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Sveiki, brangūs žurnalo skaitytojai,
gera žinoti, kad pagaliau sulaukėme vasaros... Kad iš
tvermingai laukę galiausiai savo širdis ir veidus atvėrėme
saulei, vaiskiam dangui, spindinčiai žalumai, svajingiems
kvapams, jaudinančioms paukščių giesmėms ir visam tam
nepaprastam gėriui, kurį Viešpats dovanoja mums iš savo
didelės meilės.
Vasara – atokvėpio metas, tarsi sustojimas mūsų darbų
bėgime, kai priimame sprendimą ilsėtis, atgauti jėgas ir
atsiduoti poilsio malonumams. Kita vertus, ne visi ilsimės
vasarą, kiti, priešingai, tik pradeda darbus. Todėl raginame
jus, besiilsinčius, netrukus besiruošiančius poilsiui ir tuos,
kurie kimba į darbus, stabtelėkite. Trumpai užsimerkite ir
įsivaizduokite, kad šioje laiko tėkmėje Dievas jus laiko savo
delnuose – esate saugūs, jumis iš tiesų bus pasirūpinta. O
tada atverkite savo širdis pasitikėjimui Viešpaties gerumu
ir Jo visa apimančiai meilei. Atsipalaiduokite ir nuspręskite,
jog pasiduodate, tegul jus veda galinga jėga, kuri jums ir
dovanojo gyvybę. Ir tada ilsėkitės, dėkokite ir būkite laisvi!
Šiame žurnalo numeryje jus pasitinka tikrai įdomios,
bet kartu ir nepaprastos straipsnių temos. Mat šį kartą
dalinamės su jumis temomis apie Reformaciją ir epochą,
kurioje šiuo metu gyvename – postmodernizmą. Šis jun
ginys turi ypatingą reikšmę mūsų gyvenimui ir paaiškina,
kaip pasikeitė žmonijos gyvenimas postmodernizmo lai
kotarpiu įsiterpus Reformacijos iššūkiams.
Tad būkite palaiminti skaitiniais, kurie suteiks jums
žinių, išminties ir tvirtą žinojimą, kad Dievas liko nepasi
keitęs net ir pačiais sudėtingiausiais žmonijos laikotarpiais.
Nes Jis myli mus!
Nuoširdžiai
Lina Jurgaitienė
redaktorė
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Ganytojo žodis

Postmodernistinė
pasaulėžiūra

Ganytojo žodis

ir jos reformacija tikinčio žmogaus širdyje

Artūras Rulinskas
Vilniaus m. Laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastorius

„Jis yra neregimojo Dievo
atvaizdas, visos kūrinijos
pirmagimis, nes Juo sutverta
visa, kas yra danguje ir žemėje,
kas regima ir neregima; ar
sostai, ar viešpatystės, ar
kunigaikštystės, ar valdžios, –
visa sutverta per Jį ir Jam. Jis
yra pirma visų daiktų, ir visa
Juo laikosi.“ (Kol 1, 15–17).
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Postmodernizmo laikmetis niekada netu
rėjo jokių idealų. Postmodernizmas atsirado
iš nusivylimo modernizmu, o nusivilti tikrai
buvo dėl ko. Juk būtent modernizmo epo
chai priklauso patys žiauriausi ir daugiausia
žmonių gyvybių nusinešę karai. Moderniz
mo epocha sudaiktino žmogų ir iš jo gyve
nimo išbraukė Dievą. O ir postmodernizmas
tikrai nėra modernizmo evoliucija tobulumo
link. Greičiau tai yra į nusivylimą kreipianti
pasaulėžiūra – be idealų, be autoritetų, be
apibrėžtų dalykų.
Asmeniškai man yra susidaręs įspūdis,
kad postmodernizmas tik dar greičiau pri
artina žmogų prie visiško jo kracho, prie
suvokimo, kad žmogus yra menkas kirmi
nas. Kai žmogus suvokia, kad pats savaime
jis yra niekas, yra gerai. Juk tikrai, be Dievo
žmogus yra tik laikinai gražus (o kai kuriais
atvejais bjaurus) reiškinys. Biblijoje užrašyti
Dievo žodžiai yra atsakymas krachą išgyve
nančiai pasaulėžiūrai. Perskaitykite šią eilutę
iš „Laiško Kolosiečiams“, ir dabar apie tai
pasvarstykime.
Priklausome ne sau, bet
kitam Asmeniui
Noriu pažvelgti į seną, Biblijoje apreikštą
mintį, kuri iš tiesų daugelį papiktina, tačiau
kartu ir išlaisvina nemažai žmonių, ir dėl
tų, kurie nori išsilaisvinti, ji buvo, yra ir bus
skelbiama.
Tikrai retai mus aplanko mintis, kad mes
nepriklausome sau, o esame kito Asmens
nuosavybė. Kaip individams mums patin
ka deklaruoti savo laisvę ir savo išskirtinį
individualumą, tačiau sau patiems mes
nepriklausome. Nepriklausėme sau ir tada,
kai pradėjome vystytis savo motinos įsčiose,
nepriklausėme sau jau gimę ir gyvendami
iš tėvų malonės, nepriklausėme sau, kol vi
suomenė mums suteikė pilnametystės teisę,
ir apskritai nepriklausome sau, nes esame
Dievo.

Paulius bažnyčiai Kolosuose aiškindamas,
koks yra Dievas, kalba lygiai tą patį. Prade
dame nuo to, kad Dievas iš savęs suteikė
gyvybę savo Sūnui. Kūrinija dar neegzistavo,
bet jau buvo gimęs Sūnus. Tėvas ir Sūnus, iš
Dievo Dievas, vienas Dievas. Paulius šioje
pastraipoje to nerašo, tačiau akivaizdu, kad
Juos jungia stipri vienybė, ta pati Tėvą ir
Sūnų siejanti prigimtis, viena Dvasia.
Štai tada atsiranda ir visa kūrinija. Tai
laiko ir materijos, gyva ir negyva kūrinija.
Būtent kūrinija turi labai aiškią egzistencinę
priežastį – ji buvo sukurta ir yra dovanota
Sūnui. Visa kūrinija yra sukurta Tėvo, bet
dovanota Sūnui. Tėvas kūriniją kūrė dėl Sū
naus, atsižvelgdamas į Sūnų, Jo įžvalgas (per
Sūnų). Sūnus yra kūrinijos savininkas, nors
jos Kūrėjas yra Tėvas. Panašiai ir aš turiu
pilnus namus daiktų, kuriuos kažkas sukūrė,
tačiau jie dabar priklauso man.
Kai man gimė pirmagimis (o paskui ir kiti
sūnūs), jis labai daug gavo iš manęs ir mano
žmonos, o ypač iš Dievo. Vaikas į šį pasaulį
atsinešė materialių ir nematerialių dovanų.
Jis gavo tėvų meilę, ramų miegą, savo lovytę,
šiltą motinos pieną, namus, kuriuose jis augo
ir vystėsi, senelius, dėdes ir tetas, draugų,
krikščionių bendruomenę ir gavo visa kita,
ką net sunku dabar sutalpinti į keletą sakinių.
Mums gimęs sūnus gavo daug, o kai kas išskir
tinai buvo duota tik jam vienam ir tai tik jam
vienam ir priklauso. Ne visi pasaulyje gimę
vaikai gauna tiek, kiek gavo mano sūnūs, ir
mano sūnūs negauna tiek, kiek gauna kitų tėvų
sūnūs, tačiau to, ką mano vaikai gavo, visiškai
pakanka, kad jie augtų laimingi.
Biblijos apreiškimas byloja, kad Tėvas
Sūnui visiškai atiduoda Save, ir dar Jam
sukuria visą visatą, kurią pripildo galaktikų,
žvaigždynų ir planetų. Tėvas sukuria žemę,
nuostabią gamtą, gyvūnus, paukščius ir visa
tai atiduoda Sūnui. Dievas Tėvas Sūnui su
kuria žmogų, ir jį Jam dovanoja. Pagal Dievo
planą žmonės, nors ir būdami kitokios pri
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gimties, turėjo mylėti Dievą. Žmonės turėjo
džiaugtis Sūnumi, būti Jo draugai, Jį garbinti,
jaustis laimingi būdami arti Jo.
Tėvo žvilgsniu, Sūnus Jam yra viso Jo
dėmesio ir visos Jo esybės centras. Žvelgiant
Sūnaus akimis, Tėvas Jam yra didžiausia Jo
meilė, Tėvas yra visa ko priežastis. Dievas
yra absoliutus džiaugsmas ir visiška pilnat
vė. Pirmame plane yra Dievas, o Jo kūrinija
keliauja į antrąjį planą ir tėra Tėvo dovana
Sūnui. Nuostabiausias kūrinijos kūrinys –
žmogus yra sukurtas, jis yra dovana, kad ir
koks nuostabus jis būtų.
Esame Dievo dovana, dovanota Dievui
Dabar sustokime ir pamąstykime apie vieną
dalyką. Ar aš galiu suvokti save kaip dovaną?
Tai, kad esu Dievo Tėvo dovana Dievui Sūnui?
Kokia esu dovana? Esu nuostabi, džiuginanti,
vertinga, reikalinga, tokia dovana, kokią Sūnus
vertina. Tikiuosi, jog į šį klausimą galime atsa
kyti žodžiu „taip“. Bet galimi ir kiti jausmai bei
kita realybė. Žinome, kad gera Tėvo dovana
vieną dieną ėmė ir sugedo. Ir mus dažnai lanko
sugedusios dovanos jausmai – kaip dovana esu
sutrikusi, pikta, nelaiminga, priekaištaujanti,
kitas „dovanas“ skriaudžianti, Sūnui kelianti
daug problemų. Tačiau nepaisant visų tų mūsų
sugedimo ženklų, Dievas turi vilties, kad mes
leisimės būti Jo atkurti. O net jei ir nesileidžia
me, tai, kaip Jėzus sako, juk jis maloningas ir
nedėkingiesiems, ir piktiesiems (Luko 6, 35).
Kai Paulius rašė šį laišką į Kolosus,
žmonijos istorija, matuojant žemiškuoju lai
ku, jau buvo gerokai pažengusi. Tuometinis
pasaulis buvo lygiai toks pats, kaip ir dabar
tinis mūsų, turintis tam tikrų galimybių kur
ti gėrį ir tam tikrų neteisybių vykdyti blogį.
Jau tada žmonės buvo pamiršę Tėvą ir dar
negirdėję apie Sūnų. Vieni garbino dievus,
kuriuos buvo galima užsisakyti pas meistrą
turgavietėje, kiti pasikliovė savo protu ir
manė turį savo tiesą, dar kiti buvo įsitikinę,
kad patys žmonės yra dievai. Pasaulis yra
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Svarbiausi esame
ne mes, bet
Dievas Sūnus
Jėzus, o mes
pirmiausia ir
esame Jo.
daugialypis, daugiasluoksnis, įvairiaspalvis,
daugybinis, kupinas įvairių religijų, turintis
daugybę požiūrių į tai, kas valdo šį pasaulį ir
kaip jis atsirado. Tokiame pasaulyje išnarp
lioti tiesą ir atrasti jos siūlo galą tapo taip
sunku, kad daugumos žmonių gyvenimo vi
zija baigiasi mintimi: geriau nors ir laikinai,
tačiau gyventi gerai.
Kai šis Pauliaus laiškas buvo rašomas ir
keliavo į Kolosus, žmonės jau buvo sukūrę
ir išplėtoję savas kultūras, nusistovėjusias
pasaulėžiūras, turėjo supratimą, kur rasti
džiaugsmo, kaip apsisaugoti nuo priešų, kaip
ir kokia galia įveikti kaimynus ir pasisavinti
jų gėrybes, turėjo tariamą ramybę teikian
tį įsivaizdavimą apie tai, kokie ir kas yra
pasaulio dievai, kokia religinė praktika yra
veiksmingiausia pelnant jų palankumą ir t. t.
Bet vėl grįžkime prie Tėvo ir Sūnaus ir prie
prabangios Sūnui dovanotos dovanos. To, ką
Tėvas sukūrė ir padarė gerą, Sūnus neišsižada.
Sūnus nusprendė, kad „sutaisys“ Tėvo dovaną,
nes dovana yra labai gera, dovana yra Tėvo
meilės ženklas, ir Sūnus, taisydamas savo do
vaną, tik patvirtins savo meilę Tėvui.
Dovana galėjo būti išmesta,
bet yra sutaisyta
Šiame trumpame pasakojime nekalbama
apie priežastį, kodėl Dievo dovana sugedo,
tačiau Biblija labai daug kalba apie šią prie
žastį – velnią ir jo „dovaną“ Sūnui – nuo

