Aš, jis internete išstumia „blogą“ realųjį Aš 
ir padeda patenkinti tuos poreikius, kurie 
nepatenkinti realiame gyvenime. Virtualu
sis pasaulis tampa ta vieta, kurioje galima 
įgyvendinti slapčiausius troškimus, valdy
ti situaciją, jaustis herojumi žaidimuose, 
virtualiuose kontaktuose išgyventi įvairias 
emocijas. Taip formuojama bendravimo 
realiame pasaulyje iliuzija.

3. Kompiuteriniai žaidimai: Pirmasis 
priklausomybės požymis – stiprus susierzi
nimas ar net agresyvumas, kai tėvai bando 
atitraukti vaiką nuo žaidimų. Galų gale jie 
pastebi, jog realiame gyvenime nėra nieko, 
kas vaiką džiugintų. Vaikų smegenys greitai 
pripranta prie perteklinių garsų, vaizdų, 
adrenalino „dozių“, ir jiems būna nuobodu, 
kai realybėje to nėra.

4. Seksualinis pasitenkinimas. Ši tema 
verta platesnės analizės ir pažinimo, norint 
pasiruošti gelbėti ne tik savo vaikų, bet ir 
kitų artimųjų bei mums brangių žmonių 
sielas.

Pornografijos vartojimas yra labai sunki 
ir alinanti priklausomybė. Šios priklauso
mybės šešėliai matyti jau dvidešimtmečių 
lytinės funkcijos sutrikimų suvestinėje, 
ir tai XXI amžiuje nėra retas reiškinys! 
Apklausos rodo, kad Vakarų šalyse per 
pastaruosius 10–15 metų tarp 25 m. ir jau
nesnių vyrų erekcijos disfunkcija šoktelėjo 
600–3000 proc. ir siekia 27 proc. Menkas ly

tinis potraukis (libido) šioje amžiaus grupėje 
konstatuotas 24 proc. vyrų. Tarp 40 metų ir 
jaunesnių vyrų erekcijos disfunkcija siekia 
33 proc., o menkas libido – 37 proc. Palygi
nimui, 1940 metais JAV erekcijos disfunkcija 
skundėsi mažiau nei 3 proc. 30–45 metų 
amžiaus vyrų. 1999 metais erekcijos dis
funkcija siekė mažiau nei 5 proc. tarp 18–59 
metų amžiaus vyrų. Į statistiką neįskaičiuota 
„Z“ karta su savo išmaniaisiais telefonais, 
kuri netrukus papildys tas grupes.

Lytinės disfunkcijos priežastys tiesiogiai 
priskiriamos pornografijos vartojimui. Por
nografija labai suvešėjo internete, nes tai yra 
milžiniškas verslas. Net 13 proc. visų pa
saulio interneto svetainių yra pornografinio 
turinio. Ji sudaro 35 proc. visų atsisiuntimų 
iš interneto. Didžioji pornografijos dalis yra 
nemokama, todėl yra labai lengvai prieina
ma. Beveik visi vyrai mėgsta pornografiją, 
dalis merginų taip pat. Ir kodėl gi jos ne
mėgti? Vienišiems vyrams ir moterims por
nografija palengvina seksualinės energijos 
naštą. Paaugliams pornografija patenkina 
smalsumą. Nepaneigiamas faktas byloja, jog 
apie 42,7 proc. interneto vartotojų sėdi prie 
pornografijos turinio puslapių.

Paaugliai, žiūrėdami pornografiją, giliai 
pasąmonėje susiformuoja tam tikras filoso
fines nuostatas:

1. Mylėjimasis nesukelia jokių pasekmių. 
Viena iš jų – nėštumas – „misija neįmano
ma“.

2. Moterys niekada nesako „Ne“ seksui, 
nes pornografiniuose filmuose atsakymo 
„Ne“ nebūna.

3. Moterys yra trofėjai. Kuo daugiau 
moterų vyras nusitempia į lovą, tuo jis „vy
riškesnis“.

4. Moteris yra nuosavybė.
5. Monogaminiai santykiai virsta banaly

be, o poligaminiai – norma.
6. Moters vertė priklauso nuo jos fizinio – 

atskirų kūno dalių – patrauklumo.
Pornografiniuose filmuose nėra jokios 

romantikos, meilės ar švelnumo, ten yra tik 
šiurkštus bejausmis aktas. XXX svetainių 
kūrėjai supranta, kad reikia išlaikyti klien
tą, todėl kuriamos vis įmantresnės scenos, 
kuriose vaizduojamos orgijos, turinčios 
gašlumo elementų. Ir tokio turinio produk
ciją paaugliai pirmą kartą pamato būdami 
vos 11 metų amžiaus, o sulaukę 13 metų 
jau tampa daugiau ar mažiau priklausomi 
nuo pornografijos. Šiuo metu apie 99 proc. 
berniukų jau yra pirmoje arba antroje tokios 
priklausomybės fazėje.

