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pavasaris kaip pranašas jau eina priekyje ir savo 
sprogstančiais pumpurais skelbia žinią, kad artėja pati 
svarbiausia visai žmonijai šventė – mūsų Viešpaties 
PRISIKĖLIMAS. Šiais metais daug žmonių visoje Euro-
poje Velykas švęs pirmą kartą savo gyvenime. Prisimin-
kime juos, pabėgusius nuo grėsmės ir persekiojimų, savo 
maldose, kad tikėjimo džiaugsmą išgyventų kuo daugiau 
širdžių. Raginu save ir Jus prisiminti artimuosius, drau-
gus, pažįstamus bei skirti laiko sukurti šiltam pasveiki-
nimui, kuris patvirtintų mūsų Gelbėtojo prisikėlimą iš 
mirties. Te mūsų gyvenimai liudija apie šios nuostabios 
šventės tikrumą visiems šalia esantiems.

Te Velykų žinia sustiprina Jūsų tikėjimą ir  
pasitikėjimą KRISTUMI!

Remigijus Jucevičius
Misionierių labdaros fondo  
„Šviesa Rytuose“ valdytojas

Brangūs žurnalo draugai, 
mieli skaitytojai,

„Jis prisikėlė, Jo čia nebėra.“ (Mk 16, 6)

„Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė 
simonui.“ (Lk 24, 34)

„Nėra Jo čia, Jis prisikėlė!“ (Mt 28, 6)

„Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės 
dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai 
Magdalenai.“ (Mk 16, 9)

„Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma 
jūsų į Galilėją.“ (Mt 28, 7)
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Ganytojo žodis

2

Apie reformaciją galima kalbėti keliais as-
pektais. Vienas, geriausiai žinomas, yra isto-
rinis – tai Bažnyčios reformacija, ją minime 
jau penkis šimtus metų. Kitas vertas aptarti 
reformacijos aspektas yra asmeninis – tai 
mano paties reformacija – tiek vidinis, tiek 
išorinis asmeninis pasikeitimas. Yra dar ir 
trečias reformacijos aspektas – biblinis, 
tai yra reformacija, apie kurią užsimenama 
Biblijoje ir kurią įgyvendino Viešpats Jėzus.

Tokio žodžio kaip „reformacija“ Biblijoje 
nerasime. Senajame Testamente užfiksuo-
ti reiškiniai, kuriuos galima vertinti kaip 
tam tikras reformacijas. Izraelio karalius 
Jošijas (2 Kar 23) ir karalius Asa (2 Kar 15) 
Izraelyje ėmėsi religinių reformų. Jošijas 
atnaujino Sandorą ir padarė daug pakeitimų 
šventykloje. Asa ėmėsi valyti stabmeldystę 
Izraelyje.

Naujajame Testamente, Apaštalų darbuo-
se, Pauliaus kaltinimo byloje, girdime, kaip 
advokatas Tertulas giria Romos vietininką 
Feliksą jam sakydamas: „Mes turime tikrą 
taiką ir daug pagerinimų tautai, įvestų tavo 
rūpesčiu.“ (Apd 24, 2) Žodžio „pagerinimai“ 
atitikmuo graikų kalba yra žodis „diorthosis“, 
kiti galimi šio žodžio vertimai yra „atnaujini-
mas, pataisymas bei reformacija“. Girdamas 
kitą žmogų kaip gerą reformatorių, tikrai 
gali paglostyti jo savimeilę, tai Tertulas ir 
darė, liežuviu „glostydamas“ Feliksą.

Kitoje vietoje žodis „diortosis“ panaudo-
tas tokiame kontekste, kai laiško Hebrajams 
autorius kalba apie pirmąją Dievo ir Izraelio 
Sandorą (Hbr 9, 10) ir pasako, kad ji galioja 
iki atnaujinimo – „diortosis“ meto. Naujoji 
Sandora yra tas atnaujinimo metas, ją savo 
krauju užtvirtino Kristus, ir ji yra ta tikroji 
Reformacija pagal biblinį supratimą.

Be Sandoros: širdis linksta link pikto
„Žmogaus širdies polinkiai pikti nuo jau-

numės.“ (Pradžios 8, 21)

Pakeisti  
savo širdį

Artūras Rulinskas
Vilniaus Laisvųjų krikščionių 
bažnyčios pastorius

2017 metai Lietuvoje ir 
daugelyje Europos šalių 
minimi kaip Reformacijos 
metai. Šiais metais vyks 
daugiau viešų renginių, 
konferencijų, bus skelbiamos 
publikacijos, skirtos 
Reformacijos 500 metų 
jubiliejui.

Gal netiksliai pacituosiu, tačiau vienoje 
per televiziją rodytoje reklamoje buvo toks 
tekstas: „... amžių tradicijų pagimdyta gyvy-
bė iš Lietuvos gelmių – Lietuvos degtinė“. 
Šį reklaminį klipą matė televiziją žiūrintys 
Lietuvos žmonės, ir jiems pasiųsta žinia 
yra labai aiški. Pačioje Lietuvos gelmėje, jos 
širdyje, – teigia degtindariai, – yra degtinė...

Man nesinori gyventi tokioje Lietuvoje, 
kurios gelmėse tyvuliuoja degtinė, bet pa-
žvelgus, kokie prasti yra tautiniai socialiniai 
rodikliai, degtindariai iš dalies teisūs. Taip, 
iš esmės reikia atnaujinti Lietuvą, ją reikia 
reformuoti, nes kitaip susinaikinsime patys, 
iš vidaus, ne iš išorės, kaip to baiminamės.

Tai, kad mūsų širdis yra linkusi į pikta ir 
blogį, Biblijoje kalbama nuolat. Žmogaus 
širdis nėra gera iš prigimties, nes ją sugadi-
no maištas prieš Dievą, nuodėmė. Yra daug 
įvairių pasaulėžiūrų, kurių atstovai mėgina 
visaip išteisinti žmogaus širdį ir aiškina, kad 
žmogus pats savaime yra geras, tačiau aplin-
kybės jį priverčia elgtis blogai.

Ganytojo žodis

Naujoji Sandora 
yra tas atnaujinimo 
metas, ją savo 
krauju užtvirtino 
Kristus, ir ji yra ta 
tikroji Reformacija 
pagal biblinį 
supratimą.



4 5

Matant, kas vyksta pasaulyje, kyla klausi-
mas: kodėl žmonės taip blogai elgiasi? Kodėl 
Sirijoje vyksta karas? Kodėl Rusija užpuolė 
Ukrainą? Tačiau klausti visiškai neverta, nes 
ir taip aišku – todėl, kad žmogaus širdis nuo 
jaunumės yra pikta. Kodėl mūsų televizijoje 
reklamuojama degtinė, teigiant, kad ji yra 
Lietuvos tradicijos ir gelmė? Tai todėl, kad 
pats sau paliktas žmogus – be atsakomybės, 
be Dievo, be meilės artimui – yra linkęs dėl 
naudos sau išnaudoti kitą žmogų.

Poreikis, kad žmonės atsinaujintų, refor-
muotųsi, gyventų kitokį gyvenimą, kitaip 
mąstytų, yra didžiulis. Norisi, kad gyvenimo 
norma būtu ne tai, kas pikta, bet kas gera, 
malonu, prasminga. Pačiam žmogui pakeisti 
savo širdį yra labai sudėtinga, tačiau visai kas 
kita, kai prie jos leidi prisiliesti Viešpačiui. 
Dėl tos priežasties apie reformaciją pirmiau-
sia kalbame pradėdami nuo savęs – kaip 
pasikeitė mano širdis, kaip pasikeitė mano 
gyvenimas?

Laikantis Įstatymų sandoros reikalavi-
mų: širdis linksta link religijos

„Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo 
Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane 
lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui 
jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų 
priesakų.“ (Evangelija pagal Morkų 7, 6–7)

Kartais žmonės mėgina guostis – aš 
tai nesu toks kaip kiti; aš tikiu Dievą, esu 
krikštytas, retkarčiais einu į pamaldas arba 
mišias, bažnyčioje tuokiausi.

Kažkodėl galvojama, kad religingumas 
daro žmogų geresnį. Gal geresnį ir daro 
žmonių akivaizdoje, bet ne Dievo.

Senoji Sandora, kurią VIEŠPATS sudarė 
su Izraeliu per Mozę, turėjo labai daug įvai-
rių reikalavimų, įstatymų ir poįstatyminių 
aktų. Senoji Sandora buvo tokia religiškai 
reikli, kad žmogui buvo neįmanoma gyventi 
laikantis tos Sandoros ir jaustis laisvam. Tų 

reikalavimų tikslas ir buvo parodyti, kad 
žmogus turi pasitikėti Dievu, bet ne vykdyti 
religijos ritualus.

Ir Izaijas, ir Jėzus atkreipė dėmesį, kad 
išoriškai religingi atrodantys žmonės ir 
save, ir kitus apgauna, bet iš esmės jie nėra 
reformavę savo gyvenimo ir atnaujinę savo 
širdies. Giedodami giesmes ir laikydamiesi 
savo sugalvotų priesakų jie vykdo religinius 
įsakus, tačiau širdyse lieka labai toli nuo 
Viešpaties.

Religija yra tiesiog išorė, o svarbiau yra vi-
dus. Išorė gali atrodyti gražiai, gali atrodyti, 
kad tu esi orus ir pamaldus tikintysis. Jėzus 
fariziejams kalbėjo: „fariziejai, valote taurės 
ir dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo 
ir nelabumo“ (Evangelija pagal Luką 11, 39).

Religija yra kaip viršutiniai drabužiai, 
slepiantys ir pridengiantys purvinus ir pras-
mirdusius apatinius. Kokie yra apatiniai 
drabužiai, žmonės nelabai mato ir nelabai 
nori matyti, o VIEŠPATS ir mes tai žinome. 
Na, dar kartais apie tai kalba pranašai, tokie 
kaip Izaijas: „Visi mes tapome lyg nešvarūs, 
mūsų teisūs darbai – lyg suteršti skudurai.“ 

(Izaijo 64, 5). Izaijo minėti „suteršti skudu-
rai“ yra tie, kuriuos naudoja moterys savo 
apsivalymo dienomis. Štai tokie švarūs mes 
esame savo teisumu, kai pasitikime religi-
niais ritualais ir apsimetame pamaldžiais.

Religingą širdį reikia reformuoti. Jei ji liks 
tik religinga iki gyvenimo pabaigos, bėda 
bus tokios širdies žmogui, nes ir geriausia 
religija žmogaus neapvalo. Širdis, aprengta 
tam tikros religijos uniforma, lieka purvina, 
jos purvini apatiniai lieka nepakeisti. Nepa-
sitikėk jokia religija, jokiais žmonių papro-
čiais – žiūrėk tik į Jėzų ir sek Juo.

Reformuotas Naujojoje sandoroje: šir-
dis linksta garbinti tik Viešpatį

„Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventyklo-
je, o savo namuose tai vienur, tai kitur lauž-
davo duoną, džiugia ir tauria širdimi drauge 
vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos 
liaudies mylimi.“ (Apaštalų darbų 2, 46)

Naujoji sandora buvo įgyvendinta tik dėl 
to, kad žmonės turėtų galimybę atnaujinti 
savo širdį, galėtų reformuoti savąjį gyve-
nimą ir dabar jį gyventų Dievui, iš tiesų Jį 
garbindami. Atkreipkite dėmesį, koks didelis 
skirtumas yra tarp tų garbintojų, kurie šlo-
vino Dievą laikydamiesi Įstatymo sandoros 
ir Naujosios sandoros. Pirmosios garbintojai 
taip priprato prie apeigų ir žmonių sugal-
votų taisyklių, kad garbindami Dievą jie 
būdavo toli nuo Jo savo širdimi.