dėmę, kurią atnešdamas jis ne tik sugriovė
žmonių gyvenimus, bet pirmiausia stengėsi
sugriauti paties Tėvo ir Sūnaus santykius,
suardyti vienybę, supriešinti Dievą dėl Jo
kūrinijos.
Atkurti ir atstatyti tai, kas sugriuvo, sun
kiau negu sukurti iš naujo. Bet Sūnus, žvelg
damas į šią sugadintą dovaną, nusprendė:
neišmesiu jos, bet imsiu ir sutaisysiu. Galbūt
būtų paprasčiau tiesiog pašalinti jai gyvybę
teikiančias „baterijas“ arba palaukti, kol jos
išsikraus pačios, palikti šią kūriniją natūra
liai mirčiai ir vėl kurti kažką nuostabaus iš
naujo. Tačiau tuomet tai būtų priešininko
velnio pergalė. Tuomet geriausias Dievo kū
rinys, kurio Dievas atsisakytų, taptų velnio,
nes jis Dievui yra nereikalingas. Galbūt taip
būtų lengviau, bet nebūtų geriau. Dievas yra
Dievas ir jokie velniai Jo planų nesugriaus, o
nuodėmę galima suvaldyti ir sunaikinti.
Taip, šis kapitalinis pasaulio remontas ir
žmogaus susigrąžinimas Sūnui labai daug ir
brangiai kainavo. Tačiau Sūnus matė, kad
verta taisyti tai, kas buvo tobula, bet veikiant
išorinėms apgaulingoms jėgoms sugedo.
Šiuo sprendimu Jis ėmėsi kovoti ne prieš
sugedusį kūrinį, bet prieš jį sugadinusį šė

toną ir jį nugalėjo. Mirdamas ant kryžiaus ir
prisikeldamas iš mirusiųjų, Sūnus panaikino
nuodėmės galią, nulėmė jos galutinę pražūtį
ir nubrėžė ribas apgavikui šėtonui. Kristus
išgelbėjo pražūčiai sugadintą ir nuodėmėje
sugedusį žmogų ir išsaugojo tobulą Tėvo ir
Sūnaus vienybę.
Pabaigai
Mums dažnai atrodo, kad pasaulis su
kasi tik apie mus ir tik mūsų reikalai yra
patys svarbiausi. Amžina tiesa yra ta, kad
svarbiausi esame ne mes, bet Dievas Sū
nus Jėzus, o mes pirmiausia ir esame Jo. Šį
sprendimą mes darome savo sąmonėje ir
išreiškiame savo valia. Jį pripažįstame savo
Dievu ir esame Jo draugai, tarnai, vergai. Jam
gimėme, Jam gyvename, Jam tarnaujame,
apie Jį kalbame, pas Jį kviečiame ateiti, apie
Jį giedame, Jį skelbiame, dėl Jo kenčiame,
Jam prisiekiame ištikimybę, nuo Jo bijome
atpulti, Jo kūne bendraujame, Jo vardu my
lime, dėl Jo esame persekiojami, apgaviko
melų veikiami Jo neišsižadame, o laikui
atėjus, kentėdami arba džiaugdamiesi, su Jo
vardu ant savo lūpų ir mirštame, kad būtume
prie Jo.
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Istorijos puslapiai

Apie mūsų paveldą iš Reformacijos laikų:

protestantiškoji
ir radikalioji
reformacija
Terry M. Smith
Protestantiškosios ir
radikaliosios reformacijos
atstovai siekė reformuoti
XVI a. krikščionių bažnyčią
Europoje. Paaiškėjus, kad
reformos nevyksta sklandžiai,
jie panoro atkurti bažnyčią,
grįžtant prie I a. tiesų.
Dr. Haroldas S. Benderis
anabaptistų viziją apibūdino
kaip mokinystę, bendruomenę
ir taikos skleidimą. Jis teigė,
kad menonitai „stovėjo
ant konservatyviojo
evangelikalizmo teologijos
pagrindo ir kruopščiai laikėsi
tradicinių, fundamentaliųjų
krikščionių tikėjimo doktrinų“.
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Prieš kalbėdami apie anabaptistų judėji
mo ypatumus, paanalizuokime tai, ką pavel
dėjome iš protestantiškosios reformacijos.
Viduramžių prabudimai
Peteris Valdas (Peter Wal
do) (1140–1205) Prancūzijoje
reiškė nuomonę prieš moky
mus apie transsubstanciaciją
ir skaistyklą. Jis propagavo
paprastumą, skurdą, visuotinę
kunigystę, laisvą (ne tik dvasi
ninkų) pamokslavimą gimtąja kalba.
P. Valdas prižiūrėjo Naujojo Testamento
vertimo į arpitano kalbą darbus.
D ž o n a s Vi k l i f a s ( J o h n
Wycliffe) (1328–1384) Anglijo
je teigė esąs prieš besaikį baž
nyčios lobimą ir popiežiaus
kišimąsi į politinį gyvenimą.
Jis tvirtino, kad Šventasis Raš
tas yra vienintelis įstatymas,
kurio privalo laikytis bažnyčia. Ji
turi išlikti susitelkusi į plačiąsias mases,

o ne į popiežių ir kardinolus. Dž. Viklifas
karštai tikėjo, kad Šventasis Raštas turi būti
prieinamas liaudžiai jos gimtąja kalba. Jis
išvertė į anglų kalbą Naująjį Testamentą.
Janas Husas ( Jan Hus)
(1373–1415) Čekijoje tvir
tino, kad bažnyčios galva
yra Kristus, o ne popie
žius. Kad mūsų įstatymas
– Naujasis Testamentas,
o gyvenimas turi būti pa
našus į Kristaus, skurdus.
J. Husas aiškino, kad popiežius neturi teisės
pasitelkti fizinės jėgos. Tikro atleidimo ne
nusipirksi už pinigus. Viešpaties vakarienės
vynas ir duona skirti ne tik dvasininkams,
bet visiems tikintiesiems.
Protestantiškoji reformacija
Martynas Liuteris (Mar
tin Luther) (1483–1546)
Vokietijoje pareiškė, kad
išgelbėjimas (išganymas)
yra Dievo dovana, kylanti
iš Jo malonės ir priimama
tikėjimu. Galutinis ir aukš
čiausias tikinčiųjų autoritetas
turi būti Šventasis Raštas. Visi tikintieji yra
kunigai. Dvasininkams leidžiama tuoktis.
Viešpaties vakarienė nėra auka Dievui. Pi
ligriminės kelionės tėra bevertės žmogiškos
pastangos įtikti Dievui. M. Liuteris išvertė
Bibliją į vokiečių kalbą.
Ulrichas Cvinglis (Ulrich
Zwingli) (1484–1531) Švei
carijoje tvirtino, kad Šven
tasis Raštas yra vienintelis
ir aukščiausias tikėjimo ir
jo praktikos autoritetas.
Kristaus mirtis yra vie
nintelė už mūsų nuodėmes
sumokėta kaina, padedanti gauti
atleidimą. Krikščionys privalo laikytis tik

Dž. Viklifas
karštai tikėjo,
kad Šventasis
Raštas turi būti
prieinamas
liaudžiai jos
gimtąja kalba.
Šventojo Rašto priesakų. Išgelbėjimas teikia
mas tikėjimu. Mišios nėra jokia auka. Vieš
paties vakarienė yra veiksmas, atliekamas
Jo atminimui pagerbti, o ne sakramentas.
Kristus vienintelis yra bažnyčios galva.
Jonas Kalvinas ( Jean
C alv in) (1509–1564)
Prancūzijoje ir Švei
carijoje pareiškė, kad
mišios sumenkina Kris
taus mirties didybę ir
esmę. Jis siekė, kad nebū
tų garbinami jokie atvaiz
dai. Tvirtino, kad jei indulgencijos ką ir by
loja, tai nebent visišką neištikimybę Kristaus
kryžiui. Bet kokias nuostatas dera patikrinti
Dievo Žodžio šviesoje. Protestantų bažnyčia
yra sugrįžimas prie I a. bažnyčios.
Penki vien tik... (lot. sola)
Bandant glaustai apibendrinti Reformaci
ją išsirutuliojo penkios pamatinės nuostatos:
Sola Scriptura! (Vien tik Šventasis Raštas)
Sola Fide! (Vien tik tikėjimas)
Sola Gratia! (Vien tik malonė)
Sola Christus! (Vien tik Kristus)
Sola Deo Gloria! (Vien tik Dievo šlovė)
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Tikėjimas
Kristumi turi
būti aktyvus.

Radikalioji reformacija
1525 m. sausio 17 d. protestantiškoji re
formacija buvo pristabdyta, U. Cvingliui ne
atlaikius ir pasidavus miesto tarybos spaudi
mui. Taryba nurodė, kad vaikai privalo būti
krikštijami, antraip jų tėvams grės baudos.
Priešinantis tokiam nurodymui, 1525 m.
sausio 21 d. Felikso Manco namuose įvyko
pirmasis suaugusiųjų krikštas kaip jų sąmo
ningo tikėjimo išraiška ir patvirtinimas.
Anabaptistų judėjimo ypatumai
Pirmieji anabaptistai laikėsi tam tikrų
nuostatų, kurios šiandien neatrodo kokios
nors išskirtinės, tačiau svarbu suprasti, kad
tuo metu jos tokios buvo.
Tikinčiųjų krikštas. Krikštytis gali tik
sąmoningai tikėjimą išpažįstantis žmogus
(taigi ne kūdikis). Krikštas yra regima atsi
davimo bendruomenei išraiška, atvirtas
susitapatinimas su Kristumi ir Jo bažnyčia.
Tikinčiųjų narystė bažnyčioje. Bažnyčia
sudaryta iš asmenų, atsivertusių į krikščio
nių tikėjimą. Bažnyčia yra regima, konkreti
bendruomenė, į kurią tikintieji įsilieja laisva
valia. Kai kurie reformatoriai nebuvo tikri,
ką reiškia būti tikru tikinčiuoju, todėl kalbė
jo apie neregimą, neapčiuopiamą bažnyčią.
O štai anabaptistai pabrėžė, kad bažnyčia yra
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net labai regima, akcentavo tikinčiųjų porei
kį gyventi tikėjimu kartu, palaikant ryšius su
kitais tikinčiaisiais (bendruomenės svarba).
Mokinystė. Mokinystė – tai ženklas, liu
dijantis žmogų esant krikščionį, bylojantis
apie jo išgelbėjimą. Tikėjimas Kristumi turi
būti aktyvus. Mokinystė – tai tikėjimas prak
tiškai, apčiuopiama jo išraiška gyvenime.
Sandoros bendruomenė. Bažnyčia turi
pademonstruoti koinonia – tai, kas yra
bendrai branginama ir vertinama. Bendruo
menė – tai bendras gyvenimas, toks, kuriuo
dalijamasi su kitais. Mokinystę įgyvendinti
reikia kartu su kitais tikinčiaisiais. Kristus
ketino atkurti visą žmoniją kartu (ne pavie
nius, izoliuotus asmenis).
Kristus – pagrindinė Šventojo Rašto
figūra ir prizmė, pro kurią žiūrint interpretuojamas Raštas. Bibliją būtina aiškinti
Kristaus mokymo šviesoje. Pavyzdžiui, kalbant
apie Senajame Testamente aprašomus karus,
į juos būtina atsižvelgti ir juos aiškinti derėtų
žvelgiant pro Kalno pamokslo prizmę.
Visų tikinčiųjų kunigystė. Yra tik vienas
tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus – Kristus
(žr. 1 Tim 2, 5). Marijos ir visų šventųjų užta
rimai bei dvasininkų ir popiežiaus tarpinin
kavimo galios yra nereikalingos. Kiekvienas
tikintysis gali eiti tiesiai prie Kristaus, netar
pininkaujant ir neužtariant kitam žmogui
(Hbr 4, 14–16). Bažnyčia iš naujo atrandama

kaip tikinčiųjų bendruomenė, Dievo tauta,
turinti bendrą misiją.
Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės.
Bažnyčiai nevalia pasitelkti valstybės siū
lomų galių įsitikinimams skleisti, nes tokiu
atveju jie būtų primetami jėga. Valstybė
neturi teisės diktuoti bažnyčiai, kuo ji turi ti
kėti ir kaip tą tikėjimą įgyvendinti praktiškai.
Religinė tolerancija. Kitokių įsitikinimų
žmonių nevalia už tai žudyti, jiems leidžia
ma gyventi. Anabaptistai tais laikais buvo
vieninteliai, pareiškę esą už religinę laisvę
(toleranciją).
Smurtui – ne. Bažnyčia turi kvestionuoti
valstybės požiūrį ir jėgos pasitelkimą. Dau
guma ankstyvųjų anabaptistų buvo prieš
smurtą ir atsisakydavo būti kariais, policijos
pareigūnais, asmens sargybiniais, teisėjais ir
bausmių vykdytojais. Jie laikėsi nuostatos,
kad užėjus persekiojimams, krikščionys turi
bėgti, įtikinėti žodžiu arba mirti – tačiau
jokiu būdu nesipriešinti smurtu.
Priesaikoms – ne. Galutinis krikščionio
autoritetas turi būti Kristus, taigi ir aukš
čiausia ištikimybė prisiekiama Jam. Ana
baptistai atsisakydavo duoti priesaikas vals
tybei, tai labai nepatiko valdžiai. Siauresne
prasme, ir pats Kristus uždraudė prisiekti
(žr. Mt 5, 33–37; Jok 5, 12). Krikščionių
pareiga – sakyti visą tiesą teisme ir kitur. Tai