Tokios informacijos patirtis giliai 
įsiskverbia į jaunų paauglių pasąmonę. 
Dabartinė 30 metų ir jaunesnių vyrų karta 
yra užaugusi su internetinės pornografijos 
„pamokėlėmis“, kurios vienus daugiau, kitus 
mažiau apdovanoja iškreiptu suvokimu apie 
moteris.

Žmonės nebenori užmegzti normalių san
tykių, nes virtualus pornografijos pasaulis 
juos apgauna ir sukuria iliuziją, lyg jie jau 
turėtų tai, ko siekiama realiuose santykiuose. 
Realiame gyvenime priklausomi nuo porno
grafijos žmonės užmezgę santykius nuolat 
jais nusivilia ir dažnai jų apskritai nebeku

ria. Jau esančius, kad ir ilgalaikius santykius 
taip pat sugriauna, nes šalia esantis žmogus 
nebeatitinka keliamų „reikalavimų“, lyginant 
su tuo, kas siūloma pornografijos rinkoje.

Kita pornografijos „juodoji pusė“ yra ta, 
kad dauguma pornografiją ir masturbaciją 
laiko visiškai normaliu reiškiniu, tačiau labai 
mažai kas žino, kaip stipriai pornografija 
paveikia smegenis. Ji, kaip tabakas, cukrus, 
alkoholis ir kiti narkotikai, tiesiogiai veikia 
smegenų motyvacinę sistemą. Viena pagrin
dinių smegenų motyvacinės sistemos dalių 
yra dopaminas. Tai yra laimės hormonas, 
kuriuo smegenys yra apdovanojamos, kai 
žmogus išgyvena teigiamą (subjektyviu to 
žmogaus vertinimu) potyrį, pavyzdžiui, ma
lonius kūno pojūčius, ragauja skanų maistą, 
maloniai bendrauja, užsiima seksu su myli
mu žmogumi, vartoja narkotines medžiagas. 
Dopaminas skatina malonų veiksmą atlikti 
vis iš naujo, nes smegenims atrodo, kad tai 
būtina išgyvenimui.

Dievas mus taip sukūrė, kad kurtume 
šeimas, kad jose gimtų vaikai ir kaip paskati
nimą gautume iš to malonumą. Bet tampant 
vis labiau priklausomam nuo pornografijos, 
laimės hormonas dopaminas nustoja skirtis. 
Čia ir prasideda tragedija.

JAV klinikinis psichologas dr. Victoras 
Cline’as atliko tyrimus su 360 seksualiai pri
klausomų žmonių. 90 proc. iš jų gimę buvo 
normalūs vaikai, bet paauglystėje atsiradusi 
pornografija juos padarė nusikaltėliais.

Prisiminkime eilutes iš Pradžios kny
gos 19, 4. Sodomos vyrai, jauni ir seni, – visi 
žmonės iki paskutinio, – apsupo namus ir 
šaukė Lotui: „Kur tie vyrai, atėjusieji pas tave 
šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume 
juos pažinti.“

Kaip Jūs manote, ar jie tokie gimė? Apaš
talas Paulius 1 Korintiečiams 6, 9 mus įspėja: 
„Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei sve
timautojai, nei iškrypėliai (...) nepaveldės 
Dievo karalystės.“ Tad būkime atsakingi!

Dievas mus 
taip sukūrė, kad 
kurtume šeimas, 
kad jose gimtų 
vaikai ir kaip 
paskatinimą 
gautume iš to 
malonumą. 



26 2726 27

Verta pamąstyti

Nikas gimė be galūnių, ir gydytojai negali 
paaiškinti, kodėl taip nutiko. Jie mano, jog 
tokią fizinę būklę galėjo lemti itin retas sin
dromas. Tiesa, vyras turi nedidelę kairę pėdą, 
kurią pats vadina vištos kojele. Ji padeda jam 
išlaikyti pusiausvyrą. Su jos pirštais Nikas gali 
rašyti, paimti daiktus, plaukioti ir net paspirti 
kamuolį. Ir net būdamas toks, Nikas išmoko 
plaukti, šliuožti banglente, šokti su parašiutu 
ir tapo pavyzdžiu bei įkvėpimo šaltiniu šim
tams tūkstančių žmonių visame pasaulyje. 

