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... jūs juk apie Jį išgirdote
ir pagal Jį išmokote, kokia
yra tiesa Jėzuje: privalu
atsižadėti ankstesnio senojo
žmogaus gyvenimo būdo,
žlugdančio apgaulingais
geismais, atnaujinti savo
proto dvasią, apsivilkti
nauju žmogumi, sutvertu
pagal Dievą teisume ir tiesos
šventume.
(Ef 4, 21–23)
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Mieli mūsų žurnalo skaitytojai,
visus šių metų „Gyvųjų šaltinių“ žurnalo numerius
skiriame Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti. Prisimename ryškiausius šio įvykio etapus bei
giliausius pėdsakus istorijoje palikusias asmenybes.
C. H. Makintošas (C. H. Mackintosh) savo knygoje
„Likutis“ („The Remnant“) rašė: „Reformacija buvo
galingas Šventosios Dvasios gūsis, o protestantizmas – tai, ką žmonės sugebėjo iš jo padaryti. Iš tiesų
ir praeityje, ir dabar, ir ateityje Dievas nenustoja veikti
visatoje ir žmonių gyvenime. Turime būti drąsūs ir
drauge pripažinti, kad neįmanoma įrėminti ar kaip
nors pažaboti autentiško, nuostabaus ir galingo tobulo Kūrėjo veikimo. Pažindami tik iš dalies ir vartodami ribotus žodžius mes, žmonės, bandome įvardyti
ir užfiksuoti įstabiausius gyvenimo momentus, kai
išgyvename gyvojo Dievo prisilietimus ar Jo malonės
pasireiškimus.
Suprantu viena, jog tikintis žmogus kiekvieną dieną turi būti pasirengęs savo asmeninei reformacijai ir
atviras vidiniams pokyčiams bei augimui, kad turėtų
jėgos liudyti Kristų savo gyvenimu.
Lauksiu Jūsų atsiliepimų, įžvalgų ir patarimų.
Remigijus Jucevičius
Misionierių labdaros fondo
„Šviesa Rytuose“ valdytojas
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Kelininkai ir
keliauninkai
Taip kalba Galybių
VIEŠPATS, Izraelio Dievas:
„Taisykite savo kelius ir darbus,
kad galėčiau būti su jumis šioje
vietoje.“ (Jer 7, 3)

Artūras Rulinskas
Vilniaus laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastorius
Kai su šeima persikėlėme gyventi į užmiestį, keletą metų teko
patirti, kas iš tikrųjų yra blogi keliai. Man buvo susidaręs
įspūdis, kad kelias į mūsų namus buvo pats prasčiausias visose
trijose Baltijos šalyse. Tas mūsų kelias, nors ir asfaltuotas, buvo
pilnas duobių, ištrupėjusių kelkraščių, įvairiausių iškilusių
asfalto „lopų“, toliau prasidėdavo žvyrkelis, gruntuojamas
taip pat labai retai. Viena iš priežasčių, kodėl mums pavyko
pigiau nusipirkti namą užmiestyje, ir buvo tas blogas kelias.
Tiek vairavimo kančios, tiek automobilio važiuoklės remonto
išlaidos baigėsi, kai kelininkai ėmėsi darbo ir iš pagrindų
perdengė sumaitotą kelią nauju, asfaltu uždengdami tą
apgailėtiną žvyrkelį.
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Gyvenimo kelias
Iš daugelio metaforų, kuriomis galima
apibūdinti žmogaus gyvenimą, viena yra ta,
kad gyvenimas yra kelias. Tai ne asmeninė
mano ar kokio nors mąstytojo neseniai sugalvota metafora, apie gyvenimą kaip apie
kelią buvo kalbama ir Senajame Testamente.
Štai pranašas Jeremijas, kalbėdamas savo
tautos žmonėms VIEŠPATIES žodžius, kalba apie žmogaus gyvenimo kelią.
VIEŠPATS prisako izraelitams taisyti savo
gyvenimo kelius. Kitaip VIEŠPATS nenori
būti su jais kartu. Įprasta, kad eismas keliu
yra dvipusis. Viena eismo juosta veda į vieną
pusę, o kita – į kitą. Taip ir šioje situacijoje
VIEŠPATS kalba, kad Jis nori ateiti ir būti su
izraelitais, kartu Jis tikisi, kad ir patys izraelitai artinsis prie Jo. Keliavimas gyvenimo keliu yra ir žmogaus, ir VIEŠPATIES reikalas.
Kai kalbame apie bažnyčios reformaciją,
kurios 500 metų sukaktį šiemet minime,
kalbame apie įvykį, kai pagaliau buvo imtasi
iniciatyvos taisyti šį dvipusį žmonių–Dievo
kelią. Kelio remontas pavyko tik iš dalies,
kai kurie kelio ruožai buvo sutaisyti, tačiau
laikui bėgant atsirado kitų kelio nelygumų,
duobių, ištrupėjusių kelkraščių, kuriuos
reikėtų pradėti taisyti šių laikų kelininkams.
Kai mąstau apie tas asmenybes, apie reformatorius, apie kunigus ir pastorius, kurių vardų net nesame girdėję, kurie stovėjo
bažnyčios reformacijos priekyje ir pabaigoje, galvoju apie juos kaip apie Dievo kelio
darbininkus. Jie, naudodamiesi savo įtaka,
labai garsiai kalbėjo apie tai, kad kelias yra
sudarkytas, kad jis yra praradęs savo funkciją – būti keliu, kad kelias pasuko į aklavietę
ir juo keliauti nėra galimybės.
Kelininkas iš Prahos Janas Husas kalbėjo
apie tai, kad kelias pas Dievą turi būti nemokamas ir labai griežtai reiškė nuomonę prieš
kelių apmokestinimą, indulgencijų pardavinėjimą, inkvizitorių siautėjimą keliuose,
prieš kelių monopolį.

VIEŠPATS prisako
izraelitams taisyti
savo gyvenimo
kelius. Kitaip
VIEŠPATS nenori
būti su jais kartu.
Kelininkas iš Vokietijos Martynas Liuteris
drąsiai teigė, kad keliaujant Dievo keliais
reikia laikytis kelių taisyklių. Keletą metų
atsidėjęs jis kruopščiai vertė kelionės pas
VIEŠPATĮ knygą į tą kalbą, kurią supranta
paprasti keliautojai.
Šveicarijos keliuose darbavosi Jonas Kalvinas. Turbūt jis yra vienas iš tų kelininkų,
kuris daugiausia kalbėjo apie kelionės tikslą, kelionės pavojus, suteikė nurodymų ir
teorinių žinių, kaip turi būti tiesiami keliai,
vedantys į tikslą.
Iš tiesų mano tikslas nėra surašyti, ką ir
kur koks kelininkas padarė. Tikslas yra mūsų
laikas ir mūsų keliai.
Kas yra keliavęs remontuojamais keliais,
yra susidūręs su tokiais kelininkais, kurie tai
užtveria kelią, tai įjungia savo pačių vieno
eismo šviesoforą, tai priverstiniu laukimu
pykdo važiuoti norinčius vairuotojus. Nors
kelininkai ir apsunkina eismą, jie tai daro tik
tam, kad tie keliai būtų geresni. Kažkodėl
žmonės mąsto, kad kelininkai keliuose yra
tik kad sulėtintų, sutrukdytų, sugaišintų
kelionę. Dėl panašių žmonių įsitikinimų ir
priežasčių daugelis kelininkų (įskaitant ir
aprašomuosius Biblijoje) klausėsi daugybės
keliautojų pretenzijų, kai kurie patyrė smurtą ar netgi prievartinę mirtį.
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Keliai pas Dievą
VIEŠPATS nori būti su žmonėmis, kuriuos sau ir sukūrė. Tai yra pati svarbiausia
paliepimo „taisykite savo kelius“ dalis. Jeigu
Jis nenorėtų būti kartu, tai apskritai galėtų
tų kelių ir nebūti, būtų galima gyventi pagal
savo pačių išgalvotą pasaulėžiūrą, kliautis
savo filosofų išmąstyta viltimi.
Šiais metais švęsdami 500 metų jau įvykusios Reformacijos jubiliejų, turėtume kalbėti
ne tiek apie tai, kaip anuomet kažkas taisė
kelius bendravimui su VIEŠPAČIU, bet kaip
mes patys turėtume taisyti savuosius kelius
šiam ypatingam santykiui palaikyti. Mūsų
keliuose gausu įvairiausių duobių, trukdančių šiai kelionei.
Individualizmas yra viena iš jų. Daugelis mano sutiktų žmonių, netgi tikinčių,
tikėjimą vadina privačiu ir netgi intymiu
dalyku, tarsi jo reiktų gėdytis. Tikėjimas nėra
privatu ir intymu. Naujajame Testamente
aprašomas tikėjimas, kurį skelbė Kristus ir
apaštalai, yra bendruomeniškas ir viešas.
Tiesa, asmeninis maldos laikas, kai reikia
užsirakinti savo kambarėlyje, yra ir privatus,
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ir intymus. Atkurti bendruomeniškumą, pagarbą bažnyčiai kaip Kristaus kūnui, vertinti
ir paremti tikinčiuosius, pašauktus tarnauti
vykdant Kristaus misiją, – tai bendruomeninė užduotis. Šiuolaikinis kelio darbas
yra užpilti bendruomeniškumu tą bažnyčią
draskantį individualizmą.
Vartotojiškumas. Tai dar viena bėda Dievo keliuose. Dievo man reikia tiek, kiek man
Jo reikia. Tačiau yra kita pusė – Dievui tavęs
reikia tiek, kiek Jam tavęs reikia. Kodėl bėgi
tolyn nuo VIEŠPATIES bendrystės stalo kaip
trejų metų vaikas, pasičiupęs bandelę, kai
tau paruošti skanūs pietūs? Manai, bandelė
pamaitina? Tuomet gyveni tuščia viltimi. Ar
manai, kad būdamas savanaudis vartotojas,
su Dievu elgdamasis kaip su stabu, prie
kurio ateini kada nori, kur nori, kaip nori,
ignoruodamas Dievo Žodį ir Jo pašauktus
tarnus, mokytojus, apaštalus, ganytojus,
evangelistus ir pranašus, išgyvensi santykį su
Dievu ir Jis pas tave ateis? Manai, kad apeisi
visą Kristaus kūną, ir tiesiogiai bendrausi su
Dievu? Esi tuščiaviduris optimistas! Tikinčių
žmonių susirinkimas (bažnyčia) yra ypač