Evangelizavimas
ir misija
išlieka svarbi
kiekvienos
kartos užduotis.

vadinama paprastu sąžiningumu ir žodžio
laikymusi.
Atsiskyrimas nuo pasaulio. XVI a. non
konformizmas buvo grįstas Kristaus mo
kymo supratimu, tikintieji aiškinosi, ką
reiškia sekti paskui Jį kasdieniame gyvenime.
Nonkonformistinės pažiūros pasireiškė ne
propaguojant etninę kultūrą, kalbėjimo ma
nierą, aprangą (nebent pabrėžiant kuklumą)
ar valgius, o atsispindėjo išpažįstamuose
įsitikinimuose, vertybėse, darbuose.
Bažnyčios disciplina. Disciplina arba su
drausminimas yra neatsiejama mokinystės
ir bendruomenės gyvenimo dalis. Anabap
tistai priešinosi mirtį nešančioms drausmi
nimo formoms. Jie laikėsi bendruomeninio
gyvenimo principų. Čia derėtų paminėti,
kad jie šiuo klausimu padarė nemažą įtaką
valstybės remiamiems protestantų refor
matoriams.
Didysis paliepimas. Evangelizavimas
ir misija išlieka svarbi kiekvienos kartos
užduotis. Šį klausimą anabaptistai akcen
tavo labiau nei dauguma protestantų re
formatorių. 1527 m. susirinkę Augsburge
anabaptistų vadovai visą Europą padalijo
į evangelizavimo laukus. Huteritų misio
nieriai keliaudavo po du, daugelis tų misijų
metu buvo nužudyti.
Ką turime bendro?
Dr. Alfredas Neufeldas, vienas iš pasau
linės menonitų konferencijos vadovų, kelia
tokius klausimus: Ar prabėgus 500 metų mes
vis dar turime ką nors bendro su pirmąja
anabaptistų bažnyčia? Ar galime turėti ką
nors bendro? Ar to reikia?
Kuo garsėja šiuolaikiniai anabaptistinės
pakraipos krikščionys? Mūsų krikščionybė
turi atsispindėti ne tik mūsų žodžiuose ir
įsitikinimuose, bet ir mūsų darbuose.
Vertė Rūta Rušinskienė
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Verta pamąstyti

Proto (ne) galia
Postmodernistai ir reformatoriai apie
mūsų pažinimo galimybes ir ribas

Holger Lahayne
Evangelikų teologas, Lietuvos evangelikų
reformatų sinodo kuratorius

Apie postmodernizmą kalba
daugelis, bet jį sunku apibūdinti.
Jis yra „tarsi chameleonas,
kartais pasirodantis kaip pabaisa,
kartais kaip mieliausia būtybė“,
– rašo krikščionių filosofas
Jamesas K. A. Smithas (Who‘s
Afraid of Postmodernism?).
Postmodernizmas, būdamas platus
kultūrinis fenomenas, kratosi
aiškių apibrėžimų. Vis dėlto vieno
dalyko niekas nepaneigia: svarbus
jo bruožas yra modernizmo
išliaupsinto proto ir didžiulės
mokslo arogancijos kritika.
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Ypač XVIII a. apšvietos epochos mąs
tytojai, tokie kaip prancūzai D. Didro ar
Ž. L. Dalamberas, vos ne su religine aistra
tikėjo mokslo pažinimu bei pažanga. Visa
žinystė, regis, nebeatrodė jokia utopija. Dar
praėjusio šimtmečio pirmoje pusėje „Vienos
ratelio“ mokslininkai įnirtingai dėjo viltis
į gamtos mokslo galią. R. Carnapas buvo
įsitikinęs, kad „nėra nė vieno klausimo, į
kurį negalėtų atsakyti mokslas“ (Der logische
Aufbau der Welt, 1928).
Nors šiandien tokie teiginiai retesni, ta
čiau britų fizikas S. Hawkingas vis dar tikisi
atrasti pagrindinių fizikos jėgų „didžiąją vie
nijančią teoriją“, dėl kurios visatoje iš prin
cipo neliktų nieko nepaaiškinamo. Jo kolega
C. Saganas pabrėžė, kad mokslas yra „kaip
žvakė tamsoje“ (jo paantraštė – Demonų ap
sėstas pasaulis) – šviesa nežinojimo, prieta
rų ir mokslui priešiškos religijos tamsybėse.
Ir šiandien Lietuvos aukštosiose mokyklo
se toks išpūstas mokslinis pažinimas neretai
vis dar liaupsinimas. Pažvelkime tik į Kęstu
čio Kardelio populiarų vadovėlį Mokslinių
tyrimų metodologija ir metodai. Anot auto
riaus, tik mokslas leidžia patikimai pažinti
tikrovę, nes tik „mokslinių tyrimų išvados yra
konkrečios, objektyvios, patikimos ir patikri

namos; o kasdienis žinojimas subjektyvesnis,
mažiau patikimas, ypač jeigu remiasi kokiu
nors tikėjimu.“ Tiesa, K. Kardelis neatmeta,
kad „šalia mokslo egzistuoja ir kitos pažinimo
rūšys, pavyzdžiui, religinė, filosofinė, mito
loginė (...)“. Tačiau akivaizdu, kad jos negali
būti pažinimo galimybės tikrąja prasme arba
objektyviojo žinojimo keliai.
Kovojant prieš tokį vienpusišką proto ir
empirinio mokslo iškėlimą, kartais netgi
sudievinimą, postmodernizmo atstovai gali
būti artimi krikščionių sąjungininkai. Reikia
pripažinti, kad filosofinis postmodernizmas
pagaliau nudievino mokslą.
Svarbus buvo ir J. F. Lyotardo įnašas vei
kalu Postmodernus būvis (1979): Mokslinis
žinojimas remiasi ir „nežinojimu“. Mokslas
ne visiškai objektyvus, nes jam neišven
giamai įtaką daro ir neempirinis pažini
mas, ir neracionalios prielaidos. Prancūzų
filosofas pratęsė postmodernizmo pradi
ninko F. Nietzsche’ės mintis: „Visuomet
pirma turi būti tam tikra filosofija, tam tikras
‘tikėjimas’, kad juo remdamasis mokslas
įgautų kryptį, prasmę, ribas, metodą, teisę
egzistuoti.“ (Apie moralės genealogiją, 1887)
Tikėjimas mokslu eina pirma, ir jau vien dėl
to mokslas nėra visai neutralus. Jo išvados

nėra savaime patikimesnės negu kitų paži
nimo sričių.
Krikščionys kartu su postmodernizmo mąstytojais atremia proto puikybę
ir perdėtas mokslo pretenzijas. Galima
net teigti, kad pati Biblija pirmoji pateikia
daugybę postmodernių teiginių. Iš Šventojo
Rašto pirmiau sužinome, kad žmonės, nors
panašūs į Dievą, yra ribotos būtybės. Dėl to ir
žmogiškas pažinimas visada yra ribotas; tik
Dievas viską žino visada tiesiogiai, tobulai ir
iki galo. Jis, būdamas Kūrėjas, yra vienintelė
visiškai nepriklausoma būtybė, o žmonės gy
vena Jo sukurtame pasaulyje: erdvėje ir laike,
gamtoje ir žmonių visuomenėje. Todėl mūsų
žmogiškasis pažinimas yra visada nulemtas,
priklausomas nuo tam tikros situacijos ir
neišvengiamai keičiasi.
Postmodernistai dažnai akcentuoja, kokia
daugybe būdų galios troškimas iškreipia pa
žinimą ir trukdo ieškoti tiesos. Krikščionims
tai jokia naujiena, nes jie tam paaiškinti pasi
telkia pasakojimą apie nuopuolį ir mokymą
apie gimtąją nuodėmę. Tačiau viduramžių
teologijoje šis mokymas buvo labai iškreip
tas: protas buvo suprantamas kaip savotiška
dieviška lemputė žmoguje; jis mažiau puolęs
negu kiti žmogaus gebėjimai.
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XVI a. reformatoriai grįžo prie blaivaus
Biblijos požiūrio į puolusį žmogų. Jie at
naujino mokymą apie prigimtinę nuodėmę
ir jos padarinius. J. Kalvinas pabrėžė, kad
„mirtinas suteršimas“ palietė visą žmogų;
pažeistas yra ne vien tik mūsų kūnas ir jo
geismai, ne vien tik valia ir emocijos. Nuodė
mė „iki gilumos“ užėmė sielą. Dvasinis gedi
mas palietė „būtent tą sielos dalį, kurioje jos
didybė ir iškilmingumas geriausiai sužiba“
– mūsų mąstymą ir protą (Institutio II, 1, 9).
Ir Reformacijos, ir postmodernizmo
šalininkai į žmogaus gebėjimus žiūri taip,
kaip dera, – santūriai. Postmodernizmas
gali pasitarnauti „dekonstruojant“ ideo
logijas bei įvairius „-izmus“, visų pirma
racionalizmą. Vis dėlto postmodernistų ir
krikščionių keliai toliau išsiskiria. Nes labai
daug postmodernizmo atstovų krypsta į kitą
kraštutinumą: iš viso atmeta protingumą,
tiesiog šlovina iracionalumą, su malonumu
kuria žodžių painiavą ir mėgaujasi „elegan
tiškomis nesąmonėmis“.
Tiesa, kiti, kaip W. Welschas, kritikuoja
meilę absurdiškumui ir tokį „difuzinį post
modernizmą“, kurio credo „yra tai, kad
viskas, kas neatitinka racionalumo stan
dartų arba kas prireikus iškreiptai perteikia
žinomus faktus, esą jau gerai, netgi puiku“.
(Mūsų postmodernioji modernybė)
Rimti postmodernistai, kaip W. Welschas,
atsiriboja nuo kvailo daugžodžiavimo, tačiau
meta dar didesnį iššūkį krikščionybei. Anot
vokiečių filosofo, „pagrindinis postmoder
nybės požymis“ yra „principinis pliuraliz
mas“ arba „radikalus daugybingumas“. Tai
reiškia, kad „nuo šiol tiesa, teisingumas,
humaniškumas yra daugiskaita“. Yra ne vie
na, bet daug tiesų! Krikščionybės pretenzija
į didžiąją Tiesą, į tikrą žinojimą apie vieną
Dievą, vienintelį Tarpininką ir išskirtinį kelią
į išganymą atmetama.
Nors postmodernizmas vėl atidarė duris
religijai ir dvasingumui, tvirtas atsisakymas
12