Lankydamasis Lietuvoje po motyvacijos 
konferencijos Nikas susitiko su žurnalistais 
ir su jais pasidalijo savo krikščioniškomis 
mintimis.

Nikas Vujičičius: 
pasitikiu Dievu ir 
nebijau mirties
Rugsėjo pabaigoje pirmą 
kartą mūsų šalyje viešėjo 
pasaulinis oratorius ir 
motyvacinių kalbų specialistas 
NIKAS VUJIČIČIUS. Jis 
Kaune vykusioje motyvacijos 
konferencijoje „No Limits“ 
pristatė pranešimą „Kaip 
gyventi be ribų, net jei galvoji, 
kad turi įvairiausių apribojimų?“

skylių mano stubure buvo likusios tik dvi. 
O po metų jie aptiko tik vieną skylę. Na, o 
pernai mano nugara buvo jau visai pagijusi. 
Gydytojai negali paaiškinti, kaip įvyko šis 
mano pasveikimas. O aš žinau. Nes mačiau ne 
vieną dalyką, kurio mokslas paaiškinti negali.

Tačiau mačiau ir blogio apraiškų. Juodosios 
magijos, raganavimo, vudu, net trijų metrų 
aukščio demoną, įeinantį į mano viešbučio 
kambarį kiaurai sieną... Kai tokius dalykus 
pamatai, tiesiog nebegali būti ateistas!

Esu kalbėjęs 600 paauglių auditorijai In
dijoje. Tie paaugliai buvo sekso vergai. Kai 
jiems buvo dešimt metų, jų tėvai pardavė juos 
į sekso vergiją už 700 dolerių (už vaiką). Ką 
gali pasakyti tokiems sužalotiems žmonėms? 
Juk nepakanka kalbų: „Būk laimingas, būk 
pozityvus, būk geras žmogus, tiesiog tikėk, 
kad tavo gyvenime atsitiks geri dalykai. Tikėk 
prisikėlimu iš numirusiųjų ir bandyk dar kar
tą.“ Ką dar gali pasakyti tokiems žmonėms? 
Būk ateistas? O kaip tai jiems padėtų?

Pasaulyje yra religijų, kurios atmeta žmo
nes vien todėl, kad tie žmonės yra moterys 
arba vergai. Kai kuriose religijose nei mo
terims, nei vergams vilties nėra palikta nė 
spindulėlio.

Štai tokiems žmonėms aš ir kalbu apie Die
vą. Ir matau tas mergaites ir merginas, kurios 
atranda savo širdyse tikėjimą, gauna darbą 
ir uždirba pinigus, kad iš sutaupytų pinigų 
galėtų išvaduoti kitus vergus. Kai tos mergi
nos grįžta į viešnamius išgelbėti kitų vergių, 
jos prieina prie savo buvusių šeimininkų su 
vandens kibiru ir rankšluosčiu. Mergaitės 
sako jiems: „Atėjau čia tau atleisti. Melsiuosi 
už tave. Myliu tave. Noriu nuplauti tau kojas. 
Tikiuosi, kad rasi kelią į tikrą tikėjimą.“ Tada 
tie žmonės klausia jų: „Kodėl tai darai man?“ 
„Todėl, kad myliu tave, nes Jis mane myli“, – 
išgirsta atsakymą. „Kodėl man atleidi?“ „To
dėl, kad Jis man atleido. Dėl šios priežasties 
aš tikiu tuo, kuo tikiu.“, – atsako jos.“

Galbūt jus paguos ir sustiprins tai, ką Nikas 
rašo savo knygoje „Gyvenimas be ribų“:

„Mano tėvai negalėjo numatyti, kad mano 
negalia – mano „kryžius“ – gali tapti palaima, 
atverti išskirtinių galimybių, padėti užmegzti 
ryšius su žmonėmis, atjausti juos, pajusti 
jų kančią ir juos paguosti. Aš tikrai patiriu 
didžiulių sunkumų, bet Dievas man nepagai-
lėjo mylinčios šeimos, gana įžvalgaus proto ir 
gilaus, tvirto tikėjimo. (...)