VIEŠPATS nori būti
su žmonėmis, kuriuos
sau ir sukūrė. Jeigu Jis
nenorėtų būti kartu,
tai apskritai galėtų tų
kelių ir nebūti, būtų
galima gyventi pagal
savo pačių išgalvotą
pasaulėžiūrą,
kliautis savo filosofų
išmąstyta viltimi.
svarbus tavo tikėjimui. Esame priėję prie visiško absurdo: bažnyčios tapo tarsi prekybos
centrai, o tikėjimas – kaip prekė, už kurią
susimokame. Nepatinka muzika – susirasiu, kur groja pagal mano stilių. Nepatinka

pamokslininkas – eisiu ten, kur pamokslauja
jaunesnis ir gražesnis arba senas ir patyręs.
Nuobodu per ilgas pamaldas – yra susirinkimų, kur viskas vyksta trumpiau. Nepatinka
bažnyčios susirinkimo patalpos – nesunkiai
rasiu gražesnę vietą. Tipiniams lankytojams
tikinčiųjų susirinkimas, kuriame yra tikima
ir gyvenama pagal Dešimt Dievo įstatymų ir
remiantis Kristaus Kalno pamokslu, paprastai yra ne pagal skonį, mat čia nepavyksta
vartoti tik gaunant, bet neduodant.
Taigi, brangus skaitytojau, ir aš, ir tu keliaujame keliu. Mūsų gyvenimas yra mūsų
kelias pas Dievą ir Dievo kelias pas mus.
Trokštu, jog tai būtų dvipusio eismo kelias – į priekį ir atgal. Europos Sąjunga šių
kelių tvarkymui lėšų neskiria, o Lietuvos
valstybė turi pakankamai ir savų rūpesčių.
Kaip tas, kuris yra pašauktas tarnauti VIEŠPATIES keliuose, sakau, jog šiuo metu yra
dvi pagrindinės šiuolaikinės problemos (be
abejo, jų yra daugiau), kurias aptvarkius,
bent vienu netrumpu kelio ruožu keliauti
tiek VIEŠPAČIUI link mūsų, tiek mums link
VIEŠPATIES būtų patogiau.
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Istorijos puslapiai

Žvilgsnis į
Reformacijos procesą
Europos kraštuose ir
Lietuvoje (I dalis)
Albertas Latužis
Ylakių evangelikų baptistų
bažnyčios pastorius
Įprasta Reformacijos pradžią
laikyti 1517 m. spalio 31 dieną.
Tačiau Reformacijos procesas
prasidėjo ne prieš penkis šimtus
metų, o kur kas anksčiau. Ir
Reformacijos „kaltininku“
reikėtų laikyti ne tik Martyną
Liuterį, bet ir jo amžininkus –
Ulrichą Cvinglį, Joną Kalviną,
taip pat gerokai rečiau minimus
Reformacijos pirmtakus,
gyvenusius XIII–XV amžiuje.
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Dėl ribotos straipsnio apimties apie šiuos
žmones plačiau nekalbėsime, tačiau būtinai
reikia paminėti keletą asmenybių, žadinusių
Vakarų bažnyčią pabusti ir atsigręžti į pirmuosius krikščionybės šaltinius.
Valdiečiai. Šio judėjimo pradininkas
buvo turtingas pirklys Peteris Valdas iš Liono. Jis XII a. antroje pusėje buvo susipažinęs
su Šventuoju Raštu, atsigręžęs į Dievą. Savo
turtus jis paaukojo Naujojo Testamento vertimui ir platinimui. Gyvendamas asketiškai,
P. Valdas pasišventė Evangelijos skelbimui.
Prie šios tarnystės prisidėjo nemažas būrys
jo bendraminčių. Dėl savo gyvenimo būdo
jie buvo vadinami „Liono vargšais“. 1179 m.
popiežius Aleksandras III jiems suteikė
palaiminimą. Valdiečių veikla buvo sėkminga, ir per trumpą laiką jų šalininkais tapo
tūkstančiai žmonių. Valdiečių tarnavimas,
gyvas tikėjimas ir gyvenimo būdas buvo kaip
priekaištas turtingai, nuo Biblijos tiesų nukrypusiai oficialiajai bažnyčiai. Tai sukėlė jos
nepasitenkinimą, peraugusį į neapykantą.
Popiežius Liucijus III paskelbė valdiečiams ekskomuniką ir paragino vyskupus

kartu su pasaulietine valdžia šiuos „eretikus“
naikinti. Sunku pasakyti, kiek tūkstančių
valdiečių prarado gyvybę, bet dalis jų išliko
pasitraukę į kalnuotas Alpių vietoves. Kiek
vėliau valdiečių sąjūdis persitvarkė į bažnyčią, kuri išliko iki mūsų laikų.
Džonas Viklifas (1328–1384). Šis krikščionis gimė, užaugo ir mokėsi Anglijoje. Jis
tapo geru Biblijos žinovu ir už
tai gavo teologijos daktaro
laipsnį. Skaitant ir studijuojant Šventąjį Raštą,
susiformavo jo evangelinės pažiūros, kurias
pradėjo atvirai skelbti
ir išdėstė savo raštuose.
Dž. Viklifas buvo žymus
tuo, kad į anglų kalbą išvertė Naująjį Testamentą. Jo
svarbiausi teiginiai: 1) bažnyčia turi atsisakyti savo turtų ir prabangos; 2) Šventasis
Raštas bažnyčioje yra patikimas tikėjimo
šaltinis, prieinamas visiems žmonėms;
3) transsubstanciacijos dogma neturi biblinio pagrindo, nes Kristus eucharistijoje esti
tik dvasine prasme; 4) Bažnyčios galva yra
Kristus, o skelbti Dievo Žodį – svarbiausias
dalykas.
Bažnyčios vadovybė Dž. Viklifą bandė
tramdyti, bet jo pusėn stojo ištikimi draugai,
tarp kurių buvo nemažai kilmingų ir įtakingų
žmonių. Dž. Viklifo mokiniai, vadinamieji
lolardai, būdami keliaujantys pamokslininkai
platino jo idėjas, nors už tai buvo persekiojami ir įkalinami. 1394 m. lolardai savo konferencijoje priėmė tokį nutarimą: „Meldžiame
Dievą aukščiausios malonės reformuoti
mūsų bažnyčią, kurioje nebeliko jokios
tvarkos, ir grąžinti pirmapradį tyrumą.“ Dž.
Viklifas mirė savo mirtimi, bet Konstancos
bažnytiniame susirinkime 1418 m. buvo paskelbtas eretiku. Jo raštai buvo sunaikinti, o
palaikai – iškasti ir sudeginti.

Valdiečių tarnavimas,
gyvas tikėjimas ir
gyvenimo būdas
buvo kaip priekaištas
turtingai, nuo Biblijos
tiesų nukrypusiai
oficialiajai bažnyčiai.
Janas Husas (1373–1415) kilo iš paprastų
Čekijos valstiečių, bet įgijo gerą išsilavinimą
Prahos universitete. J. Husas tapo populiariu katalikų dvasininku, vėliau
– Prahos universiteto
rektoriumi. Į jo rankas patekę Dž. Viklifo
raštai paliko jam didelį
įspūdį ir paskatino atidžiau pažvelgti į Naujojo
Testamento tiesas. Lygindamas jas su bažnyčios dogmomis ir praktika, J. Husas atkreipė dėmesį į didelį neatitikimą ir apie tai ėmė viešai kalbėti.
J. Husas aiškino, kad iš tikinčiųjų neteisėtai
atimta teisė į Komuniją abiem pavidalais,
todėl visiems tikintiesiems pradėjo teikti
ir duoną, ir vyną. Jis kritikavo seniai įsigalėjusį indulgencijų pardavinėjimą, taip pat
popiežiui suteiktą statusą sakydamas, kad
Bažnyčios galva yra tiktai Kristus. J. Husas
į pamaldų liturgiją įvedė čekų kalbą. Be to,
jis kritikavo dvasininkijos amoralumą. Taip
negalėjo ilgai tęstis, nes J. Huso sekėjų vis
daugėjo tiek tarp įtakingų, išsilavinusių, tiek
tarp paprastų žmonių.
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J. Husas bažnyčios buvo ekskomunikuotas. Kadangi jo gyvybei grėsė pavojus,
jis gavo prieglobstį vieno riterio pilyje, kur
rašė savo teologinius veikalus ir pamokslus.
1414 m. jis buvo pakviestas į bažnyčios susirinkimą Konstancoje. Jam buvo pažadėta
valdovo apsauga, todėl jis nutarė ten keliauti.
Tačiau tai buvo apgavystė – J. Husui nebuvo
leista pasiaiškinti, jis buvo įkalintas, o vėliau
bažnyčios susirinkimo pasmerktas mirčiai ir
sudegintas ant laužo.
Džirolamas Savonarola (1452–1498)
buvo italų vienuolis dominikonas, neturėjęs
tokio užnugario kaip Dž. Viklifas ar J. Husas – jis buvo vienas su keliais bendraminčiais. M. Liuteris apie
Dž. Savonarolą rašė: „Antikristas džiūgautų, jei prisiminimai apie šį žmogų
išblėstų. Bet štai jie gyvi,
ir tie prisiminimai apie jį
tebus palaiminti.“ Vienuolyne Dž. Savonarola daug
laiko skyrė Šventojo Rašto
skaitymui ir tyrinėjimui. Florencijoje jam buvo patikėtas jaunų vienuolių
lavinimas. Susitikimuose su jais pradėjo
lankytis ir pasauliečiai, kurių skaičius vis
plėtėsi. Dž. Savonarolos pamokslams buvo
būdingas nuoširdus paprastumas, aiškumas
ir tvirtas įsitikinimas. Jis ėmė gana atvirai
skelbti, kad Šventasis Raštas veda prie Kristaus, o ne prie šventųjų ar Mergelės Marijos.
Jis tvirtino, kad tik Dievas per Kristų gali
atleisti žmogui nuodėmes, ir niekas kitas.
Žinios apie tai pasiekė popiežių, ir šis
bandė Dž. Savonarolą patraukti savo pusėn,
siūlydamas jam kardinolo karjerą. Dž. Savonarola atsakė: „Saugok, Dieve! Jei jau man
bus lemta nešioti raudoną kepurę, tebus ji
nudažyta mano paties krauju.“ Taip ir atsitiko: popiežius Aleksandras VI jį ekskomunikavo, o vėliau pareiškė, jog „šis vienuolis turi
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Reformacijos vadovai
ir dalyviai savo kelią
pasirinko skatinami
nuoširdaus,
asmeniško tikėjimo,
kuris rėmėsi
Šventuoju Raštu.
mirti“. Dž. Savonarola į tai atsakė: „O, Roma!
Tu mirtinai sergi, nes palikai Dievą. Kristau,
būk mano Ganytojas, mano Vyskupas!“ 1498
m. jis su dviem draugais buvo nuvestas į kartuves; po mirties jų kūnai buvo sudeginti, o
pelenai išbarstyti upėje.
Švenčiant Reformacijos jubiliejų Lietuvoje jau nemažai kalbėta ir rašyta apie magisterinės Reformacijos vadovus: U. Cvinglį,
J. Kalviną ir ypač apie M. Liuterį, todėl šį
kartą apie juos rašyti nėra būtinybės. Gal
tik verta paminėti nepelnytai paliktus šešėlyje radikaliosios Reformacijos atstovus – iš
U. Cvinglio aplinkos kilusius anabaptistus.
Pirmoji jų bendruomenė įsisteigė 1525 m.
Šveicarijoje. Jiems iš pat pradžių teko susidurti su žiauriais persekiojimais, dažniausiai
jie būdavo paskandinami arba sudeginami
ant laužo. Reikia pabrėžti, kad dauguma
anabaptistų buvo pacifistai, ir ypač griežtai
tokių pažiūrų laikėsi Šiaurės Vokietijos ir
Nyderlandų anabaptistai, kuriuos čia vadino
menonitais. Jų judėjimo branduolį sudarė
žmonės, griežtai atmetę bet kokį smurtą,
net ir savigynos atvejais. Nepaisant to, kad
anabaptistai (menonitai) buvo žiauriai persekiojami ir neturėjo galingų užtarėjų, jų
skaičius daugelyje Europos šalių tik didėjo.