Šventoji Dvasia, įkvėpdama autorių Luką 
užrašyti šį pasakojimą, jam pašnibžda, kad 
jis užrašytų, jog šie žmonės tauria širdimi 
garbino Viešpatį. Patikėję Jėzų, šie izraelitai 
apleido ritualus, prie kurių buvo pripratę, 
ir ėmėsi gyventi tikėjimu, sekti Jėzaus mo-
kymu. Skirtumas jų gyvenime buvo mil-
žiniškas, nes pirmuoju atveju kalbėta apie 
žmones, kurie savo širdyse buvo toli nuo 
Viešpaties, o dabar kalbama apie žmones, 
kurie tauriomis širdimis garbina Viešpatį.

Reformuoti žmonės yra ne tie, kurie pri-
klauso protestantiškos pakraipos bažnyčiai, 
bet tie, kurie pasitikėdami Jėzumi priėmė 
Dievo Sandorą ir gyvena jos laikydamiesi. 
Jų širdys pasikeitė, jų protai atsinaujino, jų 
darbai tapo pašvęsti Dievui. Jie mato ir at-
pažįsta Kristumi sekančius brolius ir seseris 
ir juos drąsina.

Kaip tu gyveni, brangus žmogau? Ar 
gyveni vadovaudamasis savo intuicija, be 
Sandoros su Dievu, ir visi tie dvasiniai rei-
kalai tau atrodo tarsi bobų plepalai? O gal 
esi kiek pažengęs ir laikaisi ypatingų savo 
krašto papročių, tradicijų ir jautiesi saugus 
paisydamas Įstatymų sandoros reikalavimų?

O gal kartais meldiesi, nes ieškai, kaip 
reformuoti savo gyvenimą, gal tikiesi, kad 
Dievas tau parodys malonę ir pakvies į kito-
kią Sandorą – tokią, kurioje tu esi priimtas iš 
meilės, tokią, kurioje pasikeitė ir atsinaujino 
tavoji širdis, tokią, kuri tave padarė atnaujin-
tu ar reformuotu žmogumi.

Pačiam žmogui 
pakeisti savo 
širdį yra labai 
sudėtinga, 
tačiau visai kas 
kita, kai prie jos 
leidi prisiliesti 
Viešpačiui. 
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Istorijos puslapiai

Kodėl svarbu šį jubiliejų minėti valstybės 
mastu, kalbamės su vyskupu M. Sabučiu.

Ką apie Reformaciją turėtų žinoti evan-
gelinės krikščionybės neišpažįstančioji 
visuomenės dalis? Kokią įtaką šio judė-
jimo idėjos ir principai padarė ne vien 
Bažnyčiai, bet ir visos visuomenės raidai?

Reformacija turėjo lemiamos įtakos ne 
vien teologijos, žmogaus dvasinio kelio rai-
dai, bet ir daugeliu aspektų visai visuomenei 
apskritai. Ji smarkiai paveikė Europos ir 
pasaulio kultūrą. Pirmiausiai – kalbą, raštiją.

Kaip žinome, Lietuvos raštijos pradi-
ninkai buvo liuteronų kunigai Martynas 
Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Kristijonas Do-
nelaitis, ir tai ne atsitiktinumas: gimtosios 
kalbos, raštijos puoselėjimą skatino būtent 
reformacijos principai. Dievo žodis, pagal 
Martyną Liuterį, turėjo būti skelbiamas gim-
tąja – motinos kalba, visiems suprantamai. 
Pagal reformacijos principus, žmogaus tau-
tinė tapatybė kilusi iš Dievo – tai Viešpaties 
duota dovana. Tokio požiūrio dėka galėjo 
atsirasti terpė pirmajai lietuviškai knygai 
išleisti: Mažvydas parašė liuteroniškojo ti-
kėjimo santrauką – Katekizmą. Vėliau Tilžės 
kunigas Danielius Kleinas parašė pirmąją 
lietuvių kalbos gramatiką, Jonas Bretkūnas į 
lietuvių kalbą išvertė Bibliją, Tolminkiemio 
kunigas Kristijonas Donelaitis sukūrė pir-
mąją lietuvišką poemą „Metai“.

Kitas labai svarbus Reformacijos idėjų 
aspektas – atsigręžimas į žmogų, jo vertės 

2017-ieji – 
Reformacijos metai

Lietuvos reformacijos istorijos 
ir kultūros draugijos bei 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios vyskupo Mindaugo 
Sabučio iniciatyva 2017-ieji 
paskelbti Reformacijos metais. 
Bažnyčios reformacijos 
pradžia laikomi 1517-ieji 
metai, kai Martynas Liuteris 
Vitenberge paskelbė 95 tezes, 
prikaldamas jas prie bažnyčios 
durų. Šiais metais minimas 
Reformacijos 500 metų 
jubiliejus.

iškėlimas, žmogaus kaip asmens teisių ir 
laisvių skelbimas. Taigi Reformacija skatino 
demokratijos raidą.

Kurios iš Reformacijos idėjų aktualiau-
sios šiandien?

Manau, kad jos per penkis šimtus metų 
neprarado savo aktualumo.

Pirmiausiai žinotina, kad M. Liuteris, 
siekęs reformuoti Bažnyčią, ragino sugrįžti 
prie Evangelijos. Visos M. Liuterio teologijos 
ašimi laikomas mokymas apie išteisinimą 
vien Dievo malone, tikėjimu.

Kalbant plačiąja prasme, Reformacijos 
idėjos itin svarbia laiko žmogaus asmeni-
nę atsakomybę šioje žemėje, kalba apie jo 
pašaukimus – jų jis turi ne vieną: būti geru 
sūnumi ar dukra, tėvu ar motina, broliu ar 
seserimi, geru sutuoktiniu, geru kaimynu, 
geru bičiuliu, geru savo valstybės piliečiu. 
Reformacijos idėjos skatina nelaukti pono 
nurodymų arba stebuklų, o pačiam jausti 
atsakomybę ir pareigą patarnauti kitiems, 
saugoti savo namus, savo šeimą, savo šalį.

Kokie turėtų būti 2017-ieji, jubilie-
jiniai, metai? Kas turėtų būti per juos 
pasakyta, priminta, padaryta?

Pirmiausiai – tai grįžimas prie pačios es-
mės, prie šaknų, ištakų – prie devyniasdešimt 
penkių Liuterio tezių, iš kurių svarbiausia 
yra nuostata, kad visas žmogaus gyvenimas, 
jo dvasinė kelionė turi būti skirta Kristui ir 
atgailai.

Atgailai?
Taip, atgailai – ne ta prasme, kad žmogus 

turi kasdien save kaltinti ir graužtis, bet ta 
prasme, kad jis turi norėti, siekti atsinaujinti 
su Dievo pagalba. Žmogus turi kasdien sau 
priminti, kad be Dievo valios, pats vienas, vien 
tik savo pastangomis, sprendimais ir protu jis 
nieko negali. Ir melsdamasis jis turi galvoti ne 
apie save, o apie Dievą. Kasdienėje veikloje vis 

pasitikrinti, ar tai, ką darau, yra Dievo duota, 
daroma dėl Dievo, ar dėl kitų dalykų – pinigų, 
garbės ir taip toliau. Nesusireikšminti, nedary-
ti iš savęs stabo. Atsisakyti arogancijos.

Atsinaujinti – tai priimti mylinčio Dievo 
dovaną – išganymą, atpirkimą.

Pasitikrinti… Kaip, kuo?
Dievo žodžiu. Skaitant Katekizmą. Nuo-

širdžiai atsakant sau į klausimus pagal De-
šimt Dievo įsakymų. Pavyzdžiui, kodėl ne-
buvau sekmadienį bažnyčioje. Kur tuo metu 
buvo mano širdis?..

Ar pačiai Reformacijai reikia refor-
muotis?

Manau, kad taip. Kaip ir kiekvienam žmo-
gui, taip pat Bažnyčiai.

Ko palinkėtumėte Klaipėdos krašto ir 
visiems Lietuvos žmonėms?

Kad juos nuolat lydėtų geroji angelų žinia. 
Pasitikėti Dievu. Nebijoti. Kaip Marijai sakė 
Dievo angelas: „Nebijok. Pasitikėk…“

Linkiu pasitikėti Dievu. Mylinčiu Dievu. 
Jo malone. Linkiu nešti šią angelų žinią ki-
tiems. Tik Kristus gali sunaikinti mūsų bai-
mes ir suteikti ramybės. Jis yra Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas. Pradžia ir pabaiga. Kad ir kas 
nutiktų, Viešpats visada su tavimi.

Andromeda Milinienė
„Vakarų Ekspresas“, reformacija500.lt

Atsinaujinti – tai 
priimti mylinčio 
Dievo dovaną – 
išganymą, atpirkimą.
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Derėtų pripažinti, kad mums visiems ne-
svetimas noras kitų akyse pasirodyti geriau, 
tuomet imame didžiuotis Reformacija ar 
kokia kita heroiška istorija. Net ir tikėjimo 
veiksmuose neretai pasitaiko pasididžia-
vimo ir žmogiškos veidmainystės, noro 
padaryti įspūdį aplinkiniams. Jėzus smerkė 
veidmainius, einančius melstis į aikštes, 
kad būtų žmonių matomi ir giriami dėl savo 
išskirtinio pamaldumo (Mt 6, 5–6). Taip 
pat Jėzus minėjo tuos, kurie giriasi duoda-
mi išmaldą (Mt 6, 2–4), o pasninkaudami 
perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos 
kenčiančius (Mt 6, 16–18).

Dievui svarbu ne išoriniai, parodomieji 
dalykai, kuriais galime didžiuotis prieš kitus, 
bet tai, kiek asmeniškai keičiamės, refor-
muojamės. Svarbu, kokia yra mūsų tikėjimo 
esmė. Jėzus sako: „Venkite daryti savo tei-
sumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte 
jų matomi, antraip negausite užmokesčio 
iš savo Tėvo danguje.“ (Mt 6, 1) „Kur at-
eina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur 
nuolankumas, – ten išmintis.“ (Pat 11, 2) 
Taip pat yra šeimos ir bažnyčios gyveni-
me – ten, kur įsivyrauja išdidumo nuostatos, 
vėliau ateina gėda ir žlugimas.

Asmeninė 
reformacija – 

Tomas Šernas

Šiais, 2017 metais švenčiame 
Reformacijos 500 metų 
jubiliejų. Tai labai svarbaus 
istorinio proceso jubiliejus. 
Domėdamiesi šia tema 
dažnokai nustembame, 
kaip mažai apie ją žinome. 
Gilindamiesi į evangelinių 
bažnyčių pradžią, jų teologiją 
suvokiame, jog Reformacijos 
judėjimas turėjo vienokios ar 
kitokios įtakos Europos ir kitų 
kontinentų istorijai.

Tačiau krikščioniui Reformacijos istorija 
būtinai reikia domėtis, nes tai ne tik žmonių, 
bet ir Dievo pėdsakas. Iš istorijos reikia nuo-
lankiai mokytis išminties. Suvokta istorija 
(laikas) nustoja būti vien praeitimi, ji įgyja 
tiesioginį ryšį su dabartimi ir ateitimi.

Laikas yra labai paslaptinga kategorija. 
Vienu atveju laikas yra tai, kas žymi žemės 
judėjimą aplinkui saulę. Mes tą laiką skirstome 
metais, mėnesiais, paromis, valandomis. Net 
vieną sekundę galime dalinti iki begalybės.

Kitu atveju laiką suvokiame istoriškai, 
mokomės suvokti ir interpretuoti įvykius, 
pavyzdžiui, savo giminės, šalies, Reforma-
cijos istoriją.

Lietuvos evangelikų reformatų 
Bažnyčios generalinis 
superintendentas, kunigas

Trečiu atveju pradedame suvokti, jog 
pasaulio laikas ir asmeninis dvasinis laikas 
yra skirtingi dalykai. Ilgas gyvenimas, moks-
lai, saviugda neturi aiškaus ryšio su mūsų 
dvasiniu – maldos laiku. Prabėgę gyvenimo 
dešimtmečiai nebūtinai reiškia, kad žmogus 
gyveno ir dvasiniame laike. Žmogaus gyve-
nime yra visokių laikų, bet svarbiausias yra 
dvasinis. Jis žymi vidinio žmogaus augimą. 
Dvasinis laikas žymi gyvenime pačią svar-
biausiąją – vidinę asmens reformaciją.