Jus gali užklupti sunkūs laikai. Galbūt 
nusivilsite ir manysite, kad nebeturite jėgų 
pakilti. Pažįstu tą jausmą, bičiuliai. Visi 
pažįstame. Gyvenimas ne visada lengvas, bet 
kai nugalime sunkumus, tampame stipresni ir 
dėkingesni toms aplinkybėms. Iš tikrųjų svar-
bu tik tai, su kokiais žmonėmis susiduriate 
savo kelyje ir kaip baigiate kelionę. Myliu savo 
gyvenimą, taip pat ir jūsų. Būdami drauge 
galime tiesiog pasidžiaugti galimybėmis. Na, 
ką pasakysite? Į kelionę, bičiuliai? Gyvenkime 
be ribų. Jei nesulaukiate stebuklo, patys juo 
tapkite!“

„Aš tikiu, jog Dievas man yra sugalvojęs 
planą. Nuo to laiko, kai sulaukiau penkiolikos 
metų, niekada neabejojau savo tikėjimu. Ži
noma, mano tikėjimas svyruoja, kartais kyla į 
viršų, kartais leidžiasi žemyn. Tačiau apskritai 
Dievo egzistavimu ir Jo antgamtiniu buvimu 
niekada nesu suabejojęs, Jo meile ir Jo dovanoja
mu tikėjimu – taip pat. Ir kadangi Jis yra su ma
nimi, aš nieko nebijau: nebijau mirties, nebijau 
to, ką žmonės apie mane pagalvos ar pasakys.

Vienas dalykas, kurio visada prašau Dievo, 
yra išmintis. Taip pat meldžiu, kad suteiktų man 
nuolankumo ir kad toliau globotų mane ir mano 
šeimą. Ir aš toliau būsiu Jam ištikimas.

Suprantu, kad noriu tikėti dangumi, tačiau 
tam, kad patekčiau į dangų, tikrai nesu tobu
las. Tikiu Jėzumi, tikiu nuodėmių atleidimu, 
tikiu prisikėlimu iš numirusiųjų, ir tai yra 
didelė ir svarbiausia mano gyvenimo dalis.

Visgi daug žmonių yra ateistai. Jie tiki tik 
tuo, ką apie visatą aiškina mokslas. Tačiau aš 
negaliu būti ateistas. Per daug savo gyvenime 
esu matęs antgamtinių dalykų ir tikrų stebu
klų. Net pats esu patyręs antgamtinį stuburo 
išgydymą, nors iki tol stuburą reikėjo sutvir
tinti metaliniais strypais, ir gydytojai sakė 
jau niekuo negalį padėti. Tada įsikišo Dievas. 
Po dešimties metų, kai man buvo dvidešimt 
devyneri, gydytojai nustebo, kad vietoj trijų 

Fondo valdytojas Remigijus Jucevičius (kairėje) su 
Niku Vujičičiumi Lietuvoje, po spaudos konferencijos.
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Dvasios paguoda

Per savaitę chirurgai išpjaustė ją visą nuo 
pažastų iki pilvo, pašalindami visus ligos 
pėdsakus. Priblokšta ir nusilpusi, Klaudija 
atsidūrė ligoninės lovoje. [...] Gydymas kobal
tu nualino Klaudijos kūną. Jos grožis sunyko 
vos ne per naktį. Ji jautėsi taip, kaip atrodė: 
nusikamavusi, papilkėjusi, nuplikusi. Jos 
gerklė buvo gyva žaizda, o skrandis atpildavo 
beveik viską, ką suvalgydavo. Gydytojai buvo 
priversti sustabdyti gydymą, nes tinstanti 
gerklė nebegalėjo ryti. [...]

Klaudijos lankytojai
Klaudija vylėsi, kad aplankantys krikščio

nys paguos ją ir padės suvokti, kas jai vyksta. 
Bet jų balsai ne guodė, o kėlė sumaištį.

Bažnyčios diakonas patarė labai rimtai 
pagalvoti, ko Dievas nori ją išmokyti. „Tavo 
gyvenime tikrai yra kažkas, kas nepatinka 
Dievui, – pasakė jis. – Kažkur tikrai turėjai 
peržengti Jo valią. Tokie dalykai nenutinka 
šiaip sau. Dievas naudoja aplinkybes mus 
įspėti ir nubausti. Ką Jis tau sako?“