Mūsų laikais jų bendruomenės gyvuoja beveik visose pasaulio šalyse.
Apibendrinant šiuos visus pavyzdžius
galima daryti tokias išvadas: tiek ankstyvieji
Reformacijos šaukliai, tiek XVI a. Reformacijos vadovai ir dalyviai savo kelią pasirinko
skatinami nuoširdaus, asmeniško tikėjimo,
kuris rėmėsi Šventuoju Raštu. Šis kelias buvo
pavojingas ir rizikingas. Jie neieškojo sau
naudos, bet pasitikėdami Dievu atidavė savo
likimą į Jo rankas. Galima sakyti, kad jų visų
nuostatą išsakė M. Liuteris, kuris, nuėjęs
ilgą ir skausmingą dvasinių ieškojimų kelią
ir patyręs Dievo malonę, drąsiai pareiškė
galingų pasaulietinės valdžios ir bažnyčios
atstovų akivaizdoje: „Čia aš stoviu ir kitaip
negaliu. Dieve, padėk man!“
Reformacija Prūsų Lietuvoje. Pirmiausia keletas žodžių apie įvykius Prūsų Lietuvoje. Reformacijos idėjos šį katalikišką kraštą pasiekė gana anksti, o 1524 m. įvyko lūžis,
kai Kryžiuočių ordino didysis magistras
Albrechtas, priėmęs M. Liuterio mokymą,
atsisakė katalikybės. Ordino valstybė buvo
paskelbta pasaulietiška Prūsijos kunigaikštyste, o Albrechtas tapo jos kunigaikščiu.
Reformacijos banga „minkštai“ persirito

per kraštą be didesnių sukrėtimų ir kovų.
Sužinojęs apie tai M. Liuteris rašė: „Koks
stebuklas, kad su Evangelija Saksonijoje, kur
ji pirmiausia buvo paskelbta, yra kovojama,
o ji išskleistomis burėmis nuplaukė į tolimąją
Prūsiją, kuri lig šiol buvo dengiama senosios
bažnyčios tamsumo!“
Sparčiai įgyvendinamos Reformacijos
idėjos Prūsijoje ir ten įdiegtos permainos
padarė nemažą įtaką Didžiajai Lietuvai.
Didelę reikšmę turėjo 1544 m. įsteigtas Karaliaučiaus universitetas. Pats kunigaikštis
Albrechtas rūpinosi, kad čia išsilavinimą
galėtų įgyti jaunuoliai iš Lietuvos. Nemažai Prūsijos gyventojų buvo lietuviai, todėl
čia atsirado lietuviška raštija ir pasirodė
pirmosios svarbios lietuviškos knygos, tarp
jų – M. Mažvydo „Katekizmas“, pirmieji
evangeliniai giesmynai, D. Kleino lietuvių
kalbos gramatika, taip pat Biblija lietuvių
kalba. Prūsijoje rado prieglobstį ne vienas
Lietuvoje persekiojamas Reformacijos veikėjas. Tačiau reikia pabrėžti, kad Didžiojoje
Lietuvoje tiesioginė misionierių iš Prūsijos
įtaka nebuvo išplėtota, išskyrus pasienio su
Prūsija ruožą.
(Tęsinys kitame numeryje)
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Verta pamąstyti

Svarbiausias
evangelikų
mokymas
„Šventasis Raštas yra dvasinė šviesa, kur kas skaidresnė nei pati saulė.“ (M. Liuteris)

Holger Lahayne
Evangelikų teologas,
Lietuvos evangelikų
reformatų sinodo kuratorius
„Kas turi Sūnų, tas turi
gyvenimą.“ (1 Jn 5, 12) Kaip
tą gyvenimą gauti? Kaip įgyti
Sūnų ir užmegzti ryšį su Juo?
Atsakymai slypi užrašytame
Dievo Žodyje. Su juo ir per
jį veikia Šventoji Dvasia,
panaudojanti Biblijos žodžius,
kad įdiegtų juos į žmogaus
širdį. Biblija yra paties Dievo
duota pagrindinė Jo pažinimo
ir išganymo priemonė. Todėl be
skaitomos, pamokslaujamos ir
aiškinamos Biblijos nėra jokio
išgelbstinčio Kristaus pažinimo
ir tikėjimo. Užrašytas žodis yra
būtinai reikalingas.
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Biblijos žodžius užrašė žmonės. Jų tekstams
darė įtaką asmeninės rašytojų savybės ir istorinė situacija. Kartu Biblija yra Dievo Žodis.
Visas užrašytas tekstas yra ir Dievo kalbėjimas, nes pats Dievas įkvėpė visus autorius. Ką
Biblija sako, sako pats Dievas. Kadangi Dievas
neklysta ir nemeluoja, Jo kalba yra visiškai
teisi, teisinga ir patikima. Kadangi Dievas yra
viso pasaulio Kūrėjas, Jis turi visą teisę Biblijoje autoritetingai kalbėti su žmonėmis, įsakyti
ir pareikalauti.
Greta Biblijos, egzistuoja ir kitų autoritetingų šaltinių, kaip mūsų patirtis, tradicija
bei bažnyčių tikėjimo išpažinimai. Bet vien
tik užrašytas Dievo žodis yra visai be jokių
klaidų. Todėl vien Šventasis Raštas – lot.
„sola scriptura“ – turi aukščiausią autoritetą. Visi evangelikai tvirtina su liuteronų
Santarvės formule (1577), kad Raštas esantis
„vienintelė taisyklė ir norma, kuria remiantis
visos doktrinos ir mokytojai privalo būti vertinami ir teisiami.“
Trečias Rašto bruožas yra jo pakankamumas. Biblijoje nėra užrašyti visi Dievo
žodžiai. Tačiau joje žmonėms duoti visi Dievo
žodžiai, šiandien reikalingi amžinam išgelbėjimui ir gyvenimui tikėjimu šioje žemėje. „Viskas, ką mums būtina žinoti apie Dievo šlovę,
žmogaus išgelbėjimą, tikėjimą ir gyvenimą,
yra arba aiškiai atskleista Biblijoje, arba gali
būti suprasta padarius iš jos būtinas ir dera-

mas išvadas“, – rašoma Vestminsterio tikėjimo
išpažinime (I, 6).
Nuo pat pradžių Biblijoje atskleidžiama,
kad Dievas yra kalbanti būtybė (Pr 1, 3; 6; 9
ir t. t.). Dievas kalba, ir todėl mes – sukurti
panašūs į Dievą – kalbame. Kalba yra Dievo
dovana žmonėms. Žodžiai informuoja apie
įvykius, išreiškia jausmus, rodo charakterį,
aiškina mintis, ketinimus ir įsakymus – be
kalbos nėra asmeniško bendravimo. Trejybės Asmenys per amžių amžius tarpusavyje
bendrauja mums nežinoma kalba. Kadangi
Dievas nori asmeniškai bendrauti ir su
žmonėmis, Jis naudoja žodžius ir žmonių
kalbą.
„Tavo žodis – žibintas mano žingsniams.“
(Ps 119, 105) Dievas yra šviesa, todėl ir Jo žodis apšviečia mūsų gyvenimą. Žmonių kalba
savaime niekaip netrukdo Dievui komunikuoti. Jeigu Jo žodžiai būtų neaiškūs, komunikacija būtų neįmanoma ir Dievo kalbėjimas su
mumis būtų beprasmis. Bet Dievas nėra klastingas, Jis nemeluoja ir neerzina žmonių – Jo
kalba yra aiški, dažniausiai net visai paprasta.
Ketvirtas Rašto bruožas yra jo aiškumas.
Dievas Mozei liepė Įstatymą viešai skaityti
tautai: „Surink žmones – vyrus, moteris,
vaikus ir ateivius (...)“ (Įst 31, 12) Visi turėjo
išgirsti, išmokti ir laikytis Įstatymo, ir tai
reiškia – sugebėti jį pritaikyti. Kad būtų tinkamas skaityti, mokyti ir pritaikyti, Žodis turi