Atsimindami ir pagerbdami Reformacijos 
500 metų jubiliejų, nepamirškime savo dva-
sinio laiko – asmeninės reformacijos.

Dievui svarbu 
ne išoriniai, 
parodomieji 
dalykai, 
kuriais galime 
didžiuotis 
prieš kitus, 
bet tai, kiek 
asmeniškai 
keičiamės, 
reformuojamės.

Istorijos puslapiai

dvasinis laikas
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Verta pamąstyti

„Dievo įstatymas... negali žmogaus at-
vesti į teisumą“

Į eilinio universiteto daktaro kritiką iš viso 
nereagavo ir Mainco arkivyskupas. Bet tezės 
neprapuolė ir netrukus, išverstos (iš lotynų) į 
vokiečių kalbą, paplito po visą kraštą. Šurmu-
lys dėl jų turinio kilo didžiulis. Vos per porą 
mėnesių visa Vokietija sužinojo apie maištingą 
Augustinų ordino vienuolį Liuterį.

Šurmulys ilgainiui išjudino ir ordino va-
dovybę, ši, jau nebegalėdama nereaguoti, 
pakvietė savo narį Liuterį viešam disputui į 
Heidelbergo universitetą. Šįkart, 1518 metų 
balandžio 26 dieną, Liuteriui pavyko savo 
pažiūras pristatyti jau net keturiasdešimties 
tezių bei jų paaiškinimų pavidalu. Dispute, 
kuriame dalyvavo nemažai universiteto ben-
druomenės bei būsimieji reformatoriai, kaip 
Martynas Buceris, Liuteris atlaidų temos 
visai nelietė. Jam jau buvo aišku, jog atlaidai 
viso labo tėra tik didžiulės teologinės netvar-
kos ledkalnio viršūnė. Heidelbergo disputo 
tezėse Liuteris pasirodo tikras reformato-
rius, pirmą kartą iškeldamas visas esmines 
Reformacijos temas, pristatydamas savo 
naujosios teologijos pagrindus bei iš esmės 
atnaujintą tikėjimą. 

Heidelbergo disputo tezių pradžioje, nuo 
pirmos iki dvyliktos tezės, Liuteris kalba 
apie žmogaus gerus darbus ir pabrėžia: 

Tikėjimu,  
dėkingumu ir  
meile
Reformatoriai apie gerus darbus

Holger Lahayne

Piktnaudžiavimas 
indulgencijomis (atlaidų 
praktika) paragino 
Vitenbergo teologijos 
profesorių Martyną Liuterį 
paskelbti savo 95 tezes. 
Tada, 1517 m. rudenį, 
jomis šauktas disputas, 
deja, neįvyko.

„Dievo įstatymas, paveikiausias gyvenimo 
mokslas, negali žmogaus atvesti į teisumą.“ 
Įstatymas yra geras ir šventas, nes atspindi 
Dievo būdą ir charakterį, tačiau jis nėra 
Evangelija. Žmogiškieji darbai mums nesu-
teikia teisumo, nes jie „tik išore blizga, o vi-
duje visiškai sugedę“, kai kyla iš netikėjimo. 
Jie net laikytini mirtinomis nuodėmėmis, 
„kai daromi be Dievo baimės, klaidingai ir 
nedorai kliaujantis savimi (...) Nes juk ten, 
kur nesama Dievo baimės, nėra ir nuolanku-
mo; o kur nėra nuolankumo, tenai puikybė, 
o dėl to ir Dievo rūstybė bei teismas.“ 

Ketvirtos tezės komentare apie Dievo 
įstatymo pirminę užduotį Liuteris šitaip 
sako: „Įstatymu Viešpats pažemina mus ir 
išgąsdina savų nuodėmių akivaizdoje tiek, 
kad ir žmonėms, ir pačių akyse pasirodome 
tarsi tuščia vieta, lyg paskutiniai iš paskuti-
niųjų, netgi tokie ir tikrai besantys... Daugiau 
nebesikliaujame savimi, nes savyje atsiremti 
tegalime tik į nuodėmę, paklydimą, mirtį ir 
pragarą... Jis pažemina mus mūsų pačių aky-
se bei priverčia viskuo nusivilti, kad pakeltų 
savu gailestingumu bei padarytų besivilian-
čiais... Tad šitoks žmogus nusivilia visais 
savo darbais ir neberegi savyje jau jokio bliz-
gesio, o temato vien tik savąjį nevertumą.“

Susidaro įspūdis, tarsi Liuteriui geri dar-
bai išvis nieko nereikštų. Ir jis bus klaidingas, 

jei nepasinaudosime Liuterio numatytu 
pilietinio ir dvasinio teisumo atskyrimu. Ne-
žudyti, nevogti, neapgaudinėti, nesvetimauti 
ir t. t. – visa tai „nėra nusikaltimai“, tai kaip 
tik pagirtini ir geri veiksmai, nes apibūdina 
padoraus piliečio elgseną. Tačiau išorinis 
teisumas, reikalingas viešajame gyvenime, 
mūsų nesutaiko su Dievu. Dažniausiai nėra 
labai sunku daugmaž taikiai su aplinkiniais 
sugyventi, o viešoji valdžia daugiau ir nerei-
kalauja. Bet iš visos širdies mylėti Dievą ir 
artimą – to, deja, nesugebame tobulai atlikti. 
Pavyzdžiui, Dievas savo įstatymu reikalauja 
ne tik nesvetimauti, bet net ir niekada geidu-
lingai nežvelgti į kito žmoną (Mt 5, 27–28). 
Deja, įvykus nuopuoliui jau niekaip to ne-
ištesime. Dėl to įstatymas mus pažemina ir 
„priverčia viskuo nusivilti“ – būtent nusivilti 
savo gebėjimu geru elgesiu patikti Dievui.

Darbų ir tikėjimo santykį Liuteris smul-
kiai išanalizavo savo žymiuosiuose veikaluo-
se „Apie krikščionio laisvę“ bei „Apie gerus 
darbus“ (abu parašyti 1520 m.) Pastarajame 
tekste jis akcentuoja, kad pirmąjį įsakymą 
(„Neturėsi kitų dievų“) tegali įgyvendinti 
tik tikėjimas: vien „pasitikėjimas, iš pačių 
širdies gelmių iškylantis tikrumas ir yra tik-
rasis pirmojo įsakymo išpildymas“. Todėl 
tikėjimas „yra pirmas, aukščiausias ir pats 
tauriausias geras darbas“. Tikėjimas yra 

Evangelikų teologas, Lietuvos 
evangelikų reformatų sinodo 
kuratorius
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tasai „pagrindinis darbas“, kuris žmogiš-
kuosius darbus paverčia gerais. Be tikėjimo 
visi darbai, kuriais manomės išpildysią 
kitus įsakymus, yra ne kas kita, kaip „tikra 
stabmeldystė“, nepaisant to, kokie išoriškai 
religingi jie atrodytų. Dėl to „visi darbai turi 
būti atliekami“ su tikėjimu.

Savo „Didžiajame katekizme“ (1529) Liu-
teris ypač iškelia pirmojo įsakymo reikšmę. 
Šiuo įsakymu reikalaujama Dievu nuošir-
džiai pasitikėti ir Jį tikėti. „Mat jei širdis 
Dievo atžvilgiu taip nusiteikusi, tai ji išpildys 
šį ir kitus įsakymus. Priešingai, kas bijosi 
ir myli ką nors kitą danguje ir žemėje, tas 
nesilaikys nei šito, nei jokio kito įsakymo.“ 
Todėl pirmasis įsakymas yra „ir pagrindas, ir 
šaltinis“, kitus įsakymus užpildantis gyvybe 
bei turintis „šviesti ir savo spindesį siųsti 
visiems kitiems“. Visi kiti įsakymai nuo pir-
mojo priklauso bei nuolat juo remiasi.

Tai labai ryšku ir „Mažajame katekizme“, 
čia M. Liuteris pirmąjį įsakymą trumpai 
paaiškina šitaip: „Mes turime visų labiau-
siai bijotis Dievo, Jį mylėti ir Juo pasitikėti.“ 
Įsakymas pateikiamas tarsi preambulė, duo-
danti aiškinimo toną visiems įsakymams, 
einantiems po jo, nes kiekvienam padaro 
įžangą vienodu tvirtinimu: „Mes turime 
Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad…“ Tikėjimas 
ragina veikti ir mylėti, ir tik tikėjimas padaro 
visus darbus krikščioniškus. Vokiečių teo-
logas O. Bayeris antrina: „Tikėjimą suvokti 
kaip pirmojo įsakymo išsipildymą (...) – tai 
apskritai viena svarbiausių M. Liuterio teo-
loginių įžvalgų, savo pamatine verte vargiai 
begalima būti pervertinta.“ (Martin Luthers 
Theologie)

„Dėkingi Dievui už Jo geradarystes“
Kiti reformatoriai iš esmės mokė to pa-

ties. Šveicarijos evangelikams taip pat teko 
ginti savo mokymą apie tikėjimo pirmumą 
ir gerus darbus. 1539 m. Liono vyskupas 
kardinolas Sadoletas užsimojo laišku par-

sikviesti Ženevos gyventojus atgal į Romos 
katalikybę. Į tai netruko sureaguoti jaunas 
reformatorius Jonas Kalvinas, jis miestiečių 
vardu surašė sodrų atsakymą, pateikdamas 
evangelikų tikėjimą puikiai apginančius 
argumentus.

„Jie [evangelikai] darbams nenumatė 
vietos“, – Kalvinas pakartoja kardinolo 
priekaištą, čia pat atkirsdamas, jog išeities 
tašku privalo tapti teisingas žmogaus paži-
nimas: žmogus, atsistojęs Dievo ir Jo teismo 
akivaizdon, išvysta visą dievišką šventumą 
bei teisumą ir suvokia savo varganą padėtį. 
„Visa savikliova griūva, palikdama vien tik 
myriop pasmerktojo dejonę.“ Žmogaus „vie-
nintelis išsigelbėjimas“ – tik „Dievo gailes-
tingumas“. Kristuje yra parengtas žmogaus 
išgelbėjimas, „Kristus yra tikrasis mūsų 
teisumas“. Kristaus paklusnumu bei auka 
atpirkta mūsų kaltė ir esame išgelbėti „ne 
dėl mūsų nuopelno, ne mūsų gerais darbais, 
o vien tik gailestingumo dovana“.

„Iki žmogaus išteisinimo Dievo akivaizdo-
je mes geriems darbams neteikiame jokios 
reikšmės“, – teigia Kalvinas, nes vien tik 
tikėjimas išteisina. Bet Sadoletas tik iš dalies 
teisus. Vis dėlto evangelikai darbams numatė 
vietos – šventėjimo procese arba mokinystė-
je: „Išteisinto žmogaus gyvenime mes jiems 
[geriems darbams] teikiame pirmaujančią 
vietą.“ Toliau Kalvinas rašo: „Kur Kristus, 
ten ir šventėjimo Dvasia... Ir atvirkščiai: kur 
uoliai nesiekiama švento būdo ir nekaltumo, 
ten nėra nei Kristaus Dvasios, nei paties 
Kristaus.“ Tikėjimu priimame Kristų, o Jo 
šventumas paženklina tikėjimo gyvenimą.

Evangelikai sutaria: pirmiausia būtina 
suvokti savo vargą Dievo akivaizdoje, nusi-
vilti savo gebėjimais; antra, tikėjimu turime 
priimti Dievo teisumo dovaną ir išteisinimą; 
trečia, gerais darbais išreikšti savo išganymą. 
Šie trys žingsniai grindžia ir „Heidelbergo 
katekizmo“ (1563) struktūrą. Jo autorius 
Z. Ursinas, kaip ir Liuteris, rašo, kad geri 

darbai yra „vien tik tie, kurie daromi tikru 
tikėjimu pagal Dievo įsakymus ir Jo garbei...“ 
(91 kl.) Bet Ursinas daugiau dėmesio skiria 
atnaujintai tikinčiojo motyvacijai. 64 klau-
sime jis pabrėžia, kad tikrai tikintis žmogus 
neišvengiamai duos „dėkingumo vaisių“. 
Būtent dėkingumas yra visos trečiosios 
katekizmo dalies apie įstatymus ir maldą 
pagrindinė tema ir antraštė („Apie dėkin-
gumą arba apie krikščioniškąjį gyvenimą“). 