vienos ir objektyvios tiesos kelia mirti
ną grėsmę krikščionių tikėjimui. Apšvie
tos racionalistai neigė krikščionybės tiesą;
postmodernistai neigia, kad tiesą apskritai
galima žinoti. Modernistus ir postmodernistus vienija, kad jie visi kovojo ir kovoja
prieš Biblijos Dievą. Skirtumas tik tas, kad
švietimo epochoje vyravo optimizmas, o
postmodernizmas, priešingai, jau matė liūd
nus Dievo nebuvimo padarinius.
Aršus ateistas F. Nietzsche’ė tikriausiai
pirmas suprato, kad Dievo mirtis žmones
paliks be Tiesos – be atramos, orientyro
ir prasmės. Išreikšti šią nuotaiką garsioje
„Išprotėjusio žmogaus“ kalboje filosofas
pasitelkė daug palyginimų: „Kas davė kem
pinę, kad nutrintume visą horizontą? Ką
padarėme, atplėšdami šią žemę nuo jos
saulės? Kurlink ji dabar skrieja? Kurlink
judame mes? Tolyn nuo visų saulių? Ar
nesiblaškome nepaliaujamai? (... ) Ar neklai
džiojame begaliniame nieke? Ar nedvelkia į
mus tuščia erdvė? Ar nepasidarė šalčiau?“
(Linksmasis mokslas, 1882/ 87) F. Nietzs
che’ė buvo teisus: jeigu Dievo nėra, niekada
negaliu sakyti, kad tikrai kažką žinau. Tada
už kiekvienos tariamai tvirtos pozicijos
atsiveria nežinojimo bedugnė. Vėliau M.
Foucault’as (1926–1984) nuosekliai žengė
toliau ir darė išvadą, kad tada protingumas
nebeatskiriamas nuo beprotybės. Gal visi
sergame kažkokia psichoze?
Keista, kad ir nemažai krikščionių perėmė
šį postmodernistų pažinimo pesimizmą: tie
sa yra vien tai, kuo mes asmeniškai laikome
tiesą; objektyvios tiesos ir visiems galiojan
čių moralinių normų nėra; meilė daug svar
besnė už tiesą. Šlovinamas paslaptingumas,
pasineriama į mistinius potyrius.
Arba mes galime tobulai žinoti viską, arba
nieko nežinome ir plūduriuosime pažinimo
jūroje be kompaso ir kranto; arba mes esame
Dievas, arba lieka tik subjektyvi nuomonė.
Ar iš tiesų yra tik šios dvi galimybės?

Dievas ir
Jo pasaulis
mums iki galo
nesuvokiamas,
bet iš dalies
pažinus.
Reformatoriai iš naujo pateikė vienintelę
alternatyvą. Ne viską žinome ir viską supran
tame tik iš dalies (1 Kor 13, 9). Bet Geroji
Naujiena yra ta, kad Dievas tikrai yra – ir
Jis kalbėjo. Jis yra „tiesos Dievas“ (Ps 31, 5)
ir sako tiesą (Jn 3, 33). Biblijos Dievas yra
Asmuo ir protinga būtybė, bendraujanti su
mumis kaip su asmenimis – suprantama
kalba. Dievas ir Jo pasaulis mums iki galo
nesuvokiamas, bet iš dalies pažinus, nes
pats Dievas yra apsireiškęs ir apreiškia
mums visų faktų prasmę.
Dievas apsireiškia kūrinijoje (Ps 19, 2–7).
Jis kalba mums per visus sukurtus dalykus.
Šis apreiškimas yra visuotinis – visi žmonės
tarsi skaito Jo sukūrimo knygą. Žmogus ir
po nuopuolio geba suprasti šią Dievo kalbą,
nes protas, anot J. Kalvino, „nėra visiškai su
naikintas“, „fragmentai“ išliko (Inst. II, 2, 12).
J. Kalvinas tame skyriuje aprašo mokslo ir
meno pasiekimus, bet ir tokie yra Dievo
malonės ir Jo Dvasios dovanos, kurios yra
„vienintelis tiesos šaltinis“.
Dievo apreiškimo karūna yra Jo žodžiai
Šventajame Rašte. Biblijoje surašyti ne visi
Dievo žodžiai, tačiau joje yra viskas, ką
turime žinoti iš Dievo lūpų šioje žemėje:
„Viskas, ką mums būtina žinoti apie Dievo
šlovę, žmogaus išgelbėjimą, tikėjimą ir gy
venimą, yra arba aiškiai atskleista Biblijoje,
arba gali būti suprasta padarius iš jos būtinas
ir deramas išvadas.“ (Vestminsterio tikėjimo

išpažinimas I, 6) Toms teisingoms išvadoms
padaryti reikalingas mąstymas ir protas.
Interpretuojant Bibliją taip pat būtinas
Šv. Dvasios veikimas, Ji apšviečia skaitytojus
ir atveria Rašto reikšmę.
Visa tikrovė priklauso Dievui, dėl to visi
faktai, visa tiesa, visas pažinimas yra Jo.
Mūsų žinojimas apie Jį, apie pasaulį ir apie
save nėra tobulas, bet dėl proto likučių ir
Dvasios pagalbos pakankamas. Nei mokslo,
nei Rašto pažinimas niekada nesuteiks visa
žinystės, bet būdami priklausomi nuo Dievo
turime tiek žinių, kad galime gyventi Jo pa
saulyje, Jį garbinti ir būti Jam paklusnūs. Vi
sas pažinimas pagrįstas Dievu, nes pagarbi
Viešpaties baimė yra visos išminties pradžia
(Ps 111, 10) ir pats Dievas savo Dvasia veda
į visą tiesą (Jn 16, 13).
Reformacijoje buvo atnaujintas Dievo ap
reiškimo supratimas. M. Liuteris, J. Kalvinas
ir kiti reformatoriai visada kreipė į Dievo ap
reiškimą, visų pirma ragino laikytis Žodžio,
kuris turi aukščiausiąjį autoritetą. Kadangi
Dievas yra ir netylėjo, pažinimas įmanomas.
Kas slypi anapus apreiškimo, nežinoma.
Todėl nestebina, kad be Dievo, kuris kalbėjo
ir apsireiškė, tikras pasaulis tampa „pasaka“
(F. Nietzsche’ė), tikrovė virsta „dykuma“
(J. Baudrillardas), viskas pasirodo kaip viena
didelė misterija ir nugrimzta nežinomybėje.
Iš kur tada žinoti, ar tikrai kažką žinome,
ar vis dėlto sapnuojame? „Kaip sugebėjo
me išgerti jūrą?“ – klausia F. Nietzsche’ės
išprotėjęs žmogus po Dievo nužudymo. Tai
neįmanoma, ir pats pripažįsta: „Šito žyg
darbio didybė mums per didelė.“ Šimtmetį
po Nietzsche’ės postmodernus autorius
D. Couplandas vis dar grumiasi su Dievo
mirties padariniais ir išpažįsta: „O dabar
atskleisiu jums savo paslaptį (...) man reikia
Dievo, aš sergu, pavargau ir nebegaliu būti
vienas.“ (Gyvenimas po Dievo, 1994) Taigi
krikščionių atsakomybė – pavargusiems ir
išpuikusiems parodyti išeitį.
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Ar žinojote?

Apologetika – tai
krikščioniškosios
teologijos šaka,
siekianti pateikti
racionalų
krikščionybės
tiesos teiginių
pagrindimą

Apologetika:
įtikinamai atsakyti kiekvienam
klausiančiam apie mumyse
gyvenančią viltį
Laurynas Jacevičius
Tinklalapio apologetika.lt įkūrėjas

Apologetika, kaip konceptas ir
terminas, Lietuvoje nėra plačiai
žinomas ir suprantamas ne tik
žmonių, kurie su krikščioniškuoju
tikėjimu neturi (ar nenori turėti)
nieko bendra, tačiau ir tų, kurie
save laiko krikščionimis, skaito
Bibliją ir siekia gyventi taip, kaip
Kristus mokė. Gaila… Todėl šio
straipsnio tikslas yra šią klaidą
ištaisyti. Be to, pasistengsiu
pakeisti nuomonę ir tų tikinčiųjų,
kurie apie apologetiką šiek tiek yra
girdėję, tačiau ją vertina skeptiškai.
Viliuosi, kad pavyks. Pradėkime
nuo apologetikos apibrėžimo.
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Žodis apologetika yra kilęs iš graikų kal
bos žodžio apologia (ἀπολογία) ir reiškia
žodinę gynybą, atsakymo davimą. Senovės
Graikijoje šis terminas vartotas teisminiuose
ginčuose, kuriuose kaltinamajam būdavo
suteikiama galimybė atsakyti į jam pateiktus
kaltinimus ir apsiginti. Bibliniame konteks
te, konkrečiai – Naujajame Testamente,
kuris buvo parašytas graikų kalba, šis žodis
daiktavardžio (apologia) arba veiksmažo
džio (apologeomai) formomis yra minimas
18 kartų ir kiekvieną kartą gali būti verčia
mas kaip gynyba ar išteisinimas.
Skirtinguose šaltiniuose apologetika gali
būti apibrėžiama šiek tiek kitaip, tačiau dėl
aiškumo ir trumpumo siūlau tokį apolo
getikos apibrėžimą, kokį formuluoja ame
rikiečių apologetas, filosofas ir teologas
Williamas Lane Craigas. Apologetika – tai
krikščioniškosios teologijos šaka, siekianti pateikti racionalų krikščionybės
tiesos teiginių pagrindimą. Tai, be abejo,
neatsako į klausimą, kodėl apologetika
turėtų mums rūpėti? Yra dvi pagrindinės
to priežastys: jos sankcionavimas šv. Rašte
ir jos teikiama nauda. Norėtume apžvelgti
kiekvieną iš jų.
Pirmiausia verta prisiminti dažniausiai
su apologetika siejamą Naujojo Testamento

ištrauką, aptinkamą 1 Petro 3, 15, kurioje
rašoma, kad privalome būti pasirengę duoti
atsakymą kiekvienam, besiteiraujančiam
apie mumyse gyvenančią viltį. Išimčių čia
nėra, nes Petras rašo ne ypatingiems ar kaž
kuo išskirtiniams lyderiams, bet bažnyčiai,
tikinčiųjų bendruomenei. Svarbu paminėti,
kad to meto bažnyčia buvo persekiojama.
Ir žinia, kad turime būti pasirengę atsakyti,
pranešama konkrečiame kontekste, kuriame
pabrėžiamas švento gyvenimo siekis, t. y.
daroma prielaida, kad, jei krikščionys iš tiesų
gyvens tokį gyvenimą, kaip mokė Kristus,
žmonėms kils klausimų, o jau tada reikia
būti pasirengusiems į juos atsakyti. Žinoma,
poreikis įtikinamai atsakyti į tikėjimo klau
simus akcentuojamas ne tik aptartojoje eilu
tėje, bet ir kitose Rašto vietose. Pavyzdžiui,
mums nurodoma:
 mylėti ir šlovinti Dievą savo protu
(Mato 22, 37);
 ap g inti v iltį, gyvenančią mumyse
(1 Petro 3, 15);
 paneigti klaidingas idėjas apie Dievą
(2 Korintiečiams 10, 5);
 atskirti tikrus pranašus nuo netikrų
(1 Jono 4, 1);
 kovoti (ne fizine prasme) už tikėjimą
(Judo 3) ir t. t.