būti suprantamas. Panašiai Įst 6, 6–7 sakoma:
„Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok
juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi
ir kai keliesi.“ Įsakymas apmąstyti ir suprasti
Įstatymą įmanomas tik tada, kai minėtieji
žodžiai, Įstatymas, yra aiškūs.
Jėzus dažnai citavo Senąjį Testamentą,
nes „turi išsipildyti visa, kas parašyta apie
mane“ (Lk 24, 44). Kokia citavimo nauda,
jeigu tie tekstai neaiškūs? Jis kreipėsi į savo
tautiečius: „Ar neskaitėte (...)?“ (Mt 12, 3;
19, 4; 22, 31 ir kt.) ir tuo jiems priekaištavo:
Senojo Testamento tekstai aiškūs; jūs juos
skaitėte ir turėtumėte suprasti. Apaštalai,
kaip Paulius, taip pat tikisi, kad skaitytojai
supras jų žodžius, nes rašo visiems bendruomenių nariams (1 Kor 1, 2; Fil 1, 1), ne
vien tik siaurajam intelektualų elitui. Visas
Raštas „naudingas mokyti, barti, taisyti,
auklėti teisumui“, jis ruošia „kiekvienam geram darbui“ (2 Tim 3, 16–17) – to pagrindas
ir sąlyga yra jo aiškumas.
Tačiau nėra taip, kad reikia tik bet kur atsiversti Bibliją ir visi viską iš karto supranta.
Joje yra sunkiai perprantamų dalykų (pvz.,
Petro apie Pauliaus žodžius 2 Pt 3, 16). Tuos
ʽtamsesnius’ tekstus reikia interpretuoti pasitelkiant kitas, aiškesnes, Biblijos eilutes. Todėl
evangelikai pabrėžia, kad pats Raštas aiškina
Raštą.
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Reikia nepamiršti, kad žmonės, jų kultūra,
situacija ir gebėjimai skiriasi. Vieni, geriau
išmanantys Raštą, gali ir turi atverti jo prasmę
tiems, kurie sunkiau jame susigaudo. Geras
to pavyzdys yra Pilypas, padedantis eunuchui
suprasti vietą Izaijo knygoje (Apd 8, 30). Vest
minsterio tikėjimo išpažinimas gerai apibendrina: „Ne viskas, kas parašyta Biblijoje, yra
vienodai savaime aišku ir ne viskas visiems
vienodai suprantama.“ (I, 7)
Bet išpažinimas tęsia ir akcentuoja, kad
„viskas, ką mums reikia žinoti, kuo tikėti ir ko
laikytis, kad būtume išganyti, yra taip aiškiai
atskleista ir išdėstyta įvairiose Rašto vietose,
kad tiek mokytas, tiek nemokytas žmogus,
naudodamasis įprastomis priemonėmis, gali
tai suprasti.“ Užrašytas žodis žmonėms visų
pirma duotas tam, kad jie būtų išganyti. Šią
užduotį jis atlieka labai gerai, nes išganymo žinia ir viskas, kas su ja susiję – Dievas,
nuodėmė, tikėjimas, malonė – visai aiškiai
perteikta. Bet nereikia pamiršti, jog visko iki
galo ir neperprasime. Tik pats Dievas viską
žino ir supranta visiškai ir tobulai. Mums,
žmonėms, duota suvokti dalykus pakankamai
aiškiai ir giliai.
Kita svarbi pastaba: Rašto aiškumas nereiškia, kad viskas visada lengvai suprantama. M. Liuteris apie savo „bokšto išgyvenimą“
rašo, kad jis „dieną ir naktį nepaliaudamas“
apie vieną eilutę iš Pauliaus laiško Romiečiams
svarstė (Rom 1, 17). Jis net „puolė“ Paulių,
t. y. grūmėsi su tekstu, siekdamas perprasti
apaštalo mintį. Interpretuodami ir aiškindami
Bibliją kartais turime įdėti nemažai triūso.
Dievas mums nepažadėjo, kad be jokių pastangų Jis mums dovanos įžvalgų ir žinių. Su
Jo Žodžiu reikia dirbti.
Evangelikams Rašto aiškumas nuo pat
Reformacijos pradžios buvo kertinis mokymas. „Špejerio protesto“ rašte (1529) imperijos evangelikų luomų atstovai pabrėžė, kad
Raštas „aiškiai spindi savo paties šviesoje“
(žr. Ps 119, 130). Bet tada kyla klausimas: „Kodėl ne visi tą šviesą mato? Kodėl ne kiekvienas,
kuris Biblijos žinią girdi, tiki? Juk Raštai aiš12

Tie, kurie
nori išgirsti
Dievą kalbant,
turi skaityti
Šventąjį Raštą“

kūs?!“ Pati Biblija mums praneša, kad netikėjimo ir apskritai nesupratimo šaknys slypi pačių
žmonių širdyse, o ne Žodyje (pvz., Jn 5, 39–47
ir Lk 24, 25).
Paaiškinimui reformatoriai atskyrė „išorinį
Rašto aiškumą“ nuo „vidinio aiškumo“. Išorinis aiškumas atspindi išorinę teksto sandarą,
žodžių gramatiką ir pan., o vidinis – asmeninį supratimą savo širdyje, kuris gali būti tik
Šventosios Dvasios padovanotas.
Apie tai M. Liuteris rašė veikale Apie ne
laisvą valią (1525): „Būna dvejopas Rašto
aiškumas, kaip ir dvejopa tamsa: vienas, išorinis, tarnauja žodžiui, o kitą supranta širdis.
Kalbant apie vidinį supratimą, joks žmogus nė
vienos raidelės nesupras Rašte, nepadedant
Dievo Dvasiai (...) O kalbant apie išorinį aiškumą, nebelieka jokio tamsumo ir dviprasmiškumo, nes viską, kas surašyta, Žodis ištraukia į
tikrą šviesą ir viešai paskelbia visam pasauliui.“
Abu aiškumai skiriasi, bet jie vis dėlto
artimai susiję. Vidinį aiškumą dovanoja Dvasia. Ji turi atverti širdį (Apd 16, 14) ar širdies
akį (Ef 1, 18), kad žmogus tikrai pamatytų

teksto reikšmę ir suprastų, kad ir jam Dievas
kalba. Heidelbergo katekizmas pabrėžia, kad
tikėjimas yra „Šventosios Dvasios manyje per
Evangeliją žadinamas nuoširdus pasitikėjimas,
kad Dievas ne vien tik kitiems, bet taip pat ir
man (...) dovanoja nuodėmių atleidimą, amžinąjį teisumą ir palaimą.“ (21 kl.) Kalbant apie
išorinį aiškumą, kiekvienas skaitytojas gali
suprasti, kad Dievo apreiškimas ir Evangelija
yra tiesa; bet tik Dvasia sukelia individo suvokimą, kad tai liečia jį asmeniškai.
Vis dėlto jokiu būdu negalime menkinti
užrašyto Žodžio. Išspausdinta Biblijos raidė
iš tiesų tiesiogiai arba automatiškai širdies nekeičia, bet ji keičia sykiu su Dvasia, nes Dvasia
raidę panaudoja. Dvasia naudoja Rašto tyrinėjimą, kad per jį paveiktų skaitantįjį. Apaštalas
pamokslavo Filipuose ir Ji atveria Lidijos širdį
„Pauliaus žodžiams“ (16, 14). Jos tikėjimas
buvo Dievo veikimas, bet jis nekrito tarsi iš
dangaus, t. y. Dievas jai nedavė visai naujo,
atskiro savo Žodžio – Jis kalbėjo moteriai per
užrašytą ir žmogaus pamokslautą Žodį.
„Tie, kurie nori išgirsti Dievą kalbant,
turi skaityti Šventąjį Raštą“, – teigė Liuteris. Panašiai sakė J. Kalvinas: „Privalome
Raštą skaityti ir tyrinėti su tikru užsidegimu,
jeigu iš Dievo Dvasios norime naudos ir vaisių gauti (...)“ (Inst. I, 9, 1). Iki šiol pagrindinė
visų vyresniųjų, pastorių ir kunigų užduotis
yra užrašyto Žodžio paaiškinimas – Rašto
išorinio aiškumo atskleidimas bendruomenių
nariams. Savo laiku Dvasia suvereniai naudoja
tuos žodžius sukurti vidinį širdies supratimą.
Romos katalikų bažnyčia kontrareformacijos laiku aršiai kovojo prieš evangelikų mokymą apie Rašto aiškumą. Iki šiol ji tvirtina, kad
bažnyčios mokymo institucija, kaip teisingos
Biblijos interpretacijos garantas, yra būtina.
Įsitikinimas, kad ir nemokyti, t. y. neordinuoti
bažnyčios nariai („pasauliečiai“) gali atmesti
vieną ar kitą mokymą kaip nebiblišką ir dėl to
atsisakyti paklusti vadovybei, yra iš tiesų pavojingas mokymas – bažnyčios hierarchams.
M. Liuteris jau viename 1523 m. rašte reikalavo ne tik „vyskupams ir mokslo žmonėms