Tos dalies pirmasis klausimas iš karto 
kreipia prie reikalo esmės: „Kodėl turime 
daryti gerus darbus?“ ir atsakoma taip: „To-
dėl, kad Kristus, mus atpirkęs savo krauju, 
Šventąja Dvasia daro panašius į savo atvaiz-
dą, kad pasirodytume visu gyvenimu dėkingi 
Dievui už Jo geradarystes ir tuo Jį pašlovin-
tume...“ (86 kl.)

Didžioji krikščioniško gyvenimo ir vi-
sos krikščioniškosios etikos antraštė – 
dėkingumas! Dar prieš „Heidelbergo kate-
kizmą“ J. Brencas savo 1535 m. katekizme 
pabrėžė dėkingumą (gali būti, kad Ursinas 
netgi perėmė šio liuteronų reformatoriaus 
formuluotę). Panašiai kalba ir H. Bulin-
geris savo „Antrajame šveicariškajame 

išpažinime“ (1566): geri darbai „turėtų būti 
daromi ne tam, kad užsipelnytume amžinąjį 
gyvenimą (nes amžinasis gyvenimas (...) yra 
Dievo dovana), ne dėl pasipuikavimo (...) ir 
ne dėl pelno (...), bet dėl Dievo garbės, kad 
būtų papuoštas mūsų pašaukimas ir pareikš-
tas dėkingumas Dievui“ (XVI, 6). 1554 m. 
„Brastos didžiajame katekizme“ netgi išski-
riamos devynios priežastys, dėl kurių reikia 
daryti gerus darbus.

„Kristuje gyvena tikėjimu, artimaja-
me – meile“

Ir Liuteris, ir Kalvinas krikščioniškąjį 
gyvenimą kartais apibūdindavo tik dviem 
žodžiais: tikėjimas ir meilė. „Svarbiausia, 
kad mūsų širdis būtų visiškai užpildyta 
meile Dievui. Iš šios pilnatvės liesis meilė 
artimui jau tarsi savaime“, – rašo Kalvinas 
(Inst. II,  8, 51). Savo gerais darbais šlovina-
me Dievą, Jam dėkojame bei supanašėjame 
su Kristumi; mūsų geri darbai stiprina mūsų 
pačių tikėjimą, nes ir mes patys galime 
džiaugtis jų vaisiais; mūsų geri darbai taip 
pat krypsta ir į mūsų artimą, nes liudija jam 
Evangeliją ir jam tarnauja.

Liuteris kaip buvęs vienuolis griežtai kriti-
kavo tokius to meto gerus religinius darbus, 
kaip mišios, šventųjų vietų lankymas, atlai-
dai, šventųjų ir relikvijų kultas, privalomas 
pasninkavimas, askezė, celibatas ir t. t. Ypač 
„Šmalkaldeno nuostatuose“ (1537) jis ne-
vengė aštrių epitetų, kaip „antikrikščioniški 
piktnaudžiavimai“ ir „stabmeldystė“. Dievui 
tokių išgalvotų ‘darbų’ visiškai nereikia; Jis 
nori mūsų tikėjimo. Jis mums dovanoja savo 
teisumą, už tai mes Jam atsilyginame dėkin-
gumu, atlikdami gerus darbus iš meilės arti-
mui. Geri darbai neverčia šalintis netikinčio 
pasaulio; jų pagrindinė vieta – ne atskirtoje 
religinėje terpėje. Krikščionis, Dievo išgel-
bėtas žmogus, yra siunčiamas į pasaulį, kad 
visų pirma kasdieniame gyvenime patarnau-
tų kitiems žmonėms iš meilės.
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Pirmiausia būtina 
suvokti savo vargą Dievo 
akivaizdoje, nusivilti 
savo gebėjimais; antra, 
tikėjimu turime priimti 
Dievo teisumo dovaną ir 
išteisinimą; trečia, gerais 
darbais išreikšti savo 
išganymą. 



Reformacijos veidai

Kalbėdami apie pirmąją lietuvišką knygą, 
turime apžvelgti jos pasirodymo aplinkybes, 
įtaką lietuvio savimonės įsitvirtinimui bei 
šios knygos vietą pasauliniame kontekste.

Krikščioniškoje Vakarų Europoje iki Re-
nesanso vartota lotynų kalba. Ja Vakarų 
Europoje vyko bažnytinės apeigos, buvo 
rašomi mokslo veikalai, tarpusavyje susiraši-
nėjama. Lotynų kalba atskyrė aukštąjį luomą 
nuo prastuomenės, kuriai lotynų kalba buvo 
svetima, nesuprantama, kelianti mistinius 
jausmus.

Į save naujai pažvelgti privertė vokiečių 
teologas dr. Martynas Liuteris, išvertęs į 
vokiečių kalbą Bibliją bei vokiškai paskelbęs 
kelis filosofijos-teologijos traktatus ir šitaip 
atvėręs naują erą tautinių kultūrų plėtotei, 
nacionalinės raštijos formavimuisi.

Ne tik Vokietijoje, bet ir kitose Vakarų 
Europos šalyse pradėta rašyti gimtąja kalba – 
suprasta, kad tik tuomet skelbiamos tiesos 
taps prieinamos daugeliui skaitytojų. Tai ska-
tino kurti raštiją vietos žmonių vartojamomis 
kalbomis. Anksčiau filosofai apeliuodavo į 
aukštuomenę. Dabar ir jie atsigręžė į savo 
tautas: pradėjo rašyti vietos kalbomis. Jau 
nepakako lotynų kalbos, nes ji buvo nesu-
prantama daugumai žmonių, nesuprantamos 
jiems buvo ir bažnytinės apeigos.

Lietuviams greitai tapo patrauklios naujos 
idėjos, juolab todėl, kad Lietuvai priėmus 
krikštą ir krikščioniškas kultūrines vertybes, 

Mažvydo kūryba ir 
tautinis identitetas

Šiais metais minėdami 
Reformacijos 500 metų jubiliejų 
prisimename ir žymiausius 
lietuviškosios Reformacijos 
veidus, asmenybes, turėjusias 
neabejotinos įtakos visai mūsų 
šalies istorijai ir kultūrai. 
Martynas Mažvydas buvo 
vienas tų ryškių tautos šviesulių, 
klojusių teisingo lietuviško 
žodžio supratimo pamatus ir, 
galiausiai, padėjusių įsitvirtinti 
tautinei savimonei.

jos valstybinėse institucijose įsitvirtino kan-
celiarinė slavų ir lotynų kalbos, kiek vėliau 
drauge su jomis – ir lenkų kalba, atsivėrė 
akivaras tarp buvusių bendruomenių ir nau-
jai besiformuojančios bajorijos, kaimiečių 
ir miestiečių. Reformacija lietuvių kalbai 
pravėrė vartus į viešąjį gyvenimą.

Vienas pirmųjų Refor-
macijos idėjų skleidėjų 
Lietuvoje buvo Abrao-
mas Kulvietis. Jis, studi-
juodamas įvairiuose Va-
karų Europos universite-
tuose, užsuko į Prūsiją, 

ten susipažino su jos kunigaikščiu Albrechtu 
ir jo įkalbėtas persikėlė į Vitenbergo univer-
sitetą. Čia susipažino su Pilypu Melanchto-
nu, Martynu Liuteriu, Vitenberge apsigynė 
daktaratą. Grįžęs į Vilnių, A. Kulvietis įsteigė 
aukštesniąją mokyklą, kurios tikslas – rengti 
jaunuolius studijoms Europos universite-
tuose. Dėl savo protestantiškos dvasios jis 
su savo bendraminčiais Jurgiu Zablockiu 
ir Stanislovu Rapolioniu buvo priverstas 
apleisti Vilnių ir priimti Albrechto kvietimą 
persikelti į Karaliaučių.

Manoma, kad ir M. Mažvydas priklausė 
Abraomo Kulviečio aplinkai. Visi jie susilau-
kė kunigaikščio Albrechto globos. 1544 me-
tais įkurtame Karaliaučiaus universitete 
susibūręs lituanistų būrelis tapo lituanistinių 
idėjų sklaidos židiniu.

Į Karaliaučių atvykusį Abraomą Kulvietį 
Prūsijos kunigaikštis paskyrė savo patarėju 
ir pavedė vadovauti analogiškai kaip ir Vil-
niuje steigiamai mokyklai, ši 1544 m. buvo 
reorganizuota į Karaliaučiaus universitetą. 
Abraomas Kulvietis buvo paskirtas jo profe-
soriumi, tačiau jau po metų mirė. Mirdamas 
jis prašė, kad lietuviškai būtų giedamos jo 
paties išverstos psalmės. Tai aiškiai bylojo 
apie tautinės savimonės požymius. Abraomo 
Kulviečio išverstą giesmę M. Mažvydas įdėjo 
į savo parengtą pirmąją lietuvišką knygą.

Be abejonės, sumanymas kurti naują raštiją 
negimsta išsyk. Abraomas Kulvietis priklausė 
tai lietuvių kultūros veikėjų kohortai, kuri ne 
tik suprato mokslo svarbą krašto kultūrai, bet 
ir gimtosios kalbos vertę. Jis pradėjo versti į 
lietuvių kalbą psalmes, jas Martynas Mažvydas 
išspausdino pirmoje lietuviškoje knygoje.

1547 m. Karaliaučiuje išleistas M. Mažvy-
do parengtas „Katekizmas“ – naujas tarpsnis 
Lietuvos kultūros istorijoje. Pirmojoje lietu-
viškojoje knygoje išspausdinta pirmoji lie-
tuviška abėcėlė, giedojimo taisyklės (natos). 
Prakalba – tai pirmasis lietuviškai parašytas 
poetinis tekstas, joje aiškiai suformuluoti 
knygos išleidimo tikslai:

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit.
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti1.

1 Martynas Mažvydas. Katekizmas ir kiti raštai. Vilnius, 
1993, p. 54.
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Ir šis kreipinys neliko be atgarsio – lie-
tuviškai rašytas žodis prigijo. Jo svarba ta, 
jog suvokta – tauta negali gyvuoti be savo 
rašytinio žodžio, jos netenkina jokia svetima 
kalba, kad ir kokia ji būtų, ar senoji slavų, ar 
lotynų – jos yra atneštos kultūros vaisius. 
M. Mažvydas yra lietuvių literatūrinės kal-
bos pradininkas. O „Mažvydo giesmynas 
buvo pagrindas vėlesniems lietuvių giesmy-
nams, išleistiems Prūsijoje (J. Bretkūnas, 
L. Zengštokas).“2 Tautai reikalinga sava raš-
tija, sava kultūra. Savos kultūros turėjimas 
nereiškia izoliacijos nuo kitų kultūrų.

2  J. Lebedys. Senoji Lietuvių literatūra. Vilnius: Mokslas, 
1977, p. 49.

Šios knygos vertė daugiaplanė: pirma, ji 
skatino melstis gimtąja, tai yra, lietuvių kal-
ba, tapo viešojo gyvenimo atributu; antra, ji 
buvo lietuviškų giesmių pirmtakė; trečia, pa-
rodė, kad lietuviškai galima eiliuoti; ketvirta, 
knygoje buvo kuriamos abstrakčios sąvokos, 
tapusios lietuvių literatūrinės-bendrinės 
kalbos pradininkėmis, penkta, suvokta, kad 
lietuviai privalo turėti savo raštiją (tam pa-
teikta abėcėlė, ji orientavo vėlesnius mūsų 
raštijos darbininkus). Kitaip sakant, knyga 
buvo grindžiama tautinė savimonė.