Po kelių dienų Klaudija nustebo pamačiusi 
mažai pažįstamą moterį iš bažnyčios. Ši ap
kūni ir išsiblaškiusi našlė akivaizdžiai buvo 
prisiėmusi ligonių drąsintojos vaidmenį. Ji 
atnešė gėlių, giedojo giesmes ir pasiliko skai
tyti džiaugsmingų psalmių apie čiurlenančius 
upelius ir katučių plojančius kalnus. Kai tik 
Klaudija mėgindavo pakalbėti apie savo ligą 
ar prognozes, ši moteris tuoj pat pakeisdavo 
temą, bandydama įveikti kančią džiugia nuo
taika ir gerais linkėjimais. Bet ji apsilankė tik 

Kur Dievas, 
kai skauda?

kartą, po kelių dienų gėlės nuvyto, giesmės 
pradėjo skambėti tuščiai ir Klaudijai teliko 
laukti dar vienos skausmo kupinos dienos.

Apsilankė dar viena moteris – ištikima 
per televizorių rodomų išgydymo tarnautojų 
sekėja. Trykšdama pasitikėjimu, ji patikino 
Klaudiją, kad išgydymas yra vienintelė jos 
išeitis. Kai Klaudija užsiminė jai apie diakono 
patarimą, moteris baisiai pasipiktino: „Dievas 
niekada nesiunčia ligos! – sušuko ji. – Ar 
neskaitei Biblijos? Velnias slankioja kaip 
riaumojantis liūtas, bet Dievas išgelbės tave, 
jei sukaupsi pakankamai tikėjimo, kad būsi 
išgydyta. Klaudija, prisimink, kad tikėjimas 
gali pajudinti kalnus, taip pat ir Hodžkino 
limfomą. Paprasčiausiai tikėjimu įvardyk pa
žadą, tuomet paskelbk pergalę.“

Kelis kitus rytmečius, gulėdama sterilia
me kobalto procedūrų kambaryje, Klaudija 
bandė „sukaupti“ tikėjimą. Abejojo, ar iš viso 
gerai suprato, kaip tai turi įvykti. Ji neabejojo 
antgamtiškomis Dievo galiomis, bet kaip 
Dievą įtikinti savo nuoširdumu? Tikėjimas – 
tai ne raumuo, kurį gali sustiprinti lavinimo 
pratimais. Jis buvo slidus, neapčiuopiamas ir 
nesuvokiamas. Visas sumanymas apie tikėji
mo kaupimą atrodė nepaprastai varginantis 
ir ji niekaip negalėjo nuspręsti, ką tai iš tiesų 
reiškia.

Turbūt pati „dvasiškiausia“ moteris iš 
Klaudijos bažnyčios atnešė keletą knygų 
apie dėkojimą Dievui už viską, kas įvyksta. 
„Klaudija, turi pasiekti tokią būseną, kai galėsi 
pasakyti: „Dieve, myliu Tave, kad siunti man 
tokią kančią. Tai Tavo valia, o Tu žinai, kas 
man geriausia. Todėl aukštinu Tave, jog myli 
mane taip, kad leidi tai patirti. Dėkoju Tau už 
viską, taip pat ir šią ligą.“

Kai Klaudija permąstė šiuos žodžius, mintyse 
iškilo absurdiški Dievo paveikslai. Ji įsivaizdavo 
didelę kaip pati visata trolio pavidalo figūrą, kuri 
mėgavosi traiškydama bejėgius žmones tarp 
pirštų, daužydama juos kumščiais ir ištaškyda
ma į aštrias uolas. Figūra kankindavo žmones, 
kol jie sušukdavo: „Dieve, myliu Tave už tai, ką 
man darai!“ Ši mintis Klaudijai pasirodė tokia 

šlykšti, kad ji nusprendė, jog negali mylėti ir 
garbinti tokio Dievo.

Dar kitas lankytojas – Klaudijos pasto-
rius – leido jai pasijusti išrinkta ypatingai 
misijai. Jis pasakė: „Klaudija, tu esi paskirta 
kentėti už Kristų ir Jis tave apdovanos. Dievas 
išsirinko tave, nes esi labai tvirta ir dora, kaip 
kad išsirinko Jobą, ir Jis naudoja tave kaip pa
vyzdį kitiems. Dėl tavo reakcijos jų tikėjimas 
gali sutvirtėti. Turėtumei jaustis apdovanota, 
o ne apkartusi. Ką mes matome kaip nelaimę, 
Dievas mato kaip galimybę.“ Jis patarė jai 
mąstyti apie save kaip bėgimo su kliūtimis 
čempionę, o apie blogybes – kaip kliūtis, ku
rias reikia peršokti pakeliui į pergalę.