bei susirinkimams leisti spręsti dėl mokymo
dalykų“. Ne kiekvienas geba mokyti, „tačiau
avys [bendruomenės nariai] turi spręsti, ar
girdi Kristaus balsą, ar svetimo“. Todėl, anot
Liuterio, pasauliečiai turi dalyvauti pastorių
ar kunigų rinkimo procese. Reikia teisėtiems
vyresniesiems ir dvasininkams paklusti, bet
kartu būtina jų veiklą ir mokymą tvarkingai
‘iš apačios’ kontroliuoti (pvz., sinoduose,
t. y. bendruomenių atstovų sueiga; žr. Antrojo
šveicariškojo išpažinimo sk. apie bažnyčią,
XVIII, 22). Rašto aiškumas neleidžia įsigalėti dvasininkų luomo Biblijos aiškinimo monopoliui, taigi yra priešnuodis klerikalizmui – dvasininkų vienvaldystei bažnyčioje.
Šiandien sekuliarioji kultūra meta dar didesnį iššūkį Rašto aiškumui. Postmodernizmas diegia mintį esą visi tiesos patvirtinimai
iš tikrųjų yra tik užmaskuoti norai valdyti.
Teigiama, kad reikšmė ir tiesa yra vien susitarimo reikalas. Su Biblija tvirtinti, kad vienas
kitas mokymas objektyviai teisingas, mūsų
laikais beveik neįmanoma. Ypač didelė grėsmė kilo Biblijos autoritetui: kaip tekstas gali
būti autoritetingas, jeigu daugumos jos tekstų
reikšmė paslaptinga?
Todėl nemažai evangelikų krikščionių
ieško priebėgos misticizme, apeidami Rašto
žodžius bando rasti Dievą savo sielos gelmėse. Jie stengiasi atpažinti širdies virpesius ir
juose randa tiesioginį Dievo kalbėjimą. Retas
evangelikas supranta, kad jau jėzuitų ordino įkūrėjas Ignacas Lojola (1491–1556)
tokiomis dvasinėmis pratybomis stengėsi
kovoti prieš protestantus ir jų akcentuotą
Biblijos aiškumą.
„Rašte parašyta! Ten aiškiai kalba pats Dievas.“ Toks evangelikų šūkis. „Tu gali kiekvieną
dieną girdėti Dievo balsą savo širdyje – balsą
vien tik tau.“ Tokia buvo jėzuitų pagunda, bandant gudriai, vidiniais potyriais nukenksminti
Dvasios kalaviją – Raštą (Ef 6, 17). Kaip ir
Reformacijos amžiuje, taip ir šiandien evangelikams būtina apginti mokymą, kuriuo viskas
grindžiama. Todėl Rašto aiškumas turbūt yra
svarbiausias mūsų mokymas.
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Istoriko žvilgsnis

Laikas tylėti
praėjo, atėjo
metas kalbėti!

Deimantas Karvelis
Istorijos mokslų daktaras
Lietuva prisideda prie valstybių,
kurios šiemet mini istorinį įvykį –
Reformacijos 500 metų jubiliejų.
Reformacija yra krikščionybės
istorijos laikotarpis, kurį supratus
galima paaiškinti, kodėl šiandienė
Europa, kurioje vyrauja krikščionių
tikėjimas, yra tokia, kokia yra.
Kitais žodžiais tariant, ji pajėgi
atsakyti, kodėl yra tiek įvairių
krikščioniškų bažnyčių, kodėl
krikščionybė tokia susiskaldžiusi.
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Reformacijos laikais tikėjimas ne tik egzistavo, bet ir stipriai keitė pasaulį. Tikėjimas
galėjo keisti ne tik žmogų bei visuomenę, bet
ir ištisą valstybę.
Pasaulyje krikščionybė savo erą pradėjo
nuo Jėzaus Kristaus laikų. Europoje krikščionybė pradėjo plisti I–III amžiuje ir per
tūkstantį metų paplito visoje jos teritorijoje. Pirmieji Europos krikščionys atsirado
Romos imperijoje, o Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė pirmųjų krikščionybės ženklų
sulaukė tik XIV amžiaus pabaigoje, joje
įsigalėjo katalikiškoji krikščionybė. Bet XV
amžiuje Europoje vyravusi katalikiškoji
krikščionybė kartu su visa Europa patyrė
stiprią sisteminę vertybių ir pasaulėžiūros
krizę. Bažnyčiose vykdavo religinės apeigos,
ten dvasininkai patarnavo žmonėms, tačiau
pagrindinės krikščionybės tiesos, kadaise
skelbtos Kristaus, Jo mokinių apaštalų ir
vėliau skleidžiamos kitų misionierių, per
tūkstantį metų kažkur išnyko.
Tačiau visais laikais istorijoje atsirasdavo
žmonių, kurie pakildavo ir pranešdavo, kad
reikia tas vertybes sugrąžinti. Didysis reformatorius Martynas Liuteris kartą parašė
trumpą laišką savo draugui, pradėdamas jį
tokiais žodžiais: ,,Mielas drauge, laikas tylėti

Reformacijos
laikais tikėjimas
ne tik egzistavo,
bet ir stipriai
keitė pasaulį.
praėjo, metas kalbėti atėjo.“ Ir tada jis pradėjo daryti tai, kam buvo pašauktas.
Prieš srovę
Reformacija buvo dvasinis krikščioniškas
sąjūdis, prasidėjęs 1517 metų spalio 31 dieną
Vokietijoje, kai vienuolis Martynas Liuteris
paskelbė svarbų krikščionims dokumentą.
Tebėra gyvas posakis, kad nuo Jėzaus
Kristaus laikų niekas taip nepaveikė krikščioniškosios Europos ir krikščionių, kaip šis
paprastas vienuolis. M. Liuteris buvo žmogus, kurį vokiečiai vadino vienu didžiausių
patriotų ir kurio idėjas net naciai ir pats
Hitleris bandė pritaikyti savo ideologijai.
M. Liuterio ir jo idėjų niekaip negalėjo
sustabdyti katalikų bažnyčia, turėjusi visą
valdžią tuometinėje Europoje. Garsusis vokiečių poetas Johanas Volfgangas fon Gėtė
yra pasakęs: ,,Liuteris buvo visai neblogas
žmogus, panašiai kaip ir Jėzus Kristus. Tik

viena bėda – jie abu nebuvo egzistuojančios
tvarkos draugai.“ Tai buvo žmonės, kurie
savo kartoje ėjo prieš srovę.
Taigi Martyno Liuterio pradėta Reformacija iš esmės pradėjo skatinti labai religingus,
tradicijų ir apeigų besilaikančius žmones
pradėti mąstyti. O tikrai intelektualius ir
protingus žmones Reformacija skatino tikėti.
Ir nors šiais metais Vatikanas kartu su Romos katalikų popiežiumi pasirašydamas su
liuteronais bendrą deklaraciją, inicijavo Reformacijos 500 metų sukakties paminėjimą,
istoriškai M. Liuteris buvo žmogus, kurį katalikų bažnyčia labiausiai norėjo sunaikinti.
Kartą du reformatoriaus amžininkai dominikonų vienuoliai (viduramžiais vadovavę
inkvizicijos teismams, persekioję eretikus,
kitatikius ir deginę žmones ant laužų) kalbėjosi tarpusavyje. „Liuterio tekstai, jo
pamokslai yra neįtikėtini, pilni išminties ir
labai gilūs, man jie nepaprastai patinka“, –
atvirai žavėjosi vienas. „O aš labai norėčiau
perkąsti Liuteriui gerklę ir tada visiškai švaria širdimi galėčiau kruvinom savo lūpom
priimti šventą Komuniją“, – kaip kirviu
nukirto kitas.
Tokie kardinaliai priešingi buvo M. Liuterio vertinimai.
Reformacijos pradininkas M. Liuteris
teisingai suvokė savo tapatybę – kad yra
paprastas mirtingas žmogus. Savo gyvenimo
pabaigoje jis užrašė: ,,Aš visą savo gyvenimą
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būčiau tylėjęs, nieko nebūčiau daręs, bet
kadangi niekas kitas nekalbėjo, tai man teko
imtis šios žinios.“
Kiekvienoje epochoje visuomenė turi savo
įvaizdžius ir vertybes, kurios kartais būna
keistai iškreiptos. Kaip jums atrodo, kas
tokius kaip M. Liuteris, pavadino protestantais? Tik ne jie patys. M. Liuterį, J. Kalviną ir
kitus jiems pritariančiuosius būtent katalikų
bažnyčia pavadino protestuojančiais prieš
esamą nusistovėjusią tvarką.
Reformatoriaus nušvitimas
Vieną kartą M. Liuteriui besėdint skriptoriume ir Naujajame Testamente beskaitant apaštalo Pauliaus Laišką romiečiams,
apsivertė visas jo vidinis pasaulis. Jis pats
rašo, kad pasijuto tarsi įeinantis pro naujus
vartus, tarsi šviesa iš dangaus jį apšvietusi.
Krikščionybės tyrinėtojai tai vadina tikru
žmogaus atsivertimu. Vienas iš dalykų, Reformacijos atneštų į Europą, tai suvokimas,
kad žmogaus negalima kaip kareivio paimti
į kariuomenę ir priversti tikėti, kad žmogaus
atsivertimas ir tapimas krikščionimi nėra
procesas, įvykstantis per kūdikio krikštą,
laikantis tradicijos ar tėvams atvedus į
bažnyčią. Atsivertimas kiekvieno žmogaus
gyvenime yra vis kitoks ir jis arba nutinka,
arba niekada ir nenutinka. Tai yra vidinis
žmogaus atsivertimas, kai jis pats patiki
pagrindinėmis krikščionybės tiesomis, surašytomis Biblijoje.
Ir kai M. Liuteris tai patyrė, jis išgyveno
vidinį šoką, vidinį virsmą ir suprato, kad
daugybė dalykų, kuriuos jis skaitė ir kurių
buvo mokomas, yra neteisingi.
Ką jis darė? Vieni žmonės, susidūrę su
melu, tiesiog nusisuka nuo jo, ir tik nedaugelis nusprendžia prabilti viešai, įvardydami,
jog tai yra melas, ir pradėdami su juo kovoti.
Štai čia ir prasideda reformacija. 1517 m.
spalio 31 d. M. Liuteris ant Vitenbergo pilies
bažnyčios durų (kurioje dirbo ir pamoks16