Taip pat galime remtis Jėzaus ir apaštalų
pavyzdžiais:
 J ė z u s a t m e t ė k l a i d i n g ą m o k y m ą
(Mato 15, 6–9);
 Jėzus taisė klydusius (Mato 22, 29);
 apaštalas Paulius diskutuodavo/ aiš
k i n d av o s i s u į v a i r i a i s ž m o n ė m i s
(Apaštalų darbų 17, 16–17);
 Paulius išpeikdavo klystančius (Titui 1, 13);
 Paulius gynė Evangeliją (Filipiečiams 1, 17);
 Dievui rūpi įrodymai (Išėjimo 3, 4–4, 17;
Luko 24, 36–49; Jono 15, 26 ir t. t.)
Negana to, jei apologetikos dalimi lai
kytume krikščioniškojo įtikinėjimo meną,
prie visų jau minėtų dalykų galėtume pridėti
ir daugybę iliustracijų iš Jėzaus pokalbių
su įvairiais žmonėmis. Pavyzdžiui, kai Jis į
klausimą atsako klausimu (Luko 18, 18–27),
pats jų užduoda, kad pakeistų pokalbyje da
lyvaujančiųjų mąstymą (Morkaus 8, 17–18),
kalba palyginimais (Mato 9, 16) ir pan. Čia
tiktų paminėti ir kai kurių ankstyvosios baž
nyčios tėvų, tokių kaip Justinas Kankinys,
pastangas apginti tikėjimą, kai jis būdavo
puolamas. Jis parašė savo „Apologiją“, siek
damas atsakyti į kaltinimus bažnyčiai, neva
ji yra maištaujanti (nes nepakluso Romos
valdžiai), ateistinė (nes nepripažino romėnų
dievų), kanibalistinė (nes per Viešpaties va
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karienę tikintieji švęsdavo su Jėzaus krauju
(vynu) ir kūnu (duona)) ir pan. Nors tai ir
nėra biblinis pavyzdys, tačiau ankstyvosios
bažnyčios istorija taip pat turi nemažai ko
mūsų pamokyti.
Vertėtų pripažinti, kad taikyti apologetiką
jau vien biblinio įgaliojimo mums turėtų pa
kakti, tačiau ir be jo yra nemažai priežasčių
manyti, kad ji svarbi.
Visų pirma, mes, kaip krikščionys, ver
tiname ar bent jau turėtume vertinti tiesą.
Pats Viešpats teigė esąs „(...) kelias, tiesa ir
gyvenimas“ (Jono 14, 6). Apskritai krikš
čioniškasis tikėjimas yra kupinas išskirtinės
tiesos teiginių, tokių kaip: Dievas yra trijuose
asmenyse, Jėzus mirė ant kryžiaus dėl
pasaulio nuodėmių, prisikėlė kūnu ir pan.
Taigi nesilaikant tiesos ir konkrečių doktri
nų, nebūtų krikščioniškojo tikėjimo. Todėl
mūsų pareiga yra ieškoti tiesos, ją suprasti
ir apginti.
Antra, apologetika padeda formuoti kul
tūrą. Sekuliari pasaulėžiūra Lietuvoje, Euro
poje ir daug kur Vakarų pasaulyje paprastai
laikoma neutraliu ir objektyviu pradiniu
tašku spręsti beveik visiems svarbiems vi
suomenės gyvenimo klausimams. Bet kuris
balsas, kuriame girdėti koks nors stipresnis
santykis su tikėjimu (ypač krikščioniškuoju),
vertinamas kaip neobjektyvus ir mažai ką
bendro turintis su realybe bei tiesa, todėl
turėtų būti nustumtas į privatumo sritį.
Taip pat yra kitų pasaulėžiūros bei kultū
rinių veiksnių, siekiančių dominuoti ir vis
labiau įsigalinčių Vakarų pasaulyje. Vienas
iš jų yra islamas, kitas, ypač populiarus
Lietuvoje, – Rytų religijų ir filosofijų patei
kiamas mąstymas bei praktikos; į visa tai
dažnai žvelgiama pagarbiai. Krikščionybei
traukiantis, likusią erdvę neišvengiamai
užpildo kitos pasaulėžiūros, nes vakuumo
likti negali.
Esant tokiai situacijai apologetika yra
ypač svarbi. Ji pravarti kaip priemonė ne
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tik viešai apginti krikščionybę nuo priešta
ravimų ir kaltinimų, bet ir pateikti ją kaip
pagrįstą pasaulėžiūrą, turinčią įtakos ne
tik asmeniniam individo, bet ir visuomenės
gyvenimui.
Trečia, apologetika padeda sustiprinti
tikintįjį. Nuo to laiko, kai patikėjau Jėzumi
ir Jo Evangelija, pradėjau rimtai domėtis Juo
kaip asmeniu ir apskritai krikščioniškuoju ti
kėjimu bei jo pagrįstumu. Tyrinėjant, keliant
klausimus, ieškant atsakymų, diskutuojant
ir skelbiant Evangeliją mano tikėjimas tik
augo, o susižavėjimas Dievo didybe, geriau
pažįstant Jį patį bei suprantant kūriniją, tik
stiprėjo ir tebestiprėja iki šiol.
Būtina pabrėžti ir tai, kad bažnyčia privalo ugdyti jaunąją kartą pagrįsto krikščioniškojo tikėjimo šviesoje. Priversti nuo
širdžiai patikėti ir įžengti į santykį su Dievu
yra neįmanoma, nes bet koks prievartinis
santykis nėra tikras. Bažnyčia gali ir turi
modeliuoti tikėjimą savo pavyzdžiu, tačiau
taip pat labai svarbu rimtai vertinti jaunimo,
paauglių ir vaikų klausimus bei padėti jiems
rasti atsakymus.
Remdamasis savo darbo universitete pa
tirtimi galiu pasakyti, kad tikinčiųjų šeimose
užaugę studentai, patys niekada nepermąstę
savo tikėjimo, susidūrę su priešprieša ir
kitokiomis pasaulėžiūromis, dažnai sutrin
ka ir net atitolsta nuo tikėjimo. Mokykla
ir universitetas šiuo metu (ne visada taip
buvo) iš esmės nėra palankios institucijos
krikščioniškajam tikėjimui, kartais net prie
šiškos. Norint ne tik išlaikyti savo tikėjimą,
bet ir pristatyti Evangeliją kitiems tokioje
aplinkoje, būtina žinoti, ką skelbi bei kuo ir
kodėl tiki.
Ketvirta, apologetika neturėtų būti atski
riama nuo evangelizacijos. Vien tik skelb
dami Evangeliją, ypač, pasakodami kitiems
apie savo asmeninę patirtį, mes ne visada tai
pagrindžiame ar turime pagrįsti. Nepaisant
to, kai tik mūsų paklausia, kodėl verta tikėti

Nesilaikant tiesos
ir konkrečių
doktrinų, nebūtų
krikščioniškojo
tikėjimo.
tuo, ką pasakojame, arba, kalbant konkre
čiau, kodėl verta manyti, kad Jėzus prisikėlė,
kodėl krikščionybė turėtų būti teisingiausia
iš visų tikėjimų, kodėl reikėtų pasitikėti Bi
blija, ir pan., o mes bandome atsakyti – užsi
imame apologetika. Tad tikslesnis klausimas
būtų, ne ar apologetika reikalinga, bet kaip
aš galiu rasti ir suprasti daugiau gerų atsa
kymų ir juos perteikti kitam.
Galiausiai, apologetika yra vienas iš
būdų parodyti savo meilę Dievui ir artimui. Priešingai nei mano kai kurie žmonės,
apologetika jokiais būdais nesumenkina
asmeninio santykio su Dievu, Jo Žodžio ar
maldos gyvenimo. Iš tiesų ji, jei naudojama
teisingai, visa tai tik praturtina. Mums įsa
kyta mylėti savo Viešpatį visu savo protu,
o dalis to, ką reiškia būti sukurtam pagal
Dievo paveikslą, yra tai, kad gebame pro
tauti. Kiekvieną kartą kažką naujo sužinojęs
apie Dievą ir Jo kūriniją, dar labiau susižaviu
Viešpačiu, o tai mane skatina Jį garbinti ir
šlovinti.
Negana to, jei norime mylėti savo arti
mą, turime į jo klausimus žvelgti rimtai ir
pabandyti rasti į juos gerų atsakymų, užuot
sakę „tiesiog tikėk“. Žinoma, netikėjimo
šaknis nėra intelektualių įrodymų trūkumas
ir galutinai žmogaus širdį gali įtikinti ir
perkeisti tik Šventoji Dvasia. Tačiau Ji mūsų
pateikiamus atsakymus ir įrodymus, kaip ir

bet kokią kitą mūsų veiklą, gali panaudoti
išgelbėjimo darbui. Jei mylime kitą žmogų,
kaip Kristus mokė, neišvengiamai norėsime,
kad jis atrastų santykį su Dievu per Jėzų ir
stengsimės daryti viską, kad patrauktume
visas kliūtis nuo Evangelijos, idant ji būtų
tinkamai suprasta. Ši darbo dalis ir yra skirta
apologetikai.
Apibendrinant galima teigti, kad krikš
čioniui, norinčiam suprasti, kuo jis tiki,
visa tai pagrįstai artikuliuoti bei paaiškin
ti klausiančiajam, apologetikos išvengti
yra beveik neįmanoma. Tai nereiškia, kad
apologetika yra absoliučiai būtina, norint
racionaliai tikėti Jėzumi ir taip išgyventi
santykį su Dievu, mat Šventoji Dvasia yra
pagrindinis veiksnys, lemiantis žmogaus
atsivertimą. Tačiau apologetika yra itin
naudinga norint sustiprinti savo tikėjimą,
išreikšti meilę Dievui savo protu, taip pat
ir artimui, gebant pagrįstai jam pristatyti
Evangeliją bei atsakyti į rūpimus klausimus. Galiu pasirodyti šiek tiek akiplėšiškas,
tačiau drįstu teigti, kad apologetikos galite
išvengti tik tada, jei nekalbate apie tikėjimą,
ignoruojate žmonių klausimus ir/ arba nesi
laikote biblinio mokymo. Galiausiai, svarbu
pabrėžti, kad krikščioniškoji apologetika yra
neatsiejama ir nuo žmogaus charakterio,
jo gyvenimo būdo, maldos gyvenimo bei
apskritai sekimo Kristumi. Tai nėra intelek
tualus žaidimas, tai – meilės Dievui išraiška
savo protu bei meilės artimui parodymas,
išklausant jo klausimus bei siekiant atsakyti
į prieštaravimus, kad Evangelija būtų kuo
aiškiau suprasta.
Jei visa tai, kas buvo išdėstyta, jus bent
kiek sudomino, raginu apsilankyti mano
koordinuojamos apologetinės tarnystės
tinklalapyje apologetika.lt ir Facebook bei
Youtube paskyrose tokiu pat pavadinimu.
Ten rasite medžiagos, kuri, tikiu, gali būti
naudinga tiek jums, tiek klausiančiajam apie
jumyse gyvenančią viltį.
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Reformacijos veidai

Amžinasis,
nemirtingas
gyvenimas negali
būti surandamas
niekur kitur – tik
Dieve.

Dievo ir savęs
pažinimas
Jonas Kalvinas (1509–1564)
Jonas Kalvinas žinojo, jog tam,
kad kilus Reformacijai iš naujo
atrastos biblinės tiesos pasklistų
po pasaulį, būtina jas suprantamai
pateikti paprastiems žmonėms.
Tad 1536–1537 metų žiemą,
būdamas 29 metų, J. Kalvinas
prancūzų kalba parašė „Trumpą
krikščioniško tikėjimo santrauką“
(Brève instruction chrétienne). Ši
nedidelė knygelė iš tikrųjų yra jo
„Krikščioniško tikėjimo pagrindų“
(Christianae Religionis Institutio)
pirmojo leidimo (1536 m.) reziumė.
(S. Olyott, įžanga)

Visi žmonės gyvena tam,
kad pažintų Dievą
Niekur nerasite žmogaus (net jei jis būtų
necivilizuotas ar laukinis), kuris visiškai
nieko nenuvoktų apie religiją. Taip yra dėl
to, kad mes visi buvome sukurti pažinti savo
Kūrėjo didybę, o pažinę – vertinti ją labiau
už viską. Mes turime rodyti Jam pagarbią
baimę, meilę ir didžią pagarbą.
Netikintieji siekia ištrinti bet ką, kas siejasi
su į sielas įsodintu Dievo jutimu. Netikintys
žmonės ieško būdų, kuriais galėtų ištrinti visą
atmintį, įdėtą jiems į širdis ir priverčiančią
jausti Dievą. Nusigręžę nuo netikinčiųjų, mes,
turintieji asmeninį tikėjimą, privalome atsi
minti, kad šis gyvenimas greitai baigsis. Mes
privalome gyventi mąstydami apie amžinybę.
Amžinasis, nemirtingas gyvenimas negali
būti surandamas niekur kitur – tik Dieve.
Iš to darome išvadą – pagrindinis mūsų
gyvenimo rūpestis ir siekis turi būti Dievo
ieškojimas. Labai nuoširdžiai turime ilgėtis
Jo ir neieškoti ramybės bei poilsio niekur
kitur – tik Jame.
Tikros ir klaidingos religijos skirtumas
Sutariama, kad gyventi be religijos – tai
gyventi tikrame varge, ne geriau nei lauki

18

niams žvėrims. Būtent todėl nė vienas žmo
gus nenori būti laikomas visiškai nesidomin
čiu asmeniniu tikėjimu ir Dievo pažinimu.
Tačiau tarp regimųjų formų, kurias įgau
na religija, yra daug skirtumų. Taip yra todėl,
kad dauguma žmonių iš tiesų tikrai nėra pa
veikti Dievo baimės. Ir vis dėlto sąmoningai
ar ne tokie žmonės negali išvengti minties
apie kažkokios dieviškos būtybės egzista
vimą. Toji būtybė savo galia juos pakylėja
arba nužemina. Ši mintis vis kirba jų galvose.
Sukrėsti minties apie beribę būtybės galią,
žmonės vienokiu ar kitokiu būdu ją garbina.
Jie taip elgiasi iš baimės, kad, pernelyg nie
kindami galią, neišprovokuotų atsakomojo
veiksmo, nukreipto į juos. Tačiau gyvendami
netvarkingai ir atmesdami bet kokį sąži
ningumą, tokie žmonės akivaizdžiai rodo
nesirūpinimą Dievo teismu.
Be to, tokie žmonės ne dėl neišmatuoja
mos Dievo didybės, o dėl to, kad jų supra
timą apie Dievą lemia pasipūtęs, neišmin
tingas ir neišsamus mąstymas, iš tikrųjų
nusisuka nuo tikrojo Dievo. Būtent todėl jų
tikros ir rūpestingos pastangos patarnauti
Dievui virsta tik laiko gaišinimu. Jie garbina
savo širdžių svajones bei sapnus, o ne amži
nąjį Dievą.