Kartais mintis apie save, kaip privilegijuotą 
kankinę, Klaudijai buvo maloni, sumišusi su 
savigaila. Kitu metu, kai skausmas sustiprė
davo, kai ji išvemdavo maistą ir veidas dar la
biau pasendavo, Klaudija sušukdavo: „Dieve, 
kodėl aš? Pasaulyje yra milijonai stipresnių 
ir garbingesnių už mane krikščionių – kodėl 
negalėjai pasirinkti vieno iš jų?“ Ji visiškai 
nesijautė čempionė ir stebėjosi, kodėl Dievas 
tyčia stato kliūtis kelyje tų, kuriuos myli.

Aš taip pat aplankiau Klaudiją ir radau 
ją visiškai pasimetusią tarp šių prieštaringų 
žodžių. Ji man atkartojo gero linkinčių krikš
čionių patarimus, o aš klausiausi suglumusio 
jos pasakojimo. [...]

Tą dieną Klaudijai galėjau mažai ką patarti. 
Tiesą sakant, apsilankius pas ją iškilo daugiau 
klausimų. Kodėl ji gulėjo ligoninės lovoje, o aš 
stovėjau šalia visai sveikas? Kažkas manyje pa
sibaisėjo klausant, kaip ji atkartojo trafaretinius 
savo lankytojų komentarus. Ar krikščionybė 
turi kenčiantį priversti pasijusti dar bjauriau? 
[...] Kažkas čia buvo ne taip. Didžiojo Gydytojo 
įkurtas tikėjimas krizės akivaizdoje turėtų teikti 
ramybę, o ne sumaištį.[...]

Kur Dievas, kai skauda? Ar Jis bando mums 
kažką pasakyti per mūsų skausmą?

Parengta pagal Philip Yancey knygą  
„Kur Dievas, kai skauda?“

Vilnius, 2015. Leidėjas – VšĮ „Abigailė“.

Vieną dieną sulaukiau 
sielvartingo pagalbos šauksmo 
iš artimų draugų Džono ir 
Klaudijos Klakstonų. Vos 
perkopę dvidešimt metų, 
jaunavedžiai buvo ką tik 
pradėjęs savo bendrą gyvenimą 
Vidurio Vakaruose. [...] Jaunoji 
Klakstonų pora susidūrė su 
kliūtimi, kur kas didesne už juos 
abu. Klaudijai buvo diagnozuota 
Hodžkino limfoma, lifmazgių 
vėžys, ir gydytojai davė tik 
penkiasdešimties procentų 
tikimybę išgyventi.



Geroji žinia Laisvalaikis

1. Kokia nors proga ar be progos nupirkite ir 
padovanokite žmogui jums patikusią krikščio
nišką knygą, kurioje pristatoma ir Evangelija. 
Dovanodami galite papasakoti, kokį įspūdį jums 
pačiam paliko ši knyga.

2. Kavinėje palikite padavėjui daugiau arbatpi
nigių, o kartu su jais – ir Evangelijos lankstinuką.

3. Papasakokite Evangeliją tiems, kurie jums 
skambina, norėdami kažką parduoti – jei nepati
kės tuo, ką sakote, tai gal daugiau nebeskambins.

4. Papasakokite apie Jėzų žmogui, kuris jums 
paskambino suklydęs numeriu. Visai rimtai! 
Yra žmonių, kurie per tokį „atsitiktinį“ pokalbį 
įtikėjo!

5. Atsisakykite dalyvauti bedieviškoje vei
kloje. Kai jūsų paklaus priežasties, mandagiai 
paaiškinkite.

6. Išgirdę apie sunkumus išgyvenančius žmo
nes, melskitės už juos. Jeigu yra galimybė, mels
kitės ir kartu su jais.

7. Jei kažkas susirgs – nuneškite tam žmogui 
karšto maisto ir atviruką su jautriais žodžiais, 
kuriame būtų ir padrąsinanti eilutė iš Biblijos.

8. Paklauskite žmonių nuomonės apie da
bartinius pasaulio įvykius. Tuomet nuolankiai 
pasidalinkite su jais ir savo dievota nuomone.

9. Sąžiningai pripažinkite kitiems, kaip pats 
išgyvenate sunkumus, ir papasakokite jiems tai, 
kaip jums tenka pasikliauti Dievu.