M. Mažvydo „Katekizmas“ byloja apie 
Renesanso epochoje vykusius žmonių pa-
saulėžiūros pokyčius, naujų idėjų poreikį. 
Juk akivaizdu, koks trumpas laikotarpis tarp 
M. Liuterio Biblijos vertimo į vokiečių kalbą 
ir pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo. 
Analizuodami M. Mažvydą pastebime, kad 
ši idėja brendo jau Vilniaus aukštesniojoje 
mokykloje, o įgyvendinta buvo Karaliaučiu-
je. Gimsta lietuviškumo idėja, nors dar ir 
nebandoma ją teoriškai pagrįsti.

Žinoma, kad išleidęs „Katekizmą“, 
M. Mažvydas įniko rengti lietuviškus gies-
mynus. 1549 metais jis išleido „Giesmę 
šv. Ambraziejaus ir šv. Augustino“; 1559 m. 
iš vokiečių kalbos išvertė krikšto apeigų 
aprašymą pagal M. Liuterį ir pridėjo vienos 
Liuterio giesmės vertimą, 1558–1562 metais 
parengė maldų ir giesmių rinkinėlį, kurį po 
M. Mažvydo mirties 1589 m. išleido Jonas 
Bretkūnas, ir pagaliau didžiausias M.  Maž-
vydo darbas – „Giesmės krikščioniškos“ 
(1566 m. – I ir 1570 m. – II dalis).

Nuo tada tapo akivaizdu, kad lietuvių 
kultūra ir Lietuvos kultūra nėra tapačios. To 
negalėjo nepastebėti ir katalikiškoje Lietu-
vos dalyje, ten taip pat atsigręžta į lietuvišką 
žodį. Įdomu ir tai, kad šį procesą pirmieji 
pastebėjo LDK kultūros veikėjai, kilę iš Že-
maitijos, artimos protestantiškai Prūsijai. 
Taip šis darbas nuvilnijo ir į Lietuvos Didžią-
ją Kunigaikštystę.

Ryškus šio darbo tęsė-
jas – Mikalojus Dauk-
ša. Manoma, kad pirmąją 
lietuvišką knygą Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje – [vokiečių jėzuito] 
Petro Kanizijaus „Kate-
kizmą“ išvertė ir išleido 

apie 1585 m Vilniaus universiteto dėstytojai 
(mūsų laikų nepasiekė nė vienas tos knygos eg-
zempliorius). 1595 metais universiteto spaus-
tuvė išspausdino Mikalojaus Daukšos išverstą 
ir parengtą [ispanų jėzuito Jokūbo Ledesmos] 
„Katekizmą“, o 1599 metais – [lenkų jėzuito 
Jokūbo Vujeko] „Postilę“. Tai, kad Žemaitijoje 
parengtas knygas spausdino Vilniaus universi-
teto spaustuvė, rodo, jog universitete palankiai 
žiūrėta į lietuvių kalbą ir kultūrą.

M. Daukšos tautos samprata pralenkė amži-
ninkus. Niekas iki tol Vakarų Europoje nebuvo 
suformulavęs tokio tikslaus tautos apibrėžimo 
kaip mūsų mąstytojas. Pasak jo, tauta – tai 
žmonės, gyvenantys vienoje teritorijoje, tu-
rintys bendrus papročius bei šnekantys viena 
kalba. „Kurgi, sakau, – klausė M. Daukša, – 
pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, 
kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų 
dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais 
amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir 
visada rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti 
ir gražinti.“3 Taip čia pratęstas M. Mažvydo 
pradėtas darbas. Visada svarbu pirmajam pra-
laužti ledus – Mažvydas juos pralaužė.

M. Daukša tyčiojasi iš bajorų, išsižadė-
jusių savosios kalbos. „Nėra tokios menkos 
tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, 
kur nebūtų vartojama sava kalba. Tąja kalba 
paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia 
savosios ir svetimų tautų istorijas, senas ir 
naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, 
ją gražiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais 
bažnyčioje, tarnyboje, namie.“4

3 M. Daukša. Prakalba į malonųjį Skaitytoją // Lietuvių 
literatūros istorijos chrestomatija, Vilnius, 1957, p. 65. 

4 Ten pat, p. 66.

Apžvelgdami M. Mažvydo darbų reikšmę 
tolesniam lietuvybės suvokimui, matome, 
jog lietuvių tauta susiformavo, lietuvių raš-
tija pradėjo formuotis tuo pat metu, kaip 
ir daugelio Europos tautų. Apie tai mums 
mena M. Mažvydo vardas, neišblėsęs iš lie-
tuvių atminties net juodžiausiais okupacijų 
metais.

1947 metais buvo iškilmingai minimas 
Pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubi-
liejus5. Naujai perleista knyga, ji tapo priei-
nama plačiajai visuomenei. Per visą sovietų 
aneksijos laikotarpį M. Mažvydo išleistas 
„Katekizmas“ žadino lietuvių savimonę, 
įkvėpė Justiną Marcinkevičių parašyti dramą 
„Mažvydas“, tapusią Atgimimo šaukle.

Atkūrus Lietuvos valstybingumą, lietuvių 
tauta vėl šventė savo raštijos pradininko ju-
biliejų. Jam rengtasi nuo pat pirmųjų atkur-
tosios nepriklausomybės dienų, mat artėjo 
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubi-
liejus. Jis plačiai paminėtas ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose šalyse. Ypač plačiai jis buvo mi-
nimas Vokietijoje. Antai, Ostsee-Akademie 
vadovo dr. Dietmaro Albrechto iniciatyva 
1996 m. birželio 11–17 d. Liubeke ir Viten-
berge (Vokietija) buvo surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija, skirta M. Mažvydui. 
Joje dalyvavo apie 100 mokslininkų iš įvairių 
Europos šalių. Pirmosios lietuviškos knygos 
pasirodymo 450 metų proga ši data buvo 
įtraukta į 1997 metų UNESCO minimų datų 
sąrašą.

Baigdamas norėčiau pacituoti Jurgį Le-
bedį: „Savo atkakliu darbu, nepaisydamas 
nepalankių sąlygų jis [M. Mažvydas] atvėrė 
lietuviškai knygai kelią, pradėjo naują erą 
lietuvių tautos kultūros istorijoje.“6

Prof. Bronislovas Genzelis
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr. 3

5 Tais metais Tauragės ev. liuteronų bažnyčiai suteiktas 
Martyno Mažvydo vardas. – Red.

6 J. Lebedys. Lituanistikos baruose, t. I. Vilnius: Vaga, 1972, 
p.65.
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Kitokia nuomonė

1918

Esant tokiai atmosferai, prisidengus 
smurto užkardymo priedanga priimtos ke-
lios teisinės nuostatos, išplaukiančios iš kai-
ruoliško liberalizmo pasaulėžiūros, galinčios 
turėti labai rimtų praktinių padarinių tiek 
Lietuvos šeimoms, tiek visai visuomenei.

Smurto apibrėžime – bet 
kokia fizinė bausmė
Pirmiausiai šiame įstatyme smurtui pri-

skirta bet kokia fizinė bausmė. Paradoksalu, 
bet kairiesiems ir liberalams plekštelėjimas 
vaikui per sėdynę – baisus smurtas, o suplė-
šyti vaiką gabalais motinos įsčiose – visiškai 
normalu. Priėmus tokį įstatymą belieka už-
drausti Bibliją, nes, pasak kairiųjų ir liberalų, 
tai – baisus smurtinis tekstas. Patarlių 13, 24 
sakoma: „Kas gailisi rykštės, nekenčia 
savo vaiko, o kas jį myli, rykšte patai-
so.“ Patarlių 23, 13–14 rašoma: „Nedvejok 
bausti vaiko – nes nuo plakimo rykšte jis 
nemirs. Iš tikrųjų tu turi jį plakti rykšte, 
kad išgelbėtum jo gyvastį nuo pragaro.“

Dauguma atvejų blogiausia – kraštutinu-
mai. Taip, yra žmonių, manančių, jog fizinio 
poveikio priemonė – pagrindinis auklėjimo 
sprendimas. Toks požiūris išties urvinis ir 
barbariškas. Bet kai ši priemonė lieka kaip 
paskutinis variantas, veiksmingesnės tampa 
ir žodinės priemonės. Kai kas mano, jog mi-
nėtąsias Patarlių knygos tezes reikėtų skaityti 

Marius Kundrotas 

2017 m. vasario 14-ąją 
Seimas priėmė naują 
Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymą. Jis 
priimtas įaudrintų jausmų 
atmosferoje, po kraupaus 
įvykio Kėdainiuose, 
kai asocialus individas 
mirtinai sumušė mažametį 
sugyventinės sūnų.

perkeltine prasme, kaip Jėzaus žodžius apie 
išsiluptas akis ir nusikapotas rankas. Vis dėlto 
šią versiją aiškiai paneigia istorinis kontekstas. 
Ar bibliniais laikais buvo įprasta lupinėtis akis 
ar kapotis rankas? Ne. Ar buvo įprastos fizinio 
poveikio priemonės auklėjant vaikus? Tikrai 
taip. Taigi prasmė gali būti tiesioginė.

Interpretacijų pinklėse
Dar du prieštaringi priimto įstatymo 

terminai – aplaidus vaiko emocinių ir so-
cialinių poreikių tenkinimas ar apskritai jų 
tenkinimo vengimas. Šias formuluotes ga-
lima labai plačiai interpretuoti. Jeigu subari 
vaiką – sukeli jam emocinę kančią. Jeigu 
liepi vaikui ruošti pamokas, kai jis nori žais-
ti, – sukeli jam emocinę kančią. Jeigu nenu-
perki norimo žaislo, tai jau tampa socialine 
problema: mat vaikas gali pasijusti skurdžiu-
mi ir menkysta, palyginti su turtingesnių ar 
daugiau leidžiančių tėvų vaikais. Už visa tai 
gresia teisinės sankcijos, o kraštutiniu atve-
ju – ir vaikų atėmimas.

Norvegijoje, į kurią atvirai orientuojasi 
įstatymo iniciatoriai, vaikų teisių tarnybos 
virto grėsminga baudžiamąja mašina ir labai 
pelningu verslu. Pagal kairuoliško liberaliz-
mo dogmas vaikai atiminėjami iš tėvų bet 
kokiu pretekstu ir parceliuojami globėjams, 
įskaitant homoseksualius asmenis, kuriems 
susilaukti vaikų užkerta kelią pati gamta.

Gresiančios sankcijos – 
prieš vaikų turėjimą
Jei šis įstatymas bus nuosekliai taikomas, 

susidarys dvasinė, psichologinė ir socialinė 
atmosfera, kuriai įsivyravus turėti vaikų bus 
tiesiog nesaugu. Auklėsi vaiką – grės sank-
cijos, neauklėsi – taip pat grės sankcijos. 
Beliks jų tiesiog neturėti. Lietuvos demogra-
finiai rodikliai kris dar labiau, o kai lietuvių 
liks milijonas ir dauguma jų – senukai pen-
sininkai, beliks atsivežti arabų ir afrikiečių, 
kad uždirbtų jiems pensijas. Žadėję aukso 
kalnus šeimoms, parlamentarai jas tiesiog 
žlugdo.

Daug kalbama apie smurtą prieš vaikus, 
bet nutylimas kitas tolygus dalykas – pačių 
vaikų smurtas. Įsivaizduojama, kad vaikas – 
tiktai mielas trejų metų mažylis, tačiau vai-
kas gali būti ir dvimetrinis septyniolikmetis, 
skriaudžiantis už save mažesnę mergaitę. O 
tos mergaitės tėvui uždrausta net pirštu pa-
liesti skriaudiką. Ir tai nuo šiol bus dėsningas 
šio įstatymo padarinys.

Krikščionims, esant tokiai atmosferai, be-
lieka prisiminti apaštalo žodžius, jog Dievo 
reikia klausyti labiau nei žmonių ir atidžiau 
balsuoti rinkimuose. Pagaliau – telktis į 
organizuotas grupes ir vykdyti spaudimą 
valdžiai tarp rinkimų. Tai kartais būna 
veiksminga.