Lieka tik baimė, kai labiausiai norėtųsi
pabėgti nuo Dievo teismo, bet, negalint to
padaryti, ji toliau plečiasi. Jokio dievotumo
čia nėra. Iš tikrųjų dievotumas pasireiškia
tyra ir tikrai degančia Dievo – tikro Tėvo
– meile, kai į Jį žvelgiama kaip į tikrąjį Vieš
patį, kai priimamas Jo teisumas ir labiau nei
mirtis neapkenčiamas Jo įžeidimas.
Visi, kuriems būdingas toks užsidegimas,
neskuba pagal savo įgeidžius kurti Dievo įvaiz
dį. Jie iš paties Dievo trokšta gauti žinių apie
tikrąjį Dievą ir neįsivaizduoja Dievo kitokio,
nei Jis pats save apreiškia ir leidžia save pažinti.
Ką mes privalome žinoti apie Dievą
Kadangi Dievo didybė yra aukščiau ir
toliau nei siekia žmogiškasis suvokimas,
kuriuo mes negalime jos aprėpti, privalome
žavėtis tokiu nepasiekiamumu, o ne atidžiai
žiūrėti į Dievo didybę, nes dėl neapsakomo
jos ryškumo galime būti priblokšti.
Dievo kūrinija mums atskleidžia tai, ko
mes kitaip apie Dievą nesužinotume. Būtent
todėl privalome ieškoti Dievo, apmąstyti Jo
darbus, kuriuos Raštas vadina „neregimosio
mis ypatybėmis“ (Rom 1, 19–20; Hbr 1,11).
Čia kalbame ne apie mūsų protus
apraizgančias lengvabūdiškas ir tuščias
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spėliones, bet ką mums būtina žinoti dėl
savo pačių gerovės, ir apie tai, kas mumyse
įtvirtina tikrą ir tvirtą pamaldumą, t. y. Dievo
baimės lydimą pasitikėjimą.
Tad, žvelgdami į visatą, mes žiūrime į savo
Dievo nemirtingumą. Šis nemirtingumas
yra visko, kas egzistuoja, pradžia bei šaltinis.
Mes atidžiai įsižiūrime į Jo galią, sukūrusią
tokią beribę sistemą ir ją palaikančią, į Jo iš
mintį, padariusią tiek daug įvairių kūrinių ir
valdančią juos pagal tobulai suderintą tvar
ką. Mes atidžiai įsižiūrime į Jo gerumą, dėl
kurio visi tie dalykai buvo sukurti ir toliau
egzistuoja, į Jo teisingumą, pasireiškiantį
susižavėjimą keliančia gerų žmonių apsauga
ir blogų – nubaudimu. Mes taip pat atidžiai
įsižiūrime į Jo gailestingumą, taip švelniai
besielgiantį su mūsų nuodėmėmis tik tam,
kad galėtų pakviesti mus susitvarkyti savo
gyvenimus.
Iš tikrųjų mes turėtume daug ko pasimo
kyti apie Dievą ir leisti visatai pamokyti mus.
Ji taip ir padarytų, jeigu ne mūsų aklumas –
šiurkštus nejautrumas tokiai ryškiai šviesai.
Tačiau mes nusidedame ne tik dėl savo aklu
mo. Mūsų neklusnumas toks didelis, kad,
apmąstydami Dievo darbus, vis tiek juos
suvokiame blogai, iškreiptai. Neklusnumas
apverčia aukštyn kojomis visą dangiškąją
išmintį, kuri, jei to nebūtų, mums labai aiš
kiai suspindėtų.
Todėl mes turime pažvelgti į Dievo Žodį,
kuriame Dievas labai gerai mums apibūdi
namas savo darbais. Žodyje Jo darbai ver
tinami ne pagal mūsų iškreiptą suvokimą,
bet remiantis amžinosios tiesos standartu. Iš
Žodžio sužinome, kad mūsų Dievas, vienin
telis ir amžinasis Dievas, yra viso gyvenimo,
teisumo, išminties, jėgos, gerumo ir gailes
tingumo šaltinis bei versmė. Viskas, kas yra
gera, be jokios išimties, kilo tik iš Jo. Todėl
Jam prideramai turėtų grįžti visa šlovė.
Kiekvienoje žemės ir dangaus srityje visi
šie dalykai pastebimi labai aiškiai. Tačiau tik
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Nors Dievas
mus sukūrė su
siela ir kūnu,
mes niekuomet
nejaučiame
nieko daugiau,
tik kūną.

iš Dievo Žodžio mes iš tiesų suvokiame, koks
yra mūsų pagrindinis tikslas, į kurį nukreipti
visi dalykai, kokia jų vertė ir kokią prasmę
mes turėtume jiems suteikti. Tuomet atidžiai
save patyrinėjame ir apsvarstome, kaip Vieš
pats savo gyvenimą, išmintį ir jėgą apreiškia
mumyse, kaip Jis mūsų atžvilgiu vykdo savo
teisingumą, maloningumą ir gerumą.
Ką mes privalome žinoti apie žmogų
Iš pradžių žmogus buvo sukurtas pagal
Dievo atvaizdą ir panašumą, kad galėtų
žavėtis savo Kūrėju su orumu, taip dosniai
jam suteiktu Dievo, ir kad galėtų pagerbti Jį
atitinkama padėka.
Tačiau, pasitikėdamas beribiu prigimties
nuostabumu ir pamiršęs, iš kur visa tai gavo
ir kas palaiko, žmogus siekė išaukštinti save
atsiskyręs nuo Viešpaties. Todėl iš žmogaus
buvo atimtos visos Dievo dovanos, kuriomis
jis neišmintingai gyrėsi. Tai įvyko dėl to, kad
žmogus, iš kurio visa buvo atimta ir kuriam
buvo nuplėšta visa šlovė, galėtų pažinti jį

dosniai apipylusį dovanomis Dievą, kurio jis
išdrįso neapkęsti ir Jį niekinti.
Štai kodėl visi mes, kurie savo kilme esame
Adomo palikuonys ir kuriuose panašumas į
Dievą ištrintas, – esame kūnas, gimęs iš
kūno. Nors Dievas mus sukūrė su siela ir
kūnu, mes niekuomet nejaučiame nieko
daugiau, tik kūną. To padarinys – kad ir
kaip nagrinėtume Dievo kūrinį žmogų,
dabar jame nebegalime pamatyti ko nors
daugiau nei tai, kas Dievo akimis yra netyra,
negarbinga ir pasibjaurėtina. Taip yra dėl to,
kad apakinta ir besididžiuojanti begaliniais
paklydimais žmogaus išmintis nusistato
prieš Dievo išmintį. Žmogaus valia yra pikta
ir kupina netyrų prisirišimų, todėl žmogus
labiau už viską neapkenčia Dievo teisingu
mo. Būtent dėl to žmogus apskritai nesu
geba nuveikti nieko gero ir beatodairiškai
linkęs į blogį.
Laisva valia
Dažnai Raštas patvirtina, kad žmogus yra
nuodėmės vergas. Tai reiškia, jog žmogaus
protas yra taip nutolęs nuo Dievo teisumo,
kad jis mąsto, trokšta ir imasi tik tokių da

lykų, kurie blogi, iškrypę, kupini nedorybių
ir sutepti; nes žmogaus širdis, pertekusi
nuodėmės nuodais, gali užauginti tik nuo
dėmės vaisius.
Tačiau neturėtume manyti, kad žmogų
nusidėti verste verčia kokia nors nenugalima
jėga. Žmogus nusideda visiškai pritarda
mas savo valiai ir tai daro noriai, vedamas
polinkių.
Širdies sugedimas reiškia, kad žmogus
pasižymi labai stipria ir nesibaigiančia
neapykanta visam Dievo teisumui. Be to, jis
atsidavęs kiekvienam blogiui. Todėl sakoma,
kad žmogus neturi vadinamosios laisvos
valios, t. y. laisvo gebėjimo pasirinkti tarp
gėrio ir blogio.
Nuodėmė ir mirtis
Rašte nuodėmė reiškia žmogaus prigim
ties iškrypimą, kuris yra bet kurios ydos
šaltinis, nedoras troškimas, gimstantis iš
tokios prigimties. Nuodėmė taip pat reiškia
neteisingus ir gėdingus iš tokių troškimų
kylančius veiksmus: žmogžudystes, vagystes,
svetimavimus ir kitus.
Todėl mes, būdami nusidėjėliai jau nuo
motinos įsčių, gimstame patirti Dievo pyktį
ir atpildą. Kai subręstame, tik dar labiau
pelnome Dievo nuosprendį. Galiausiai per
visą savo gyvenimą mes tik sparčiai artėjame
prie mirties.
Todėl nėra jokios abejonės, kad Dievo
teisumui visoks blogis yra atstumiantis. Ko
tada mes – vargšai, didžiulės nuodėmių
naštos slegiami ir begalinės nešvarybės ka
muojami žmonės – galime tikėtis iš teisėtai
pasipiktinusio Dievo, jei ne būti sugėdinti?
Mums būtina pažinti šią tiesą, nors žmo
gų ji siaubingai sukrečia ir savo beviltiškumu
sutraiško. Kai nuplėšiamas mūsų pačių tei
sumas, atimamas pasitikėjimas savo jėgo
mis, sunaikinama bet kokia viltis kada nors
turėti gyvenimą, tada mūsų pačių skurdo,
nelaimės ir nešlovės suvokimas moko mus
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parpulti prieš Viešpatį. Pripažindami savo
nedorybes, bejėgiškumą ir visišką žlugimą,
mes išmokstame visą šlovę atiduoti Dievui
už Jo šventumą, galią ir išgelbėjimą.
Kaip mes atvedami į išgelbėjimą ir
gyvenimą
Toks savęs pažinimas, jeigu jis iš tikrųjų
atsiranda mūsų širdyse, parodo, kad esame
niekas. Tuo mums palengvinamas kelias atras
ti teisingą Dievo pažinimą. Ir pats Dievas, apie
kurį kalbame, jau atidarė pirmas duris į savo
karalystę. Tai Jis padarė, kai įveikė dvi baisias
epidemijas: apsaugos nuo Dievo bausmės
jausmą ir netikrą pasitikėjimą savimi. Nes tik
tuomet mes pradedame kelti į dangų savo akis,
kurios anksčiau žiūrėjo į žemę ir ją tyrinėjo. Ir
mes, kurie anksčiau rasdavome poilsį savyje,
imame ilgesingai trokšti Dievo.

Kita vertus, nors mūsų nedorybė ir nusi
pelno visiškai kitokių dalykų, gailestingasis
Tėvas neįtikėtinu gerumu savo noru atsklei
džia save mums, suteptiems ir siaubingai
priblokštiems. Dievas žino, kad tokiomis
priemonėmis Jis gelbsti mus iš mūsų silpnu
mo. Jis šaukia mus palikti klystkelius ir grįžti
į teisingą kelią, iš mirties – į gyvenimą, iš
pražūties – į išgelbėjimą, iš velnio karalystės
– į Dievo karalystę.
Visiems, kuriems Viešpačiui patiko iš
naujo suteikti amžinojo gyvenimo paveldė
tojų teises, Jis kaip pirmą žingsnį iš anksto
nustatė sielvartauti dėl sąžinės graužimo, su
kniubti nuo savo nuodėmių svorio ir pradėti
gyventi Dievo baimėje. Todėl iš pradžių Jis
nurodo Įstatymą, kuris sukelia mumyse šią
būseną [II sk.: Viešpaties įstatymas].
Šaltinis: „Tiesa, išliekanti per amžius“
(Reformatų literatūros centras, 2009 m.)
reformacija500.lt

www.sielos.lt

SIELOS 2017 | Naujoji Akmenė | lapkričio 11 d.