10. Spontaniškai padarykite žmogui kokį nors 
gerą darbą, o tada palikite kortelę su užrašu: „Nes 
Jėzus myli tave.“

11. Jeigu esate internetinio „Facebook“ varto
tojas, ant jums patinkančių dvasingų įrašų spaus
kite ‚Patinka‘ ir ‚Dalintis‘, kad tai galėtų pamatyti 

daugiau žmonių. Kartu ten trumpai parašykite, 
ką jums tai reiškia.

12. Užsirašykite tarnauti savanoriu sielova
dininku elektroninėje tarnystėje ieškauDievo.lt

13. Su kitais krikščionimis draugais pradėkite 
kartu Biblijos studijas. Pakvieskite netikinčius 
savo draugus prisidėti prie jūsų.

14. Savo elektroninio pašto programoje pri
dėkite automatinį parašą. Paraše pasidalinkite 
patinkančia Biblijos eilute ir/ arba pakvieskite 
žmones užsisakyti Biblijos skaitinius. Pavyzdžiui, 
„Praskaidrinkite savo dieną kasdiene eilute iš 
Biblijos, pamąstymu ir malda. Užsisakykite ne
mokamai: http://biblijos.lt/skaitiniai.

15. Visada nešiokitės rankinėje keletą Evan
geliją pristatančių lankstinukų ar krikščioniškų 
žurnalų, juos galite palikti biuruose ar poliklini
kų laukiamuosiuose kitiems žmonėms. Palikite 
Evangelijos lankstinuką degalinėje, kai pilatės 
degalus.

16. Jei siunčiate sveikinimus atvirukuose, 
įsigykite atvirukų su Biblijos eilutėmis. Jei tokių 
atvirukų nerandate, užrašykite Biblijos eilutę 
ranka ir kartu įdėkite Evangelijos lankstinuką.

17. Jei dažnai tenka dalintis savo vizitine 
kortele – išspausdinkite jos apačioje arba kitoje 
pusėje Biblijos eilutę. Taip padėsite kitiems suži
noti, kad Jėzus jums kažką reiškia.

18. Prieš Kalėdas aplankykite savo artimiau
sius kaimynus ir įteikite mažą dovanėlę (pa
vyzdžiui, gražiai įpakuotą kalėdinį meduolį, 
krikščionišką kalendorių) ir būtinai pridėkite 
Evangelijos lankstinuką.

„Nepavarkime daryti gera, nes savo metu 
pjausime derlių, jei nepailsime!“ (Galatams 6, 9)

Parengė Robertas Peteraitis

Gydytojo dukters vestuvės. Pokylyje 
nuotakos tėvas atsistoja, norėdamas 
paskaityti tostą, kurį buvo užsirašęs 
popierėlyje. Beskaitydamas jis keletą 
kartą stabteli, kaip manyta, užplūdus 
nuoširdiems jausmams, bet pauzei 
užtrukus jis pasiaiškina: 
– Atsiprašau. Nebeįskaitau, ką 
esu užsirašęs. – Pakėlęs akis į 
susirinkusiuosius, jis klausia:
– Gal tarp jūsų yra vaistininkas?

***

Paprasti būdai 
Evangelijos žinia  
pasidalinti su kitais Savo pirmagimį sūnų atsinešėme 

pas pediatrą, kad šis atliktų pirmąją 
apžiūrą. Apžiūrėjęs vaikelį gydytojas 
mums sako:
– Turite gražų kūdikį.
Šypsodamasis atsakau:
– Manau, kad tą patį sakote visiems 
naujagimių tėvams.
– Ne, – atsako jis, – tik tiems, kurių 
kūdikiai tikrai gražūs.
– O ką tuomet sakote 
likusiesiems? – paklausiau jo.
– Kad kūdikis visas į jus.

***

Mokslininkas sako vaistininkui:
– Duokite man paruoštų 
acetylsalicilo rūgšties tablečių.
– Turite galvoje aspiriną? – 
klausia jo vaistininkas.
Mokslininkas pliaukšteli sau per 
kaktą:
– Būtent tai! Niekaip 
neprisimenu šio pavadinimo.

***

Palaikykite švarą virtuvėje – 
valgykite kavinėse.

***

Subalansuota dieta – kai 
kiekvienoje rankoje yra po 
sausainį.

***

Nedarau mankštos: jei Dievas būtų 
norėjęs, kad pasiekčiau kojų pirštus, 
tai būtų mano kūne juos padaręs 
aukščiau.

***

Parengė Robertas Peteraitis

Jei esame tai, ką valgome, tai aš 
esu lengvas, greitas ir pigus.