Seimo „dovana“ 
Lietuvos šeimoms

politologas

Auklėsi vaiką – 
grės sankcijos, 
neauklėsi – 
taip pat grės 
sankcijos. 
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Laikas rinktis

Pagal Bibliją pragare bus gausu religingų 
žmonių, kelią pas Dievą grindusių savo pa-
čių nuostatomis ir pažiūromis. Tai žmonės, 
tikėję Dievą, lankę bažnyčią ar kitą maldos 
vietą, tačiau niekuomet nesupratę skirtumo 
tarp religijos ir Kristaus.

Religija dažnai iškreipia tikrąjį Dievo 
charakterį, Evangelijos prasmę nukreipdama 
į ritualus, papročius, tradicijas, apeigas ir 
laikydama juos šventais.

Žmogiškos tradicijos negali priartinti 
prie Dievo. Religija moko žmones tarnauti 
Dievui taip, kaip sugalvoja patys žmonės. 
Religija turi daug tarpininkų tarp Dievo 
ir žmogaus, o Biblija moko, kad yra tik 
„vienas tarpininkas – žmogus, Kristus Jė-
zus“ (1 Tim 2, 5).

Daug žmonių save laiko religingais, tę-
siančiais tėvų tradicijas, papročius, jie mano, 
jog yra verti Dievo karalystės, net ir gyven-
dami pasaulietišką gyvenimą, netobulinda-
mi tikėjimo.

Religingo žmogaus nuostatos:
 � esu pakrikštytas;
 � sekmadieniais einu į bažnyčią, aukoju 

pinigų;
 � retkarčiais kai ką sušelpiu;
 � žinau, kad yra Dievas;
 � nedarau didelių nuodėmių, visi mane 

laiko religingu;
 � gyvenu nepriekaištingą gyvenimą.

Religingas ar 

Aukščiausiasis mums 
dovanojo ne religiją, o 
tikėjimą, jis tiesos keliu 
kiekvieną artina prie Dievo. 
Pasaulyje yra daug religijų 
ir kiekviena jų skelbia 
savo tiesas, nesusijusias 
su tiesomis, užrašytomis 
Šventajame Rašte – 
Biblijoje. Apsistokime ties 
krikščioniško tikėjimu, 
kurio kertinis akmuo – 
Kristus.

Tikinčio žmogaus nuostatos:
 � nuo gimimo buvau nuodėmingas;
 � ką gero padariau – nelaikau savo laimė-

jimu;
 � einu prie Dievo ne savo, o Kristaus vardu;
 � tikiu, kad Dievo Sūnus Jėzus yra mano 

Gelbėtojas;
 � priimu Jo auką už mano nuodėmes ir pa-

sitikiu, kad Jis išgelbės mane;
 � tikiu visais Jo pažadais, užrašytais Šv. Rašte;
 � esu pasiryžęs sekti Jėzumi ir augti Jo 

Evangelijos šviesoje.

MIRĘS TIKĖJIMAS nedaro nieko nei dėl 
Dievo, nei dėl žmonių. Jis bevaisis. Žmogus 
gali visą gyvenimą vaikščioti į bažnyčią, 
laikyti save religingu, bet nepatirti jokių 
savo gyvenimo pokyčių. Jis nesielgia pagal 
tai, ką girdėjo per pamokslą bažnyčioje arba 
skaitydamas dvasinius skaitinius. Jis yra tik 
Dievo Žodžio klausytojas, bet ne vykdytojas. 
Jo miręs tikėjimas neskatina tobulėti Evan-
gelijos šviesoje.

GYVAS TIKĖJIMAS kviečia elgtis pagal 
išgirstą Dievo Žodį, tobulinti tikėjimą gerais 
darbais, nuolankumu, meile. Taip tikintis 
žmogus trokšta geriau pažinti Dievą, tar-
nauti Jo bažnyčiai, padėti kitiems materialiai 
ir dvasiškai. Gyvai tikint užsimezga tvirta 
žmogaus ir Dievo draugystė, artimas ben-
dravimas.

Todėl nebus išgelbėti religingi žmonės, 
manantys, kad jiems nereikia Gelbėtojo, kad 
jie savo jėgomis užsitarnaus Dangų.

Tad ką daryti? Patikėti Jėzaus Kristaus 
auka ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, įsi-
leisti Jį į savo širdį, nuolat bendrauti su Juo 
maldoje, labiau pažinti, gręžtis nuo nuodė-
mių, gyventi Viešpačiui patinkantį gyvenimą 
ir besąlygiškai pasitikėti Juo.

Religiniais veiksmais nekompensuosime 
savo nuodėmių. Mums reikia vieno – nu-
sižeminti ir prisipažinti: „Jėzau, man reikia 
Tavęs. Sustiprink mano tikėjimą, leisk Tave 
geriau pažinti ir pažinimo šviesą skleisti 
kitiems, savo gyvenimu ir darbais pateisinti 
krikščionio vardą.“

„Juk iš malonės jūs esate išgelbėti tikėji-
mu, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana; ne 
darbais, kad kas nors nepasigirtų. Mes juk 
esame Jėzuje Kristuje sukurti geriems dar-
bams atlikti. (Ef 2,8–9)

Parengta pagal Janinos Brazauskienės 
knygą „Ar turi tu vietos Jėzui“ 2009 m.

tikintis?

Žmogiškos tradicijos 
negali priartinti prie 
Dievo.
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Tiesą pasakius, pasivaikščiojęs po savo 
pašnekovų praeities labirintus, suprantu, 
kad daugelio jų nebūčiau norėjęs susitikti 
tuomet, kai jie dar gyveno be Dievo. Tačiau 
vidinė reformacija, įvykusi jų širdyse, kai jie 
pašventė savo gyvenimus Jėzui Kristui, yra 
tarytum magnetas, traukiantis kitus žmones 
prie jų ir atveriantis Gyvojo Dievo realumą.

Pažintis su neeiliniu pastoriumi
Viena stipriausių mano draugysčių Izrae-

lyje užsimezgė su pastoriumi Igoriu Gross-
manu bei jo vadovaujama bendruomene 
Rišon Le Siono (Rishon LeZion) mieste. 
Igoris jau dešimt metų tarnauja išlaisvinimų 
tarnystėje, meldžiasi už ligonius, ir Dievas jo 
rankomis daro stebuklus. Bet taip nebuvo 
visada. Tos rankos, kurias šiandien Dievas 
naudoja savo šlovei atskleisti, kažkada buvo 
nematomomis virvėmis pririštos prie Pik-
tojo Režisieriaus pirštų, ir Igoris, pats to 
nesuprasdamas, buvo tarytum marionetė 
velnio režisuojamame filme. Ir kai Igorio 
gyvenime prisipildė nuodėmių saikas, vieną 
vakarą jo žmona pamatė per lovą peršokan-
tį velniūkštį, šis nubėgo į kitą kambarį ir 
pasislėpė spintoje. Kad ir kaip būtų keista, 

Vidinė reformacija 
arba istorija iš 
kelionės po Izraelį

Tadas Daujotas
Radijo laidos „Iš mirties į gyvenimą“ 
redaktorius

Izraelis – tai Pažado žemė, į 
kurią šiandien grįžta žydai iš visų 
pasaulio pakraščių. Tai mažas 
žemės lopinėlis, dėl kurio vyksta 
be galo daug politinių debatų. 
Bet šiandien pažvelkime į čia 
gyvenančio žmogaus širdį. Iš tiesų 
kelionės Izraelyje metu sutikau 
labai daug įdomių žmonių, o 
jų gyvenimo istorijos – didelis 
padrąsinimas kiekvienam.

Natalija visai neišsigando ir nubėgo jo ieš-
koti, bet nerado. Šią istoriją išgirdęs tikintis 
Igorio brolis pasakė, kad jeigu jūsų namuose 
jau velniai rodosi, jums tikrai atėjo laikas 
šauktis Viešpaties vardo. Draugų paraginta 
Grossmanų šeima nusprendė dalyvauti trijų 
dienų seminaruose, kuriuos turėjo vesti iš 
JAV atvykstantys tarnautojai.

Tuo metu Tel Avive vienas po kito dygo 
dangoraižiai, o Igoris dirbo kranininku. Vieną 
įprastą dieną darbo metu kilo didelė audra, 
dėl stipraus vėjo pradėjo siūbuoti kranas, 
kurio kabinoje sėdėjo Igoris. Galinga vėtra, 
raunanti iš žemės palmes, baugino daug ko 
mačiusį vyriškį. Jis suprato, kad turi kažką 
daryti, nes per pastaruosius kelerius metus 
dėl stipraus vėjo buvo nuvirtę net 50 kranų.

Taigi Igoris priėmė sprendimą, kad reikia 
nešdintis iš kabinos, nes sustiprėjusi vėtra 
kraną galėjo bet kada išrauti. Šiaip taip ati-
daręs kabinos duris vyriškis pradėjo leistis 
žemyn. 32 aukšte Igoris buvo pasidėjęs lentą, 
kuria buvo galima perbėgti iš krano į pasta-
tą. Būtent tokioje ekstremalioje situacijoje 
jis prisiminė žydų tautos istoriją, kaip Dievas 
perskyrė Raudonąją jūrą, kad žmonės galėtų 
išeiti iš Egipto. Tuomet Igoris melsdamasis 

paprašė Dievo: „Dieve, visur gali būti ura-
ganas, bet čia, kur man reikia pereiti, tegul 
nebūna jokio vėjo.“ Ir tą akimirką tarytum 
viskas nurimo. Viesulas drebino viską aplin-
kui, bet ties kranu buvo antgamtiškai ramu. 
Tuomet Igoris saugiai perbėgo į pastatą 
galvodamas, kad viskas tuo ir pasibaigs. Jis 
išsikvietė statybose naudojamą krovininį 
liftą, pritvirtintą prie pastato išorės, ir kai iš 
32 aukšto pradėjo leistis žemyn, suprato, kad 
viskas tik prasidėjo. Stiprus uraganinis vėjas 
pradėjo vėtyti liftą į šonus. Tą akimirką vy-
riškis šaukėsi Dievo, nes situacija buvo labai 
pavojinga. Šešioliktame aukšte lifte staiga 
dingo šviesa. Tuo metu Igoris nesuprato, 
kas įvyko, ir tik vėliau sužinojo, kad buvo 
nutraukti elektros laidai, ir vėjas apvyniojo 
juos aplink liftą. Ir čia dar buvo ne pabaiga... 
Įsisiautėjusi vėtra nutraukė ir liftą laikantį 
trosą, ir kabiną, kurioje buvo įkalintas tris-
dešimt penkerių metų vyriškis, ir tada dide-
liu greičiu liftas ėmė kristi žemyn...

Tą akimirką prieš Igorio akis prabėgo viso jo 
gyvenimo filmas. Visi jo padaryti blogi dalykai 
tarytum paveikslėliai plaukė jam prieš akis. Jis 
labai norėjo viską pakeisti – kažką padaryti, 
kad tos nuodėmės tiesiog nebūtų įvykusios jo 

Iš mirties į gyvenimą
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gyvenime, bet suprato, kad jau nebėra laiko. 
Igorio širdį, dėl pašėlusio plakimo vos neiššo-
kusią iš krūtinės, pripildė suvokimas, kad šios 
jo gyvenimo sekundės yra paskutinės. Ir tą 
akimirką jis ištarė Dievui: „Viešpatie, išgelbėk 
ir išsaugok!“ Tada pasigirdo smūgis, jis visiškai 
deformavo liftą, bet svarbiausia, jog ten buvęs 
Igoris neprarado sąmonės ir labai aiškiai su-
prato, kas aplinkui vyksta. Maždaug pusantros 
valandos Igorio bendradarbiai darbavosi su 
metalo pjūklu, kol trijų sūnų tėvą išlaisvino iš 
deformuotos metalo dėžės. Ir jų didelei nuos-
tabai – iš šešiolikto aukšto nukritusiame lifte 
buvęs vyriškis nesusilaužė nė vieno kaulo ir 
neturėjo nė vieno įbrėžimo! Vienintelis nutikęs 
dalykas – tai, kad Igoris pražilo ir labai rimtai 
susimąstė apie gyvenimą...