Pasaulinė lyderystės konferencija Lietuvoje jau 8 metus!
www.lyderiams.lt

Įtaką gali daryti

KIEKVIENAS!
Wesley campsite, Latvija

Amžius nuo 15 m.
Kaina 60 €
Registracija, info FB
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KLAIPĖDOJE 11. 17 - 18 d.
VILNIUJE 11. 24 - 25 d.

Daugiau informacijos ir registracija: www.lyderiams.lt
informacija@lyderiams.lt +370 605 24601

Geroji naujiena

Kodėl svarbu
skelbti Evangeliją
internetu?
Robertas Peteraitis
Internetinės tarnystės
„Ieškau Dievo“ koordinatorius

Pirmieji krikščionys neturėjo
nei interneto, nei knygų. Jie
Evangeliją perduodavo iš
lūpų į lūpas. Bet ar žinote,
kas įvyko vėliau? Pacituosiu,
kaip buvo apibūdinamas
vėliau padarytas išradimas:

„Nuostabi nauja technologija leidžia pla
tinti tekstą visame pasaulyje. Jos dėka greitai
krenta informacijos atkūrimo ir platinimo
kaina, dėl to pirmą kartą tekstas ir paveikslai
gali atsidurti daugybės žmonių namuose.“
Jūs atspėjote – čia kalbama apie spausdi
nimo preso išradimą. Gutenbergui išradus
šį unikalų prietaisą, knygų leidyboje įvyko
revoliucija. 1455 metų vasario 23 dieną Gu
tenbergas išspausdino pirmąją knygą. Kokia
tai buvo knyga? Biblija!
Pasitelkus Gutenbergo išradimą Šventasis
Raštas paplito visame pasaulyje ir tapo priei
namas kiekvienam žmogui. Labai įdomu
tai, kad ši technologijos naujovė pirmiausia
buvo panaudota Biblijai, kurioje yra užra
šyta Jėzaus Kristaus Evangelija, spausdinti.
Jei kažkas dabar abejoja, ar reikėtų naudoti
internetą Evangelijai skelbti, noriu pasiūlyti
prisiminti Gutenbergą...
Kita revoliucija – skaitmeninė
Šiuo metu vyksta kita revoliucija, ir ji taip
pat sukels didžiulių pokyčių – tai skaitmeni
nė revoliucija. Štai jau 2004 metų gruodžio
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mėnesį Lietuvoje buvo daugiau kaip 1 mili
jonas interneto vartotojų. Tuomet internete
lankėsi daugiausia jaunesni ir labiau išsila
vinę žmonės.
Po 9 metų, 2013-aisiais, apklausos duo
menimis, internetu jau naudojosi daugiau
kaip 2 milijonai Lietuvos gyventojų (apie 73
proc. visų gyventojų). Interneto portaluose
matyti ir vis didėjantis vyresnio amžiaus
žmonių skaičius.
Skaitmeninė informacija tampa priei
nama kiekvienam, todėl daugelis žmonių
mano, jog pastaroji revoliucija nulems dau
gybę pokyčių evangelizuojant bei ugdant
Kristaus mokinius. Šiais laikais atsakymų į
savo dvasinius klausimus žmonės pirmiausia
ieško internete.
Profesorė Brenda Brasher, knygos Give
me that Online Religion (2001) autorė, teigia:
„Kompiuterių naudojimas religinei veiklai
tinkle (...) ateinančiame amžiuje gali tapti
dominuojančia religijos forma.“
Čia prisideda ir toks veiksnys, kaip ano
nimiškumas, dėl kurio žmonės internete

jaučiasi saugūs, o tai jiems padeda atsiverti
be baimės būti išjuoktiems ar apkaltintiems
naivumu, padeda jiems nuoširdžiai kalbėtis
ir užduoti rimtus klausimus.
Trys komunikacijos eros
Su Gutenbergo spausdinimo presu pra
sidėjusi komunikacijos revoliucija išgyveno
tris dideles eras:
1. Pirmoji, komunikacijos pasitelkiant
spaudą, era truko nuo 1455 m. iki maždaug
1950 m. Šią erą galime apibūdinti tokiais
žodžiais: Gutenbergas, mokymasis, Renesan
sas, analitinis mąstymas.
2. Ši era pasibaigė ir maždaug po 500
metų – apie 1950 m. įsitvirtinus radijo ir
televizijos transliacijai, prasidėjo kita. Atėjo
komunikacijos pasitelkiant transliaciją era.
Ji truko maždaug nuo 1950 m. iki 2000 m. Ją
apibūdina tokie žodžiai, kaip radijas, televi
zija, vizualu, tiesiška (vienos krypties).
3. Išpopuliarėjus interneto vartojimui,
maždaug apie 2000 m., atėjo trečioji – skait
meninės komunikacijos era. Ji tęsiasi iki šiol.
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Ją apibūdintų tokie žodžiai ir frazės, kaip
kompiuteriai, mobilieji telefonai, interneto
svetainės, dviejų krypčių, netiesiška, visada
prisijungę, vartotojas valdo.
Atkreipkite dėmesį, kaip keitėsi šių erų
trukmės: 500 m. – > 50 m. – > 17+ metų!
Galbūt jau greitai prasidės nauja komunika
cijos era?! Pavyzdžiui, išplėstinės realybės?
Skaitmeninės komunikacijos ypatumai
Grįžkime prie skaitmeninės komunikaci
jos eros, kurioje gyvename dabar.
Noriu atkreipti dėmesį, kad skaitmeninės
komunikacijos era nuo anksčiau egzista
vusios transliacijos eros pirmiausia skiriasi
ne savo plačiu pasiekiamumu (nes ji veikia
beveik kiekvieną žmogų), o labiau „netiesiš
kumu“ ir „dvipusiu informacijos“ judėjimu.
„Netiesiškumas“ – kai situaciją valdo
vartotojas. Jeigu vartotojui nepatiko jūsų
svetainė – vienas kompiuterio pelės spragte
lėjimas, ir jis jau kitoje. Užsukęs į populiarų
Youtube interneto kanalą vartotojas pats
renkasi, kokius vaizdo klipus nori žiūrėti
dabar, patikusius gali žiūrėti vėliau, nuo vi
durio, ar įsijungti tik jų pabaigą.
„Dviejų krypčių informacijos judėjimas“ – kai jau nesame vien tik informacijos
gavėjai, bet ir patys ją kuriame, pavyzdžiui,
įkeldami savo darytas nuotraukas ar vaizdo
įrašus į facebook‘ą, visa tai komentuodami,
bendraudami.
Tie du dalykai yra labai svarbūs ir skel
biant Evangeliją internetu, nes turime at
sižvelgti į naujus žmonių lūkesčius. Jeigu
juos ignoruosime, tuomet, kaip buvo sakyta,
užteks tik vieno kompiuterio pelės spragte
lėjimo ir prarasime galimybę bendrauti su
žmogumi.
Prieinamos informacijos gausa
Mąstant apie evangelizaciją internetu dar
svarbu prisiminti, koks iš tiesų milžiniškas
informacijos kiekis yra prieinamas kiekvie
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niu žmogumi internetinėje erdvėje, kaip jam
efektyviai perteikti pačią svarbiausią Dievo
žinią. Mūsų interneto svetainė ieskaudievo.lt
yra tik matoma ledkalnio viršūnė. Didesnioji
tarnystės dalis slepiasi „po vandeniu“, yra ne
matoma, tačiau nepaprastai svarbi. Tai asme
ninio bendravimo su žmogumi tarnystė, kurią
atlieka e-sielovadininkai.

Internetas yra
kaip didžiulis
informacijos
sąvartynas,
kuriame galime
rasti ką tik norime.
nam interneto vartotojui. Atskaitos taškas
– 1991 metų rugpjūčio 6 diena, kai britų
fizikas Timas Berners-Lee sukūrė pirmąją
interneto svetainę. Nuo tada informacijos
kiekis pradėjo augti pašėlusiu greičiu. 2004
metais buvo sukurta 50 milijonų svetainių,
2011 metais – jau daugiau kaip 340 milijonų,
o 2015 metais – per 800 milijonų svetainių.
Tai išties milžiniškas ir nuolat didėjantis
informacijos kiekis. Jame, kaip ir sąvartyne,
galima rasti daugybę naudingų dalykų, bet
yra ir daug šiukšlių, neteisingos informaci
jos, kuri tik supainioja vartotoją.
Didžiausia stoka
Taigi internetas yra kaip didžiulis infor
macijos sąvartynas, kuriame galime rasti ką
tik norime. Tai sakau todėl, kad pabrėžčiau
vieną dalyką – šiais laikais jau nebėra in
formacijos stokos. O ko stokojame dabar?
Mūsų ir kitų žmonių, kurie galėtų padėti
mums susivokti šiame informacijos šiukš
lyne, laiko stoka. Turbūt viena iš didžiausių
dovanų, kurią galite padovanoti kitam žmo
gui – tai jūsų laikas. Ypač jei esate tos srities,
kuri žmogui rūpi, specialistas. Bet tai galioja
ir nespecialistams – kai savo laiką, rūpestį ir
meilę skiriate savo šeimos nariams arba ki
tiems savo artimiesiems, pagal Jėzaus artimo
žmogaus apibrėžimą.

Būtent dėl to šioje eroje skaitmeninė ko
munikacija darosi panaši į gyvą bendravimą
su žmonėmis turgavietėje arba kavinėje. Čia
darosi svarbu kurti ir išlaikyti santykius, jau
vyksta diskusija, dialogas, tai buvo praktiš
kai neįmanoma naudojant vien tik radiją ar
televiziją.
Ne seni dalykai ekrane, o kažkas naujo
Evangelizacija skaitmeninėje erdvėje
nėra seni mūsų lankstinukai ekrane. Naujoji
komunikacijos era mus kviečia labiau išnau
doti naujas galimybes. Ši erdvė taip pat po
truputį išstumia pamokslavimą, užleisdama
vietą dialogui.
Norėdami, kad Evangelijos sklaida iš tiesų
taptų prieinama žmonėms internete, turime
stengtis atsižvelgti į šiuos dalykus. Internetinė
tarnystė Ieškau Dievo bei visas Jesus.net judė
jimas, kurio dalis esame, labai gerai suvokia,
jog būtina ieškoti naujų būdų, kaip galime
paskleisti Evangeliją internetu. Todėl mes, nors
ir turime mums įprastas internetines svetai
nes, pabrėžiame asmeninio bendravimo su
e-sielovadininku svarbą, specialiai apmokome
e-sielovadininkus, kaip bendrauti su šiuolaiki

Internetas pakeitė žmones,
sukūrė naujus lūkesčius
Dabar žmonės internete tikisi rasti tai, ko
jiems reikia šiandien. Jie tikisi rasti infor
macijos jiems suprantama kalba, pateiktos
jiems suprantamu būdu. Jie tikisi laisvės
patys rinktis pažinimo kelią, nes tai jau su
vokiama kaip duotybė. Jie nori kalbėtis su
gyvu žmogumi, kuris jiems padėtų susivokti
šiame „informacijos sąvartyne“, kokiu šiais
laikais tapo internetas.
Todėl mes rengiame internetinius kursus,
kuriuose žmonės gali patys pasirinkti savo
mokymosi tempą, kurių metu jie gali ben
drauti su gyvu žmogumi, kuris juos supras,
užjaus, už juos pasimels.
Viena iš internetinės tarnystės Ieškau
Dievo vertybių yra dėmesys ieškantiesiems.
Mums svarbiausi yra ieškantys Dievo
žmonės ir jų poreikiai. Jeigu jie nesupranta
mūsų krikščioniško žargono, mes pasirengę
jo atsisakyti ir kalbėtis jiems suprantama
kalba. Jeigu jiems sunku skaityti ištisinio
teksto „paklodes“, mes šį tekstą paruošime
taip, kad būtų lengviau išlaikyti pašnekovo
dėmesį, paįvairindami tekstą pridėsime vaiz
dinę medžiagą ir kitas įdomias nuorodas.
Jei ieškantiems Dievo tiesos sunku suprasti
sudėtingas teologines koncepcijas, mes pir
miau kalbėsime ne apie jas, o apie papras
tesnius dalykus, kuriuos Biblija vadina Dievo
žodžio pienu (1 Pt 2, 2). Dievo žodžio tvirtas
maistas taip pat yra geras dalykas, bet jį mes
pasiūlysime labiau subrendusiems Dievo
ieškotojams.
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Poezija

Danutė Babrauskaitė – Lysenko

ROMANAS SU SAVIMI
Romaną su savim tęsiu visą gyvenimą...
Su žmonėmis nelengva, su savim dar sunkiau;
Kai perpranti save, tai žengti žingsnį lemiamą
Net priešingoj stovykloj darosi lengviau.
Gyvenimo mozaiką nuo mažens dėlioji;
Pirmais takeliais veda tvirta mamos ranka.
Pamažu laikui bėgant pats atsiriboji,
Lipdydamas mozaiką eini sava vaga.