lavo) pakabino savo garsiąsias 95 tezes,
užrašytas popieriuje. Ką reiškia, kai profesorius iškabina savo popieriuje surašytas
mintis? Tais laikas tai reiškė labai paprastą
dalyką: kad jis kviečia padiskutuoti, pasikalbėti rūpimu klausimu. Visi 95 M. Liuterio
užrašytieji teiginiai lietė vieną temą – indulgencijas. Tai buvo tas degtukas, kuris savo
liepsna pradėjo sprogdinti krikščioniškąją
Europą.
Iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti
Europai ir pasauliui sužinojus apie 95-ias
M. Liuterio tezes, katalikų bažnyčia šimtmečius rašė, kad M. Liuteris sugriovė krikščionišką Europą, pasipriešino esminėms
katalikybės tiesoms, tarsi visi tie teiginiai
turėtų būti griaunantys. Reformacija nėra
viską ardanti revoliucija. Reformacija kyla
iš lotyniško žodžio reformatio, reiškiančio
pertvarkymą, apsivalymą.
Savo tezių pratarmėje M. Liuteris užrašė
priežastį, kodėl jis pakabino tuos sakinius:
„Iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti.“ Jis
nesakė, kad viską išmano ir žino, kaip kas
turi būti, jis norėjo pasakyti savo nuomonę
apie rūpimus dalykus ir norėjo sužinoti, ką
kiti apie tai mąsto. Todėl kvietė juos ateiti
ir pasikalbėti, ieškoti tiesos kartu. Ir tose
tezėse M. Liuteris dėsto vieną iš pagrindinių
reformacijos tiesų, jog tai, kas turėtų labiausiai rūpėti kiekvienam tikinčiam krikščioniui – nuodėmių atleidimas – ateina ne
tokiu būdu, kaip mokė katalikų bažnyčia.
Pasikalbėti su M. Liuteriu niekas neatėjo,
nes jis pajudino klausimus, už kurių viešą
aptarimą tais laikais buvo deginama ant
laužo. M. Liuteris gyveno labai griežtoje,
represyvioje Europoje, kur už kiekvieną
mintį, nelauktą formuluotę būdavai iš karto
kviečiamas pasiaiškinti. Ir katalikų bažnyčios hierarchai tą patį pritaikė M. Liuteriui.
1520 metais, kai Romos popiežius pamatė, kad su M. Liuteriu nebeįmanoma susitar-
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reikalauti bet
ko, išskyrus
tikėjimą.
ti, atskyrė jį nuo bažnyčios, paskelbė eretiku.
Tais laikas atskyrimas nuo bažnyčios reiškė,
kad tu netenki jokių teisių.
Ir popiežius keistai surašė encikliką, kuria
atskyrė M. Liuterį nuo visuomenės. Pradėjo
taip: ,,Laukinė kiaulė įsisuko į Viešpaties
vynuogyną.“ Laukinė kiaulė – tai Liuteris, o
Viešpaties vynuogynas – tai bažnyčia. Toliau
yra išvardijama visa prakeikimų galerija.
Nors pats Reformacijos tėvas iki paskutinės
minutės nesirengė kurti jokių protestantizmo idėjų, o tik norėjo apvalyti ir atnaujinti
bažnyčią, kurioje pats gyveno ir pamokslavo,
kad ji mokytų tiesos.
Atskirtas nuo katalikų bažnyčios, M. Liuteris surinko savo universiteto studentus ir
universiteto kieme viešai sukrovė didžiulį
katalikiškų knygų laužą, ant jo viršaus uždėdamas jį kaltinantį popiežiaus raštą. Tuo
jis išreiškė savo atsiskyrimą nuo bažnyčios,
kurios vadovams nerūpėjo nei tikintieji, nei
tiesos paieškos.
Po metų M. Liuteris buvo iškviestas į pas
kutinį pasiaiškinimą Vormso mieste, kuriame dalyvavo pats Vokietijos imperatorius su
300 kunigaikščių. Vormso reichstago salėje
buvo pastatytas stalas, ant kurio buvo sukrautos M. Liuterio išleistos knygos. M. Liu-

teriui patvirtinus, kad jis parašė tas knygas,
iš jo buvo reikalaujama pasakyti vieną žodį
,,revoco“, reiškiantį „visko atsižadu“. Tačiau
jis pasakė: ,,Sutinku atsižadėti visko su viena
sąlyga: jeigu jūs remdamiesi Šv. Raštu įrodysite, jog aš kalbu netiesą, išsižadėsiu visko ir
pats sudeginsiu šitas knygas.“ Tačiau per tris
dienas neatsirado nė vieno, kuris sugebėtų
tai įrodyti. Ir tada M. Liuteris pridūrė: ,,Bet
jeigu nesugebėsite manęs įtikinti, aš neišsižadėsiu, nes negaliu eiti prieš savo sąžinę.
Pirma, tai yra labai neprotinga ir kvaila,
antra, labai pavojinga.“
Tuomet Vormso reichstage įvyko M. Liuterio pagrobimas. Reformatorius būtų buvęs
sudegintas arba nužudytas ir Reformacija
greičiausiai nebūtų paplitusi. Bet vienas
vokiečių kunigaikštis, kuriam priklausė Vitenbergo miestelis, M. Liuterį išgelbėjo pagrobdamas ir paslėpdamas Varburgo pilyje,
kurioje jis pragyveno pusantrų metų.
Čia sėdėdamas M. Liuteris pradėjo dar
vieną didžiulį Reformacijos darbą, kuris
vėliau buvo atliekamas kiekvienoje Europos
valstybėje. Mikalojus Rėjus Lenkijoje, Viljamas Tindeilas Anglijoje, Jonas Bretkūnas
Lietuvoje, Martynas Liuteris Vokietijoje
pradėjo versti Knygų knygą į tautines kalbas.
Taip atsirado Biblija gimtosiomis kalbomis.
M. Liuteris vienas pirmųjų Europoje iškėlė tiesą, šiais laikais pripažintą vertybe visose
konstitucijose. Ta tiesa tokia: ,,Iš žmogaus
galima reikalauti bet ko, išskyrus tikėjimą.“
Negalima priversti žmogaus kažkuo tikėti,
negalima reikalauti iš jo, kaip tikėti, tai yra
tik sąžinės reikalas. Taigi Reformacija pirmoji XVI amžiuje iškelia sąžinės, arba tikėjimo laisvės, klausimą, bylojantį, kad niekas
dėl tikėjimo negali būt persekiojamas.
Pats M. Liuteris apie save yra pasakęs
frazę, labai gerai apibūdinančią jo laikyseną: „Mane nori prikalti prie dangaus kaip
nejudančią žvaigždę, bet aš esu planeta,
skriejanti netaisyklinga orbita.“
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Reformacijos veidai

Apie
krikščionio
laisvę
Martynas Liuteris (1520 m.)
Daugeliui krikščioniškas tikėjimas
atrodo paprastas dalykas ir
nemažai žmonių tiesiog priskiria
jį prie kitų dorybių. Tokios
nuomonės jie laikosi todėl, kad
patys niekada nebandė tikėti
ir nesupranta didžios tikėjimo
jėgos. Tas, kuris vienu ar kitu
metu vyriškai neatsilaikė tikėjimo
kely, susidūręs su nelaimėmis ir
sunkumais, negali teisingai kalbėti
apie tikėjimą ar suprasti, kas apie
jį jau buvo rašyta. Tačiau bent kiek
prisilietusieji prie tikėjimo niekada
nepasitenkins vien tuo, kas apie jį
parašyta, pasakyta, apmąstyta ar
prisiklausyta.
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Apie laisvę ir pavaldumą
Tai gyvas „šaltinis vandens, trykštantis į
amžinąjį gyvenimą“, kaip Kristus vadina jį
Evangelijoje pagal Joną (Jn 4, 14).
Kad geriau pažintume, kas yra krikščionis
ir jo įgytoji laisvė, kurią jam suteikė Kristus –
apie tai daug rašo šventasis Paulius – noriu
pateikti šiuos du teiginius:
1. krikščionis yra laisvas, nuo nieko ne
priklausomas, yra šeimininkas ir niekam
nepavaldus;
2. krikščionis yra paklusnus visų tarnas ir
pavaldus kiekvienam.
Atrodo, jog šie teiginiai prieštarauja vienas kitam, tačiau abu juos aiškiai teigė pats
šventasis Paulius: „Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik
daugiau jų laimėčiau“ (1 Kor 9, 19) ir „niekam
nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam“ (Rom 13, 8). O meilė yra pasirengusi tarnauti ir pavaldi mylimajam. Kristus
taip pat. „Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš
moters, pavaldų įstatymui.“ (Gal 4, 4)
Kad suprastume šiuos du vienas kitam
prieštaraujančius teiginius apie laisvę ir
pavaldumą, turime suvokti, jog kiekvienas
krikščionis yra dvejopos prigimties: dvasinės
ir kūniškos. Atsižvelgiant į dvasinę esmę,
žmonių apibrėžiamą kaip sielą, krikščionis
vadinamas dvasiniu, nauju, vidiniu žmogumi;

Siela gali apsieiti
be visko, išskyrus
Dievo žodį, ir
be Dievo žodžio
niekas negalės jai
padėti.
turint galvoje kūną ir kraują jis vadinamas
kūnišku, senu ir išoriniu žmogumi, apie kurį
apaštalas rašo: „Nors mūsų išorinis žmogus
ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina.“
(2 Kor 4, 16) Dėl šio skirtumo Šventajame
Rašte yra pasakyti žodžiai, išreiškiantys tiesioginę prieštarą: „Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia – kūnui.“ (Gal 5, 17)
Sielos nenuskaistins šventi kūno rūbai, dė
vimi pamokslininkų ir šventųjų, net jei kūnas
lanko bažnyčias ir šventas vietas, jei liečiasi
prie šventų daiktų; taip pat nepadės ir kūniš
ka malda, pasninkas, šventų vietų lankymas
ir gerų darbų, atliekamų tik kūno, darymas.