Trys režisieriai
Tik įlipus į lėktuvą, man pradėjo kalbėti 

Režisierių Režisierius. Skrydis iš Vilniaus 
į Tel Avivą trunka apie keturias valandas, 
taigi mes turėjome pakankamai laiko. Jo 
tylus balsas mano širdyje kuždėjo ateities 
scenarijaus paslaptis, kurias Jis buvo numa-
tęs dar prieš pasaulio sukūrimą, o dabar per 
Šventąją Dvasią atskleidė, kad būtų pašlo-
vintas Jo Sūnus Jėzus. Aš atidžiai klausiausi 
ir kruopščiai užsirašinėjau visus Jo nurody-
mus. Didysis Režisierius man atskleidė, kad 
kiekvieno žmogaus gyvenimas yra tarytum 
filmas, kuriame yra daug serijų, ir kiekviena 
iš jų turi savo režisierių.

Režisierių Režisierius. Jis yra visos vi-
satos Viešpats. Jis viską sukūrė ir visa Juo 
laikosi. Jis sukūrė kiekvieno filmo herojų ir 
kiekvienam iš mūsų suteikė laisvą valią. Mes 
esame savo gyvenimo filmo pagrindiniai 
herojai ir turime laisvą valią rinktis, kas bus 
mūsų gyvenimo filmo režisierius.

Piktasis Režisierius. Biblijoje jis va-
dinamas šėtonu, velniu, senovine gyvate, 

drakonu, brolių kaltintoju, melagiu. Bet iš 
tiesų jis yra tik šliužas, kurį galime sutrypti, 
jeigu leidžiame, kad mūsų gyvenimo filmui 
vadovautų Režisierių Režisierius.

Pats Sau Režisierius. Tai pats dažniau-
sias variantas, kurio šaknys randamos dar 
Edeno sode, kai Adomas ir Ieva valgė už-
draustą vaisių ir iš Režisierių Režisieriaus 
perėmė visos žmonijos gyvenimo režisūrą, 
nes patikėjo Piktojo Režisieriaus melu, šiam 
pasakius: „Nemirsite! Režisierių Režisierius 
žino, kad tą dieną, kurią valgysite šio medžio 
vaisių, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite patys 
sau režisieriai, pažindami gera ir bloga.“ (Pa-
gal Pradžios knygos 3, 4–5)

Režisierių Režisierius buvo sukūręs tobulą 
žmonijos filmą, bet per nepaklusnumą Jam 
į žmonių gyvenimą atėjo nuodėmė ir mes 
patys tapome savo filmų režisieriais. Mums 
nereikia kaip Igoriui dideliu greičiu kristi 
žemyn, kad pamatytume nuodėmingiausius 
savo gyvenimo filmo epizodus. Mums nerei-
kia atsidurti ant mirties slenksčio, kad šauk-
tumės Gelbėtojo. Bet žmogus yra maištinga 
būtybė, labai dažnai ignoruojanti Režisierių 
Režisieriaus autoritetą... Bet jeigu pripažįsta-
me savo nuodėmingumą ir Kūrėjo realumą, 
tuomet pradedame suvokti, kad kiekvienas iš 
mūsų savo gyvenime per daug klausėmės Pik-
tojo Režisieriaus patarimų ir jau nebe patys 

režisavome savo gyvenimo filmą, bet šėtono 
melas per nuodėmės nuodus buvo įsisunkęs 
į mūsų protus, ir labai dažnai darėme ne tai, 
ką patys norėjome, bet tai, ką mūsų gyvenime 
buvo sumanęs Piktasis Režisierius.

Filmų Filmo scenarijus
Bet Režisierių Režisierius nepaliko visko 

savieigai. Jis nuo pat pradžių buvo sugalvojęs 
Filmų Filmo scenarijų ir numatęs atsiųsti 
Herojų, kuris išvaduos visą pasaulį ir kiek-
vieną iš mūsų asmeniškai iš Piktojo Režisie-
riaus pinklių. Ir tas Herojus pasakė: „Piktasis 
Režisierius ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. 
Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad aps-
čiai jo turėtų.“ (Pagal Jono 10, 10). Herojus 
dar prieš 2000 metų atidavė Savo gyvybę už 
mus, kad mes galėtume žiūrėti amžinojo 
gyvenimo filmą ir visą amžinybę džiaugtis 
Režisierių Režisieriaus draugija. Ar kada 
nors susimąstėte, kokia privilegija bendrauti 
su pačiu Režisierių Režisieriumi? Ar kada 
nors susimąstėte, kokia didelė malonė yra 
tikėti Jo Sūnumi Jėzumi? Juk būtent dėl to, 
kad Igoris patikėjo Jėzumi kaip savo asme-
niniu Gelbėtoju, jo gyvenime įvyko vidinė 
reformacija. Jam dabar nereikia stengtis įtik-
ti Dievui ir daryti daug gerų darbų tarytum 
dalyvaujant kažkokioje dangiškoje loterijoje, 
kad atėjus Filmų Filmo pabaigai jis sužinotų, 
ar yra laimėtojų gretose, ar pasiliko už borto 
su pralaimėjusiaisiais.

Epilogas
Kodėl vienas žmogus gali užsimušti pasly-

dęs gatvėje, o kitas lieka sveikas po neįtikėti-
no įvykio su liftu? Kas taip tobulai surežisavo 
išgelbėjimo sceną Igorio gyvenimo filme?

Šis Dievo vyras jau šiandien žino, kad 
yra daugiau nei nugalėtojas Kristuje Jėzu-
je. Šiandien jis tarnauja Dievui ir skelbia 
išgelbėjimo žinią, nes ir pats kažkada savo 
širdimi išgirdo Dievo kvietimą ir į jį atsiliepė. 
Viešpats pervedė jį iš mirties į gyvenimą. Jis 
nežiūrėjo į jo nuodėmes, Jis žvelgė į ateitį. 
Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų. Ir 
jeigu matai, kad tavo gyvenime vyksta kaž-
kokie ženklai ir vis pasirodo mylinti Dievo 
ranka, bet dar nepadarei sprendimo leisti 
Jam visiškai valdyti savo gyvenimą, nedelsk. 
Laikas yra trumpas ir mes nežinome, kada 
ateis šio gyvenimo pabaiga.

Todėl šiandien kviečiu jus priimti spren-
dimą. Švęsdami 500-ąsias Reformacijos 
metines, pasakokite žmonėms apie savo 
vidinę reformaciją. Nedelskite, nes laikas yra 
trumpas, o vieno žmogaus gyvenime įvykusi 
dvasinė reformacija gali pakeisti visos tau-
tos istoriją. Ši vidinė žmogaus reformacija 
niekada nesibaigia, nes Dievas mus veda iš 
šlovės į šlovę ir iš pergalės į pergalę, todėl 
kasdien žvelgdami į Dievo Žodį, panašėki-
me į Jėzų Kristų ir bent jau darykime tuos 
darbus, kuriuos Jis darė būdamas žemėje.

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 ir antradie-
niais 2:00.
Radijo stotis XFM girdima Vilniuje 104,7 
MHz, Kaune 88,1 MHz, Klaipėdoje 91,4 MHz, 
Panevėžyje 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“.

Vieno žmogaus 
gyvenime 
įvykusi dvasinė 
reformacija gali 
pakeisti visos 
tautos istoriją.
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GyvenimasŽingsniai

Įžymioji aktorė Marilyn 
Monroe. Pristatant jos pasi-
rodymą aktorę aplankė žymus 
JAV evangelistas Bilis Gremas 
(Billy Graham). Jis pasakė jai, 

kad jį atsiuntė Dievo Dvasia paskelbti Evange-
liją. Išklausiusi evangelistą, ji sarkastiškai atsa-
kė: „Man nereikalingas tavo Jėzus!“ Po savaitės 
ji buvo rasta savo apartamentuose mirusi.

Brazilijos politikas Tan-
kredas de Almeida Nevesas 
(Tancredo de Almeida Ne-
ves). Savo rinkiminės kam-
panijos į prezidentus metu jis 
viešai pasakė: „Jeigu surinksiu 

500 000 savo partijos balsų, tai net pats Die-
vas negalės manęs pašalinti iš prezidento 
posto!“ Žinoma, jis surinko tuos balsus, 
tačiau netikėtai susirgo ir dieną prieš tapda-
mas prezidentu staiga mirė.

Brazilų kompozitorius, 
dainininkas ir poetas Kazu-
za (Cazuza). Rio de Žaneire 
koncerto metu dainininkas 
užsitraukė cigaretę, garsiai iš-

leido dūmą ir šventvagiškai pareiškė: „Dieve, 

Iš Dievo nepasišaipysi
Visais laikais pasaulyje buvo žmonių, 
kurie net patys to nesuprasdami 
išdrįso mesti iššūkį pačiam Dievui. 
Tačiau toks žingsnis niekada nelieka 
nepastebėtas Aukščiausiojo, Jis 
labai greitai parodo žmogui, kur iš 
tiesų yra jo vieta. Deja, daugeliui 
drąsuolių toks iššūkis baigėsi labai 
liūdnai.

čia tau!“ Neilgai trukus jis, būdamas trisde-
šimt dvejų metų, numirė nuo plaučių vėžio.

Inžinierius, pastatęs laivą „Titanikas“. Pa-
sibaigus laivo statybos darbams, į žurnalistų 
klausimą, ar jo stebuklingasis laivas bus sau-
gus, inžinierius ironiškai atsakė: „Dabar net 
Dievas negalės jo nuskandinti!“ Tikriausiai 
visi žino, kas nutiko nepaskandinamajam 
„Titanikui“.

Garsus dainininkas Joh-
nas Winstonas Lennonas. 
Pačioje savo populiarumo vir-
šūnėje (1966 m.), duodamas 
interviu amerikiečių žurnalui, 
Lennonas pasakė: „Krikščio-

nybė greitai baigsis, ji paprasčiausiai išnyks, 
aš net nenoriu dėl to ginčytis. Aš tiesiog esu 
dėl to tikras. Pačiam Jėzui viskas buvo gerai, 
tačiau Jo idėjos buvo pernelyg paprastos. 
Šiandien mes esame garsesni už Jį!“ Greitai 
po to, kai pareiškė, jog „Bitlai“ yra garsesni 
už Jėzų Kristų, dainininkas tragiškai žuvo. 
Kažkoks psichopatas iš arti šovė į jį šešis 
kartus. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
žudikas tai padarė turėdamas tikslą atimti iš 
dainininko populiarumą ir visame pasaulyje 
išgarsėti kaip įžymaus dainininko žudikas.

Daugybė svarbių žmonių istorijoje dažnai 
užmiršdavo, kad ne jiems, o tik Dievo Sūnui 
Jėzui Kristui yra duota aukščiausia – gy-
vybės ir mirties valdžia. Visi šie pamišėliai 
numirė, tačiau tik vienas Jėzus Kristus mirė, 
prisikėlė ir šiandien yra gyvas. Biblijoje pasa-
kyta: „Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. 
Ką žmogus sėja, tą ir pjaus.“ (Gal 6, 7)

Parengta pagal http://sokrsokr.net

Dievo planas mūsų gyvenimui
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PRaDėK Eiti!

1 
ŽINGSNIS

2 
ŽINGSNIS

3 
ŽINGSNIS

4 
ŽINGSNIS

PatiKėK: Dievas myli tave
Dievas žino, kokie esame ir kaip elgiamės, 
tačiau Jis vis tiek mus myli. Supratimas apie 
Dievo meilę mums iš esmės yra svarbus 
tam, kad artėtume prie Jo.

PRiPaŽinK: nusidėjome
Mūsų nuodėmė atskyrė mus nuo 
švento Dievo lyg neperžengiama 
praraja, todėl negalime draugauti su 
Dievu, nors Jis to ir nori.

Jėzus numirė už mus
Jėzus savo mirtimi atpirko mus iš 
nuodėmės pančių ir prakeikimo. 
Jis nutiesė tiltą per mus nuo Dievo 
skiriančią prarają.