Tikėjimas – subtilus dalykas. Kaip nepriversi
žmogaus pamilti tave, taip ir tavęs niekas neprivers
tikėti Dievą, jei dar nesi tam pasirengęs.
Mano tikėjimo kelias – kaip tie amerikietiški kalneliai – nuo
aklo tikėjimo iki ateizmo ir per kančias atgal. Sakoma: „Kaip
pasiklosi, taip išsimiegosi.“ Klojau lengvai, bet bėgant metams
miegojosi vis sunkiau ir sunkiau, kol vieną rytą pabudau...
Žmogus yra individualus, turi pasirinkimo laisvę ir
kiekvieno pabudimo laikas ir kelias, vedantis jo link,
yra skirtingi, bet neišvengiami. Nereikia laukti, kol
gyvenimas įspraus tave į kampą, geriau apsižvalgyti
DABAR, kol dar nejauti giltinės alsavimo už nugaros.
Atsitiktinumų gyvenime nebūna – viskas suplanuota iš aukščiau
– tuo aš įsitikinau ne kartą sugrįžusi iš anapus. Dauguma net
nesusimąsto, kad tokie išbandymai kaip vienatvė, skurdas,
pinigai ir kitokie dalykai, mums siunčiami tam, kad išanalizavę
ir padarę išvadas, transformuotume juos į pamokas...
Taip mokoma žmogaus siela, tai yra jos paskirtis žemėje,
kurios pasiekti be Dievo pagalbos neįmanoma.
Kelias į Dievą nėra lengvas, bet ateina laikas, kai gyvenimas
priverčia tave žengti pirmąjį žingsnį, o pajutęs palengvėjimą,
toliau žengi pats, nes turi į ką atsiremti ir kuo pasitikėti
– Tuo, kuris tavęs niekada nenuvils ir visada padės.
Mes ateiname VIENI ir išeiname taip pat
VIENI, bet tam, kad gyventume.
Pasaulis tobulas, tokį jį sukurti galėjo tik Dievas.
Padėkokime už viską Dievui.
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Dažniausiai taip ir būna – pirmos vaikystės spalvos
Susigeria į kraują, jas per sunku pakeist.
Jei ryškios jos ir šviesios, ir kaip gamtoje darnios,
Tikėk, tavęs sėkmė jau niekad neapleis.
Bet iš tamsos į šviesą išbristi kaip nelengva!
Pritrūksta net gyvenimo atsikratyt naštos, –
Ji, kaip dvasia piktoji, vis plyšį susiranda,
Kamuoja, slegia širdį iki gyvos galvos.
Kiti gyvena laimėj ir jiems visai nerūpi,
Kur pragaras, dangus, gyvenimo prasmė...
Tu mintį rutulioji ir skęsti minčių upėj,
Iš labirinto ieškai – nerandi išeities.
Ir kartais pagalvoji, jog kaina tai tikroji
Už praeito gyvenimo nežinomas klaidas...
O šitas supratimas, dangus kur dovanoja,
Tai atlygis už žemėj patirtas kančias.

PASKUTINĖ IŠPAŽINTIS
Jeigu ruoščiaus paskutinei išpažinčiai,
Vienu žodžiu apibūdinčiau gyvenimą – KANČIA,
Kančia, kuri mane į šviesą išvedė,
Nors daugumai ji pasirodytų karčia.
Nes nevalia išlieti pykčio, neatleisti, –
Jausmų šių paprasčiausiai ne- bė- ra.
Gyvenimas įgauna kitą prasmę,
Kai kūne jaukiau jaučiasi siela.
Dangaus eksperimentai tada nesibaigia...
Laiko Kažkas tave už pažastų,
Kad nepargriūtum, atsitiestum... kiek apsvaigęs
Kvėpavimo nuo antro staigmenų!
Eini palaimintas tu tais pačiais keliais,
Bet taip ramu ir saulė kitaip šviečia...
Stebiesi aklumu savosios praeities...
Žavus gyvenimas naujai gyventi kviečia!
Žmonėms atsiveri pilnatve, skaidrumu –
Jų išgyvenimai tau širdį liečia.
O jie atsiliepia užslėptu švelnumu, –
Visų gyvenimai nors pamažu, bet keičias.
Ir kada visa šita pamatai,
Nuo jų daugiau nebeatsiriboji.
Kitiems – akliems, dar neregiams
Lašelį savo laimės dovanoji.
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Laisvalaikis

Einšteinas, Niutonas ir Paskalis
žaidžia slėpynes. Einšteinas
užsimerkia ir skaičiuoja.
Niutonas aplink save ant grindų
kreida nubrėžia kvadratą, kurio
kraštinės yra po vieną metrą.
Einšteinas atsisuka ir sako:
– Suradau tave, Niutonai!
Niutonas atsako:
– Ne, tu suradai Niutoną
kvadratiniame metre,
t. y. suradai Paskalį!

***
– Iš kur žinai, kad tavo
automobilio pardavėjas
yra postmodernistas?
– Jo pateiktas pasiūlymas
buvo per geras, kad
jį suprasčiau!

***
Trys specialistai ginčijasi, kurio profesija
yra seniausia ir garbingiausia.
Chirurgas sako:
– Kai Dievas sukūrė Ievą iš Adomo
šonkaulio, tai buvo pirmoji operacija,
todėl mano profesija seniausia!
Buhalteris sako:
– Kai Dievas sukūrė tvarką iš chaoso, tai
Jis padarė pasitelkdamas matematiką,
todėl mano profesija seniausia!
Tuomet politikas sako:
– Taip, bet kas, jūsų manymu,
sukūrė tą chaosą?
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***
Petras skuba į pokalbį dėl naujo
darbo ir, kaip visuomet, vėluoja.
Nesėkmingai ieškojęs vietos automobiliui
pastatyti, jis pradėjo melstis:
– Viešpatie, jei padėsi man rasti
vietą automobiliui, tuomet kiekvieną
sekmadienį eisiu į bažnyčią,
nustosiu keiktis ir gerti!
Staiga, lyg per stebuklą, atsilaisvino
viena vieta Petro automobiliui!
Petras pažvelgė aukštyn ir tarė:
– Nekreipk dėmesio į tai, ką sakiau,
Viešpatie, pats vietą susiradau.

***
Savaitgaliais pastoriai paprastai būna labai
įnikę į darbus, tai laisvadienis jiems būna kurią
nors darbo dieną. Pastorius Jonas mėgdavo
pailsėti ir atsigauti po veiklos kupino savaitgalio
pirmadieniais. Vieną antradienio rytmetį
pastorius tikrino savo balso paštą ir ten surado
keletą žinučių iš vienos moters, ir kiekvienoje
žinutėje ji kalbėjo vis labiau susijaudinusi.
Taigi pastorius nusprendė jai paskambinti.
Moteris:
– Vakar visą dieną bandžiau jums
prisiskambinti! Kur jūs buvote?
Pastorius:
– Atsiprašau, bet pirmadienis man yra išeiginė.
Moteris (su didėjančiu pasipiktinimu):
– Bet velnias niekada neturi išeiginių!
Pastorius:
– Taip, ponia, ir jei aš taip pat jų neturėčiau,
tai tapčiau toks pats piktas, kaip ir jis.

***
Švęskime mūsų
skirtumus ir įvairovę,
nors akivaizdu,
kad jūs klystate!

Parengė Robertas Peteraitis
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Prie širdies durų

Malonūs skaitytojai,

Kaip susitaikyti su Dievu?

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

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:

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.

2017/2 (78 )

M a j o r W. I a n T h o m a s

Gelbstintis
Kristaus
gyvenimas

ūra
je
tinė pasaulėži
Postmodernis ja tikinčio žmogaus širdy
ir jos reformaci
kas
Artūras Rulins

yti
įtikinamai atsak mumyse
apie
Apologetika:
klausiančiam
kiekvienam
viltį
gyvenančią
ičius

Laurynas Jacev

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.

Valdemaras Cornas

TARP LAIKO ir
AMŽINYBĖS:
DIEVIŠKASIS ŽMOGAUS
IŠGELBĖJIMO PLANAS
Ši knyga skirta
žmonėms, norintiems
susipažinti su bibliniu
žmonijos istorijos
pasakojimu. Ši nedidelė
knygelė gali tapti tiltu,
leisiančiu ieškančiam
žmogui pažinti Bibliją
ir suvokti išganomąjį
Dievo planą.

Nerijus Drūlia

Iš širdies
į širdį
Tai pirmoji tolimųjų
reisų vairuotojo Nerijaus
Drūlios krikščioniškos
poezijos knyga. Iš
tikėjimo ir asmeninio
santykio su Dievu kylanti
poezija gali uždegti kitų
širdis vis geriau pažinti
Dievą. Savo eilėraščiais
autorius kviečia skaitytoją
atsiliepti į Dievo kvietimą
artimai bendrauti.

Knygas galite įsigyti
internetinėje parduotuvėje km.lt

Kodėl svarbu
internetu?

geliją

skelbti Evan

aitis
Robertas Peter

Kaina 0,60

Eur

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 5 Eur
Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“
leidžiami 4 kartus per metus,
„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –
6 kartus per metus.
Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398,
„Tropinka“ 5399.
Ačiū, kad skaitote mūsų leidinius!
Žurnalus galite prenumeruoti
internetinėje svetainėje
www.prenumeruok.lt bei mūsų
redakcijoje, adresu:
Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius

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

Kai kurie krikščionys žino, kad Viešpats gali
gyvenimą paversti nuotykiu. Vienas iš jų –
majoras V. Ijanas Tomas, kareivis iki kaulų
smegenų. Nors jo šeima ir lankė bažnyčią,
tačiau nei namuose, nei bažnyčioje jis beveik
nieko nesužinojo apie Bibliją. Antrojo
pasaulinio karo metais herojus suprato, kad
jo gyvenimo pagrindas turi būti Jėzus. Ši
knyga yra pasakojimas apie gelbstintį Jėzaus
gyvenimą.
Knygą galite įsigyti internetinėje
parduotuvėje km.lt

M

ūsų postmodernioje
kultūroje, kurioje dominuoja
televizija, kuri yra jautri vaizdams
ir moraliai tuščia, asmenybė yra
viskas, o reputacija vis labiau
nebesvarbi.
David F. Wells

G

yvename laikais, kai demonstruojamas
jautrumas paviršutiniškiems dalykams,
ir dažnai išreiškiamas aštriais žodžiais. Gali
vadovautis bet kokia filosofija, bet tik tol, kol
nevadinsi savo tikėjimo geresniu keliu. Religine
prasme gali tikėti bet kuo, bet tik kol neminėsi
Jėzaus Kristaus. Jei dvasinė idėja yra rytietiška,
jai suteikiamas imunitetas nuo kritikos; jei
vakarietiška – ji nuodugniai sukritikuojama. Taip
žurnalistas gali apsilankyti bažnyčioje ir išsišaipyti
iš visko, ką ten pamatys; bet jis jokiu būdu nedrįs
to daryti stebėdamas rytietišką ceremoniją. Tokios
štai yra dvidešimtojo amžiaus pabaigos nuotaikos.
Kliautis nuotaika gali tapti pavojinga mūsų protui,
nes jausmo svoriu ji gali sutraiškyti mąstymą. Bet
tai yra tiksliai tai, kam, mano manymu, atstovauja
postmodernizmas – nuotaikai.
Ravi Zacharias
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