Turi būti dar kažkas, ką sielai suteikia maldingumas ir laisvė. Nes visus šiuos išvardytus dalykus ir darbus gali atlikti ir ištobulinti piktas
žmogus – veidmainis.
Antra vertus, sielai nepakenks „nešventi“, t. y. pasaulietiniai kūno drabužiai, ir tai,
kad jis būna nešventose vietose, nevalgo,
negeria, nesimeldžia ir nevykdo visų darbų,
kuriuos daro veidmainiai. Pamaldaus ir laisvo
krikščionio siela neturi jokių kitų poreikių
danguje nei žemėje, kaip tik vieną – šventą
Evangeliją, Dievo žodį, pamokslautą Kristaus, kaip Jis pats sako: „Aš esu prisikėlimas
ir gyvenimas, kas tiki mane, gyvens amžinai“
(Jn 11, 25), „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
(Jn 14, 6), „Žmogus bus gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo
lūpų.“ (Mt 4, 4).
Dievo Žodis – sielos pagrindas
Akivaizdu, jog siela gali apsieiti be visko,
išskyrus Dievo žodį, ir be Dievo žodžio niekas
negalės jai padėti. Bet kai sieloje yra Žodis, jai
daugiau nereikia nieko kito, nes Žodyje glūdi
pakankamai maisto, džiaugsmo, ramybės,
šviesos, tiesos, sugebėjimų, teisingumo, išminties, laisvės ir visokio gėrio. Todėl psalmėse skaitome, jog pranašas nieko daugiau netrokšta, kaip tik Dievo žodžio (Ps 119), ir tai
aprašydamas jis pasitelkia daugybę epitetų.
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Kita vertus, Šventajame Rašte neaptiksi
didesnės kančios ir Dievo rūstybės nei ta,
kad Dievas atima iš žmogaus savo Žodį, kaip
pasakyta pranašo Amoso knygoje (Am 8, 11).
Taip pat nėra didesnės malonės už tai, kad
Dievas siunčia savo Žodį, kaip pasakyta: „Jis
siuntė savo Žodį ir išgydė juos, iš pražūties
juos išlaisvino.“ (Ps 107, 20) Kristus buvo
atsiųstas į šį pasaulį ne kokiam nors kitam,
kaip tik Žodžio tarnavimui. Ir visi apaštalai,
vyskupai, pamokslininkai bei visas dvasinis
luomas buvo pašaukti ir įtvirtinti Žodžio
tarnavimui.
Tu gali paklausti, kas gi yra tas Dievo žodis, teikiantis tokią didelę malonę, ir kaip aš
turėčiau Jį naudoti, jei egzistuoja daug Dievo
žodžių. Atsakysiu, kad tai žodžiai, kuriuos
kalba tik Evangelija. Jie sako, koks tu turi būti
ir ką reikia daryti, kad išgirstumei savo Dievą,
kalbantį tau, ir kad visas tavo gyvenimas ir
darbai, atlikti Dievo akivaizdoje, nepražūtų
amžiams. Kol tiki pagal įstatymą, nejausdamas
troškimo, nusivilsi savimi ir pažinsi, jog teisingai Ozėjas pasakė: „O Izraeli, tu sunaikinai
save, nes tik manyje tavo pagalba.“ (Oz 13, 9)
Kadangi tu pats savaime nieko negali, o tai
kyla iš tavo sugedimo, kai Jis sodina tave prieš
savo mylimą Sūnų Jėzų Kristų ir kalba tau savo
gyvu, guodžiančiu Žodžiu, turi atsiduoti Jam
tvirtu ir tyru pasitikėjimu. Dėl tokio tikėjimo
visos tavo nuodėmės yra atleidžiamos, visas
tavo sugedimas pašalinamas – tu tampi teisus,
teisingas, romus, vykdantis visus įsakymus ir
nepriklausomas nuo nieko, kaip sako šventasis
Paulius: „Teisusis gyvens tikėjimu“ (Rom 1, 17)
ir „Kristus yra Įstatymo pabaiga; kas Juo tiki,
tas yra teisus.“ (Rom 10, 4)
Pagrindinis krikščionių uždavinys
Todėl pagrindinis visų krik ščionių
uždavinys gana nesunkus – apgyvendinti savyje Žodį ir Kristų, tokį tikėjimą nuolat lavinti
ir stiprinti. Nes joks kitas darbas nepadaro
tavęs krikščioniu, kaip tas, apie kurį Kristus
kalbėjo žydams Evangelijoje pagal Joną. Kai jie
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Tai ir yra krikščioniška
laisvė – mūsų tikėjimas,
veikiantis ne tam, kad
skatintų gyventi tuščiai
ir nedorai, ir ne tam,
kad siektume teisumo
ir palaiminimų gerais
darbais.
paklausė, ką turi daryti, kad vykdytų dieviškus
ir krikščioniškus darbus, Jis pasakė: „Tai ir yra
Dievo darbas – tikėkite Tą, kurį Jis siuntė.“
(Jn 6, 29) Tai darbas, kurį vienas Dievas Tėvas
skyrė. Teisingas tikėjimas Kristumi – neišmatuojamas turtas; nes jis teikia visus palaiminimus ir pašalina bet kokį prakeikimą, kaip
pasakyta: „Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ (Mk 16, 16)
Todėl pranašas Izaijas, suprasdamas tokio
tikėjimo vertę, sako, jog Dievas pasiųs į žemę
trumpą Žodį, kuris sukels teisumą kaip potvynį; tai reiškia: tikėjimas, lengvai ir tobulai
įvykdantis įstatymą, pripildys tikinčiuosius
tokio didžio teisumo, kad šiems nebereiks
nieko, kas padėtų tapti teisiems. Panašiai sako
ir šventasis Paulius: „širdimi tikima, ir taip
įgyjamas teisumas“ (Rom 10, 10).
Kaip gali būti, kad vien tik tikėjimas gali
padaryti mus pamaldžius ir be darbų suteikti
besaikį turtą, kai Rašte mums duota daug
įstatymų, įsakymų ir nurodymų? Čia reikia
pažymėti, kaip anksčiau minėta, kad tik tikėjimas be jokių darbų padaro tave pamaldų,
teisų ir laisvą. Be to, svarbu žinoti, kad visas
Šventasis Raštas yra padalytas į dvi dalis: Dievo įsakymai, arba įstatymai, ir Dievo pažadai,
arba įsipareigojimai.

Dievo įsakymai ir pažadai
Įsakymai moko mus ir atskleidžia, kokie
darbai yra geri, tačiau pastarieji dar nebūna
atlikti. Jie rodo, kas yra gera, tačiau nepadeda; moko, ką reikia daryti, bet nesuteikia tam
jėgų. Todėl įsakymai sukurti tam, kad žmogus
pamatytų savo nesugebėjimą daryti gera ir
galėtų visiškai nusivilti savo sugebėjimais.
Štai kodėl tie įsakymai vadinami Senuoju
Testamentu. Tai patvirtina įsakymas: „Negeisk pikto.“ Juk mes visi nusidėjėliai ir nėra
nė vieno žmogaus, kuris negeistų blogo, –
žmogus daro, ką nori. Todėl įsakymas verčia
nusivilti pačiu savimi ir ieškoti kito pagalbos,
kad nebegeistume pikto ir įvykdytume įsakymą kažkaip kitaip. Ir visų kitų įsakymų mums
neįmanoma įvykdyti.
Kai įsakymas žmogui apreiškia jo nesugebėjimą ir šis pajunta baimę, stengdamasis įsakymą
įvykdyti, – arba įsakymas bus įvykdytas, arba
žmogus prakeiktas, – tuomet žmogus tampa
nuolankus ir nieko nereiškiantis savo akyse,
nerandantis savyje nieko, dėl ko galėtų būti
išgelbėtas. Tada ateina kitas Žodis – Dievo
pažadas, kalbantis: „Jei nori įvykdyti visus įsakymus, atsižadėti savo geismų ir nuodėmių, kaip
liepia įsakymai, – tikėk Kristumi, per kurį Aš
tau pažadu malonę, teisumą, ramybę ir laisvę.

Jei tiki, tai turi, jei netiki, tada to neturi. Kaip
tau neįmanoma įvykdyti visų įsakymo darbų,
kurių yra be galo daug, lygiai taip pat lengvai ir
daug gali gauti tikėjimu. Nes viską Aš sutalpinau
tikėjime, kad tas, kuris tiki, viską ir turėtų ir būtų
palaimintas; kas netiki, neturės nieko.“ „Nes
Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų
pasigailėtų.“ (Rom 11, 32).
Taigi Dievo pažadai suteikia tai, ko reikalauja įsakymai, ir atlieka tai, ką nusako įsakymai, kad viskas priklausytų Dievui – tiek
įsakymas, tiek jo įvykdymas. Jis vienas liepia,
Jis vienas ir įvykdo. Todėl pažadai yra Naujojo
Testamento žodžiai ir priklauso Naujajam
Testamentui.
Visi Dievo žodžiai yra šventi, teisingi,
teisūs, taikūs, laisvi ir pilni gerumo; to, kuris
prisiriša prie jų tyru tikėjimu, siela taip susilies su jais, kad įgaus visas Žodžio dorybes ir
per tikėjimą taps šventa, teisi, teisinga, taiki,
laisva ir kupina visokio gerumo, taps tikru
Dievo vaiku, kaip pasakyta: „Visiems, kurie
Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais –
tiems, kurie tiki Jo vardą.“ (Jn 1, 12)
Iš to lengva suprasti, kodėl tikėjimas tiek
daug gali ir kad jokie geri darbai negali jam
prilygti. Nes joks geras darbas nesusieja su
Dievo žodžiu taip, kaip tikėjimas, be to jie negali būti atlikti sieloje, vien tik Žodis ir tikėjimas valdo sielą. Siela susilieja su Žodžiu taip,
kaip išlydyta geležis susilieja su ugnimi. Taigi
matome, jog krikščioniui visko pakanka tikėjime; jam nereikia darbų, kad būtų išteisintas.
Ir jei jam nereikia darbų, tai, be abejo, jis yra
laisvas ir nuo visų įsakymų bei įstatymų. Jis
yra atleistas nuo jų, taigi iš tikrųjų laisvas.
Tai ir yra krikščioniška laisvė – mūsų tikėjimas, veikiantis ne tam, kad skatintų gyventi
tuščiai ir nedorai, ir ne tam, kad siektume
teisumo ir palaiminimų gerais darbais.
Iš vokiečių kalbos vertė
dr. Deimantas Karvelis
Straipsnis publikuojamas sutrumpintas
reformacija500.lt
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Reformacijos literatūra

Nematomos
tikrovės šviesa
Lietuvos
Reformacijoje
2017 metais Lietuvoje, kaip
ir visoje Europoje, minimas
Reformacijos 500 metų
jubiliejus. Ta proga Vilniaus
universiteto profesorė Dainora
Pociūtė, kuri daug metų
tyrinėja Reformaciją ir kolegų
vadinama Reformacijos sielos
metraštininke, šių metų vasarą
išleido naują monografiją
apie Reformacijos tikrovę –
„Nematomos tikrovės šviesa.
Reformacijos Lietuvoje
asmenybės ir idėjos“.
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Pasak knygos autorės prof. Dainoros Pociūtės, kalbant apie Reformacijos kilmę ir
pradžią mūsų šalyje, Europos mastu Reformacija Lietuvoje laikoma tikrai išskirtiniu, savitu ir spalvingu reiškiniu. Nedaug
šalių savo įnašu į Reformacijos istoriją gali
lygintis su Lietuva ar Lenkija, išskyrus didžiąsias Europos šalis, garsias savo Reformacijos procesais.
Kyla klausimas, kodėl Lietuva, XVI amžiuje Vakarams dar mažai žinoma šalis,
laikoma barbarų kraštu – be universitetų,
kolegijų ir vidurinių mokyklų, jau įžengė į
europinį intelektualios minties diskursą?
„Iš tiesų keistos yra Lietuvos Reformacijos
šaknys. Jeigu žvelgsime į Europos Reformaciją, ten ji turi daug proreformacinių impulsų, šaknų ir kilmės. Viena vertus, daug kas
sieja Reformaciją su viduramžių vienuolynų
veikla ir atsinaujinimu, kuris gimsta vienuolynuose XV amžiuje ir jau bando kritikuoti
viduramžių tradiciją. Kita vertus, aiškiai
matoma universitetų įtaka – universitetinės
racionaliosios, humanistinės, intelektualios
minties įtaka. Taip Vakaruose Reformacija
suformuoja savo pirmines idėjas, kurios kyla
iš vienuolynų ir universitetų“, – pasakojo
knygos autorė.