Pripažink Jėzų
Kiekvienas turime asmeniškai 
pripažinti Jėzų esant savo Gelbėtoju 
ir leisti Jam mus atgimdyti. Tik tuomet 
gausime Dievo pažadėtą išgelbėjimą.



Tu atidavei visą save,
Tu atidavei tai, ką turėjai.
Viską vykdei su Tėvo žinia,
Net ir nuteistas mirti tylėjai.

Gyvenu vien dėl Tavo aukos,
Ta kančia ir krauju apvalytas.
Tavo meilės man nieks neatstos,
Lyg tvirtovė jaučiuos atstatytas.

Tu sakei, kad esi Šventykla,
Kad sugriautą Ją vėl atstatysi.
Netikėjo paklydus tauta,
Nesuprato, kaip tai padarysi.

Tiktai užsklandai plyšus pusiau,
Kada žemė, dangus sudundėjo,
Fariziejai išlakstė kas sau,
Kas tik gyvas iš baimės drebėjo.

Daug kas klausė: „Kas vyksta, kas bus?!“
Tą akimirką daug įtikėjo.
Nes suprato – Tu Dievo Sūnus,
Kad jie prikalė Sūnų Kūrėjo.

Verkė Juozapas iš Arimatėjos,
Dangų debesys dengė juodi.
Jis tikėjo, kad Tu siųstas Dievo
Ir kad Tu Atpirkėjas esi.

Nerijus Drūlia

Ir paprašė Jis Tavojo kūno,
Kad palaidoti leistų uoloj.
Jis turėjo drąsos ir gerumo,
Fariziejus nors buvo tautoj.

Tavo kūną paguldė drobulėn
Mira kvepiančiam sodo kape.
Tamsą tirpdė mažytėm žvakelėm,
Širdyse – gailestinga rauda.

Bet praėjo neramios trys dienos,
Verkė širdys Tavų mokinių.
Skendo viskas tamsoj mėnesienos,
Pasirodei vėl gyvas tarp jų.

Tu pripildei visus Šventos Dvasios,
Jie kalbėjo, giedojo kalbom.
Virš galvų mokinių kilo liepsnos
Dievo Šlovei sudėtom maldom.

Kaip tada, taip ir šiandien – Tu gyvas!
Aš žinau, aš tikiu – Tu esi!
Mano Viešpats galingas ir tyras – 
Tu širdyje manoje gyveni.

Ačiū, Viešpatie, ačiū už auką,
Už tą auką baisiausiuos skausmuos.
Kad nuplovei, pagydei žaizdotą,
Kai Tavęs, Tavo vardo šaukiaus.

Poezija

Pavasaris palietė visų mūsų 
širdis. Be galo gera žvelgti į 
nepaprastus Dievo darbus, 
klausytis sugrįžusių sparnuočių 
giesmių, užuosti bundančios 
žemės kvapą ir jausti šilto 
pavasario vėjelio dvelksmą. 
Su nauja gyvybe į mūsų širdis 
beldžiasi Jėzaus Kristaus 
prisikėlimo slėpinys, kuriuo 
patikėję, šiandien išreiškiame 
garbę ir šlovę mūsų brangiam 
Gelbėtojui. Būkite palaiminti 
visi, prisimenantys šv. Velykų 
įvykius!
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Tu atidavei visą save



Gera žinia Laisvalaikis
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 � Biblijoje nėra Jėzaus išvaizdos aprašymo.
 � Dievas ir Adomą, ir Ievą vadino vienu var-

du – „Adomu“ (Pradžios 5, 2). Tai ištekėju-
sios moters statuso įtvirtinimas ir priežastis, 
kodėl tekėdama moteris sutinka vadin-
tis savo vyro pavarde. Jie laikomi „vienu 
kūnu“ (Mato 19, 5–6; Morkaus 10, 8; Efe-
ziečiams 5, 31).

 � Dievas pakartotinai užrašė Dešimt įsakymų 
(Išėjimo 34, 1), nes pirmąsias gautas akmens 
plokštes, kuriose buvo įrašytas Įsakymas, 
Mozė sudaužė (Išėjimo 32, 19; 34, 1). Antro-
sios plokštės buvo įdėtos į medinę skrynią 
(Pakartoto įstatymo 10, 1–5). Dešimt Dievo 
įsakymų buvo užrašyti abiejose plokščių 
pusėse (Išėjimo 32, 15).

 � Mozės įstatymas taip pat buvo nukopijuotas 
ant akmenų (Jozuės 8, 32; 24, 26).

 � Biblijos Esteros knygoje nė karto neminimas 
Dievas.

 � Nors apaštalas Petras savo pojūčiais matė 
įspūdingus įrodymus, kad Jėzus yra Mesijas, 
jis sako, jog pranašų žodžiai yra dar tvirtesni 
ir kad jais reikia labiau pasitikėti nei savo po-
jūčiais. 2 Petro 1, 19 Petras kalba apie Jėzaus 
persikeitimą, aprašytą Mato 17, 1–8.

 � Kai Jėzus mirė, iš mirusiųjų prisikėlė šventieji 
ir jie vaikščiojo Jeruzalėje (Mato 27, 52–53).

 � Angelas sukėlė smarkų žemės drebėjimą, 
nuritindamas akmenį, dengusį įėjimą į Jė-
zaus kapavietę (Mato 28, 1–4).

Ar žinojote, kad...

Išminties žodžiai: „Ilgą, ištęstą pa mokslą 
nuo įkaitais paimtų žmonių padėties skiria 
plonytė linija.“

***

Nekrologas
Mūsų bažnyčia labai nuliūdo sužinojusi, kad šią savaitę mirė 
vienas vertingiausių mūsų narių Kažkas Kitas.
Daugelį metų dalyvaudamas mūsų bažnyčios veikloje Kažkas 
Kitas atliko daug didesnę darbų dalį nei kiti nariai. Kai tik 
iškildavo koks darbas ar reikėdavo pamokyti per pamoką, 
dalyvauti susirinkime, visi sakydavo: „Tegul Kažkas Kitas 
tai padaro.“ Kai tik iškildavo vadovų poreikis, visų žvilgsniai 
krypdavo į šį nuostabų asmenį, laukdami iš jo įkvėpimo ir 
rezultatų: „Kažkas kitas gali dirbti su šia grupe.“
Visi žinojo, kad Kažkas Kitas buvo vienas dosniausių 
aukotojų. Kai tik iškildavo finansų poreikis, visi galvodavo, 
kad Kažkas Kitas padengs trūkumą.
Dabar Kažko Kito nebeliko! Svarstome, ką darysime. Kažkas 
Kitas paliko mums nuostabų sektiną pavyzdį, bet kas juo 
seks? Kas darys tai, ką anksčiau darė Kažkas Kitas?
Kai šiemet jūsų paprašys padėti, prisiminkite – jau nebe-
galime remtis į Kažką Kitą.

***

Neseniai gimęs Jonuko broliukas labai 
verkia. Jonukas klausia mamos:
– Iš kur mes jį gavome?
Mama atsako:
– Jonuk, jis atkeliavo iš dangaus.
Jonukas:
– Oho! Suprantu, kodėl jį iš ten išmetė!“

***

„Dieve, duok man kantrybės… ir kuo 
skubiau!“

***

Keturmetis berniukas su tėvu nuėjo į 

pap lūdimį. Ten ant smėlio jie pamatė 

negyvą kirą. Berniukas paklausė tėvo:

– Tėti, kas atsitiko šiam paukščiui?

Tėtis jam atsako:
– Sūnau, paukštis nugaišo ir iškeliavo 

į dangų.
Tuomet berniukas vėl klausia:

– Ir tuomet Dievas jį vėl numetė 

žemyn?

Parengė Robertas Peteraitis

13 būdų, kaip Biblijos 
skaitymas keis jūsų gyvenimą

Pašalins nerimą ir suteiks ramybę 
(Ps 119, 165);
Padės jums naujai pamatyti Dievą 
(Mt 5, 8);
Leis naujai pažvelgti į savo problemas;
Duos tvirtą pagrindą tuomet, kai nejausite 
žemės po kojomis 
(Ps 19,7–8);
Nukreips jus ir parodys jums Dievo valią
(Ps 119, 105);
Padės jums daryti tinkamus sprendimus
(Ps 19, 7);
Stiprins jūsų tikėjimą, jūsų dvasinį žmogų
(Rom 10, 17; 1 Pt 2, 2);
Suteiks jėgų, paguodos ir vilties 
(Ps 119, 28, 50, 114);
Padės jums viską aiškiau matyti ir suprasti
(Ps 119, 130);
Sutelks jus į tai, kas iš tiesų svarbu;
Parodys jums, kas iš tiesų slypi jūsų širdyje 
(Hbr 4, 12);
Suteiks jums džiaugsmą 
(Ps 16, 11);
Padės suprasti Dievo meilę jums 
(Jn 1,14).

Parengė Robertas Peteraitis



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.
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Pakeisti savo širdį

Artūras Rulinskas

Asmeninė reformacija – 

dvasinis laikas
Tomas Šernas

Tikėjimu, dėkingumu  

ir meile
Holger Lahayne

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.

Knygos kaina 7 € Knygos kaina 8 €

Malonė
šiai akiMirkai

Įkvepiančios  
mintys kiekvienai  

metų dienai

C R A I G

G R O E S C H E L

K ai  t ik i  Dievu,  bet  gy veni  ta ip,  tars i  Jo  nebūtų

Krikščionis ateistas
Max Lucado

Įkvepiančios mintys, 
skirtos kiekvienai metų 
dienai. Skaitydami Maxo 
Lucado knygą „Malonė šiai 
akimirkai“ kasdien galėsite 
stabtelėti ir apmąstyti 
Dievo žodį. Tai daryti jums 
padės kiekvienai dienai 
parinkta Biblijos eilutė, 
iliustruojama ištraukomis 
iš geriausių Maxo Lucado 
knygų. Autorius suprantamai 
perteikia paprastą biblinių 
tekstų mintį. Tai dvasinio 
patarėjo apmąstymai, 
padedantys Dievo žodį 
saugoti širdyje ir mintyse 
per visą

Bažnyčioje nuolat 
kalbama apie krikščionis 
ir nekrikščionis, bet 
niekas nė neužsimena apie 
esančiuosius tarp šių dviejų 
grupių. Dauguma tų, su 
kuriais kasdien susiduriame, 
priskiriami tam viduriukui, 
tai kategorijai žmonių, kurie 
tiki Dievu, bet gyvena taip, 
tarsi Jo nebūtų. Knygoje 
„Krikščionis ateistas“ 
pastorius Kreigas Grošelis 
kaktomuša susitinka su 
tokiais skaitytojais ir 
ima atvirai pasakoti apie 
savo paties baimes ir 
abejones, paruošdamas 
dirvą daugybei gyvenimą 
keičiančių pokalbių apie 
tai, kas yra Dievas ir kaip jis 
veikia. 

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 €
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Velykų laikas mums teikia užtikrinimą, kad, 
Jam atėjus ir garsiai nužengus iš dangaus, 

skambant arkangelo balsui ir Dievo trimitui, 
tikintieji, miegantys Kristuje, ir tie, kurie tuo 
metu bus gyvi, bus pagauti į orą susitikti su Juo, 
ir visi akimirksniu bus perkeisti ir gaus tokius 
tobulus ir šlovingus kūnus, kaip Jo paties, ir su 
šiais šlovingais ir didingais kūnais mes amžinai 
karaliausime ir džiaugsimės.
E. P. Goodwin

Velykos yra Dievo 
įrodymas, kad 

gyvenimas iš esmės yra 
dvasinis ir amžinas.
Charles M. Crowe

Tegu prisikėlimo džiaugsmas 
prikelia mus iš vienatvės, 

silpnumo ir nevilties į stiprybę, 
grožį ir laimę.
Floyd W. Tomkins

Velykos 
moko, jog 

tiesą galima 
uždaryti kape, 
bet ji ten neliks.
Clarence W. Hall

Mūsų Viešpats prisikėlimo 
pažadą parašė ne tik 

knygose, bet ir kiekviename 
pavasario lape.
Martynas Liuteris