***
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iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš 
tikiu, kad Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują dėl mano pa-
darytų nuodėmių. Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas. 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.

kviečiame Jus prenumeruoti 
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“, 
„Vera i Žizn“, „Tropinka“ 
Lietuvos pašto skyriuose 
arba internetu www.post.lt 
2017 metams.

Malonūs skaitytojai,  

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

Visų žurnalų metinė 
prenumeratos kaina – 5 Eur

Žurnalus galite prenumeruoti 
internetinėje  svetainėje 
www.prenumeruok.lt bei mūsų 
redakcijoje, adresu: 
Pylimo g. 2010, LT01118, Vilnius

Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“  
leidžiami 4 kartus per metus, 

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

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

Prie širdies durų

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 atlei
dimą, Jo prisikėlimu – amžinojo gyvenimo dovaną. Tau tereikia ją priimti. Nuoširdžiai patikėk, kad 
Jėzus Kristus mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

Priimk Jėzų Kristų į savo širdį dabar. Gali pakviesti Jėzų ateiti į tavo gyvenimą melsdamasis tokia malda:

Kaip susitaikyti su Dievu?

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

Iki 2017 m. sausio 31 d. šias prekes galite 
įsigyti su -20% nuolaida*.  
Nuolaidos kodas – GŠ20.

*Nuolaida taikoma tik perkant 
internetiniame reformatų knygyne –  
www.reformatuknygos.lt

Krikščionio 
metų knygelė 

2017

Ketvirtus metus 
leidžiama Krikščionio 

metų knygelė. 
2017 – tai puikus 

nedidelis kalendorius, 
lydėsiantis kiekvieną 
tikintįjį 2017aisiais.

Kaina – 3,90 €

Kaina – 6,70 €

Akistata 
su mūsų 
toleruojamomis 
nuodėmėmis

Neliečiamos 
NuodėmėsR I C K  W A R R E N

N a u j a s 
p a p i l d y t a s 

l e i d i m a s

KAM AŠ  
ČIA ESU?

G y v e n i m a s  d ė l  t i k s l o

ŠI KNYGA PAKEITĖ MILIJONUS GYVENIMŲ

Išversta į daugiau kaip 85 kalbas Gyvenimas 
dėl tikslo yra ne vien knyga; tai vadovas 42 
dienų dvasinėje kelionėje. Kartą leidęsi į šią 
kelionę, jūs jau niekada nebebūsite toks pat.

NAUJIENA
knyga vaikams

ir

Biblijos istorijų 
tyrinėtojams

Ši knyga – tai gausiai 
iliustruotos Biblijos 

istorijos. Įvairūs siužetai, 
kuriuos siūloma surasti 

kiekviename piešinėlyje, 
liudija apie žmonių 

gyvenimą senovėje: ką jie 
valgė, kuo vertėsi, kokius 

gyvulius laikė, kokius 
augalus augino. Galėsite 

leistis į biblinių įvykių 
paiešką ir susipažinti su 
tolimos praeities tautų 

buitimi ir kultūra. Knygos kaina 5 €
Knygos kaina 11 €
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Linkstame manyti: „Gyvenimas 
turi būti teisingas, nes Dievas yra 

teisingas.“ Bet Dievas nėra gyvenimas. 
Ir jei supainiosiu Dievą su šio 
gyvenimo realybe – pavyzdžiui, nuolat 
tikėdamasis geros sveikatos, – būsiu 
pakeliui į baisų nusivylimą.
Philip Yancey

Negalavimas suteikia tokias malones, 
kurių negalime pamatyti tuomet, 

kai esame sveiki. Kaip vynuogių 
mynimas išspaudžia iš jų saldžias sultis, 
taip ir nesveikata paskatina mus nustoti 
priešintis, atjunko mus nuo pasaulio ir 
ištobulina mūsų poilsį Dieve.
Robert Murray McCheyne

Kai kurie piktnaudžiauja savo 
kūnu nuolat užgindami jam 

būtiną poilsį ir jėgų atgavimą; 
kiti leidžia savo kūnams tapti 
silpniems ir suglebusiems visai 
nesimankštindami. Abi šios grupės 
turėtų išmokti dievotos savo kūnų 
savitvardos.
Jerry Bridges

Kai prarandamas turtas, niekas 
nebūna prarasta; kai prarandama 

sveikata, būna šiek tiek prarasta; bet 
kai prarandamas padorumas, tuomet 
viskas būna prarasta.
Billy Graham