Lietuvos
Reformacijos
ištakos yra labai
asmenybinės
O Lietuvoje tada nebuvo nei senos vienuolynų tradicijos, plėtojančios intelektualią mintį ar raštiją, nei universitetų. Todėl
Lietuvos Reformacijos ištakos yra labai
asmenybinės. Matyti konkrečių, pavienių
asmenybių veikla, kuri visuomenėje buvo
toks didelis iššūkis, toks reikšmingas fenomenas, kad tų asmenybių veiklą ilgainiui
imta vadinti Reformacijos judėjimu, pačiu
Reformacijos fenomenu. Niekur kitur taip
ryškiai su Reformacijos fenomenu šalis nėra
susijusi, kaip tai atsitiko Lietuvoje. Būtent
tos asmenybės iš Lietuvos, atverdamos
mūsų šalyje Reformacijos vartus, pasiekė ir
Vokietijos bei Italijos universitetus. Būtent
per šiuos minėtus universitetus Lietuvą
pasiekė reformacinė, intelektualioji, protestantiškoji (evangelinė) mintis.

Dėl to monografijos autorė pasirinko šį
aspektą, knygos pavadinimą ir struktūrą,
bandydama atskleisti ne tik tų Lietuvos Reformacijos asmenybių vienišumą, bet, kita
vertus, ir jų ryšius su Vakarų Reformacijos
tradicija. Tos Lietuvių asmenybės yra labai
skirtingos, vienos yra parašiusios po vieną
kūrinį, o kiti – Andrius Volanas ir Simonas
Budnas – yra išskirtiniai didelės filosofinės
intelektualios minties ir galios žmonės.
Todėl savo knygoje autorė bando pateikti
įtakingų Reformacijos asmenybių portretus.
Kodėl monografijai buvo pasirinktas
toks knygos pavadinimas? „Paantraštė
„Nematomos tikrovės šviesa“ paimta iš
Evangelijos laiškų ir ji tiksliai atspindi to
meto Reformacijos evangelinių veikėjų
nuotaikas, siekius ir idėjas, kai šie siekė įrodyti, atrasti ir aktualizuoti tą krikščioniškąją
tikrovę – mintį ir mokymą, kurio Lietuvos
visuomenėje XVI amžiaus viduryje dar nebuvo. Visi to meto Lietuvos reformatoriai
taip siekė pakeisti visuomenę. Taigi jie turėjo
ne tik intelektualią, bet ir socialinę misiją“, –
paaiškino prof. D. Pociūtė.
Todėl ir knygos pavadinimas yra ne tik
religinis, jis atskleidžia asmenybių vietą
Lietuvos Reformacijos istorijoje.
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SPALIO 15 D. –

Ši knyga yra
nepaprastai spalvinga
teologinės minties
istorija. Bet ne tik
asmenybės yra šios
knygos spalvos.
Knyga yra apie
asmenybes ir idėjas.
„Nematoma tikrovė yra ta, kurią sunku
rekonstruoti. Profesorės pasirinktas knygos
konstravimo metodas yra labai įdomus.
Viena vertus, tai tarsi bandymas naudoti
personalinės istorijos instrumentariumą,
pavienių asmenybių rekonstrukciją. Bet kita
vertus, iš visų aštuonių knygoje pristatytų
asmenybių tarsi piešiamas savotiškas kolektyvinis protestantiškojo teologinio elito
Lietuvoje portretas. Ši knyga yra nepaprastai
spalvinga teologinės minties istorija. Bet ne
tik asmenybės yra šios knygos spalvos. Knyga yra apie asmenybes ir idėjas“, – apie knygą
savo nuomonę išsakė Lietuvos edukologijos
universiteto daktaras Deimantas Karvelis.
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O kultūros istorijos tyrinėtojas dr. Darius
Kuolys buvo įsitikinęs, jog Lietuvos kultūrai
ir istorijai labai pasisekė, kad ji turi moterų,
kurios su tokia stipria aistra ir išmanymu
žvelgia į praeitį. Jau anksčiau, sovietiniais
laikais, Lietuvoje buvo pastangų išryškinti
Reformacijos asmenybes ir jas aprašyti.
„D. Pociūtė iš esmės pratęsė tai, kas buvo
pradėta sovietmečiu ir vėliau plėtota jau
nepriklausomybės metais. Tačiau šiame
D. Pociūtės darbe yra labai svarbus momentas. Čia deklaruojamas autorės požiūris, kad
Reformacijos istorija yra visų pirma asmenybių ir idėjų istorija. Reformacija yra
unikalus reiškinys, nes ji remiasi asmenybėmis. Reformacijos esmė yra personos, kurios prasidėjusios nuo M. Liuterio ir kūrė šį
istorinį reiškinį. Asmeninis apsisprendimas
išganymo ir Dievo klausimu yra tam tikras
individualus maištas prieš institucijas“, –
knygą pakomentavo kultūros istorikas.
Pasak dr. D. Kuolio, D. Pociūtės knygoje
jos asmenybinis interesas leidžia skaitytojui
atverti Lietuvą kaip labai įdomią, slėpiningą,
aistringą, intelektualiai gyvą, pajėgią, įdomią, poliglotišką. Tuo autorei pavyksta XVI
amžiaus Lietuvą įjungti į šių dienų mūsų šalies gyvenimą. Kitas didelis D. Pociūtės pranašumas yra knygoje naudojami kontekstai.
Jais įrašome Lietuvą į Vakarų pasaulio kontekstą be jokio menkavertiškumo jausmo.
Būtent ta maža Lietuva sugeba palaikyti
įdomų, gyvą, spalvingą dialogą su ryškiomis
Vakarų asmenybėmis ir institucijomis.
„Raudona spalva yra Reformacijos spalva.
Kai 1667 metais vienas Saksonijos kunigaikštis pradėjo švęsti šią dieną, pasirinko
raudoną spalvą kaip Reformacijos spalvą.
Tai yra visų kankinių, kurie padėjo galvas
dėl krikščioniškos minties gimimo istorijoje,
spalva“, – užbaigdamas teigė dr. D. Karvelis.
„Gyvųjų šaltinių“ inf.
www.zvaigzdele.lt/prenumerata
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Iš mirties į gyvenimą

Nuo
priklausomybių
iki dvasininko
tarnystės
Radijo stoties XFM laidoje „Iš
mirties į gyvenimą“ neseniai
savo patirtimi dalijosi Justas
Dromantas iš Didžiosios
Britanijos Piterboro miesto, kur
jis tarnauja lietuvių krikščionių
bažnyčios pastoriumi. Šio
dvasininko gyvenimo kelias
buvo išties audringas, kol vieną
dieną jį prie savęs nukreipė
Dievo ranka...

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleivis Justas grojo valtorna ir buvo
atsidavęs muzikai. Tačiau jo širdis buvo nerami. Jis beveik nepamena blaivaus savo tėčio,
nes šis buvo labai stipriai įnikęs į alkoholį. O
vieną dieną tėvai išsiskyrė. Ir kai tėtis išėjo iš
namų, prasidėjo vaikino nuopuolis: jis įniko į
alkoholį, daug rūkė. Galiausiai pradėjo vartoti
narkotikus. Nuo septyniolikos vaikinas išbandė praktiškai viską.
Šiandien Justas mano, jog būtent narkotikai
atvedė jį prie regio muzikos arba bent jau tokio
laisvo gyvenimo būdo. Jis pradėjo kurti repo
muziką ir apie šešerius metus buvo reperis.
Muzikantas važinėdavo į hip hopo festivalius
ir pats į juos kviesdavo. Būdamas menų gimnazistas tuose renginiuose ir pats dalyvaudavo,
kaip ir visi „menūšninkai“ (bohemos atstovai).
Jis ir pats gerai nežino, kaip per gatvės kultūrą
įniko į priklausomybę. Jis netgi valtorna metė
groti, nors anksčiau tuo rimtai užsiėmė.
Žingsnis link Dievo ir atgal pasaulin
Vienas rusakalbis Justo kaimynas, su kuriuo
jie kartu repavo, kartą pakvietė vaikiną sek
madienį į vienos krikščionių bendruomenės
Biblijos mokyklą. Ten jie apsilankė porą kartų.
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Bet Justo širdį sujaudino tos bendruomenės
pastorius, užduodamas tokių klausimų, kad
vaikinas pradėjo mąstyti apie Dievą. „Ir kai
man buvo aštuoniolika metų, aš jau buvau
bepatikintis, kad Dievas tikrai yra, ir labai
norėjau, kad jis iš tikrųjų būtų, – prisiminė
pašnekovas. – Apie tai papasakojau mamai
ir močiutei, bet jos nieko nenorėjo apie tai
girdėti. Buvo įsitikinusios, kad aš apsilankiau
pas sektantus. Tada paklausęs jų, daugiau ten
nebėjau. Nors šiandien galvoju, jog tai buvo
pirmas toks Dievo prisilietimas prie mano
širdies. Labai gaila, kad tada neįtikėjau.“
Tada muzikantas dar buvo toli nuo Dievo,
jis buvo stipriai priklausomas nuo žalingų
įpročių. „Pats stebiuosi, ką su manimi padarė
„žolė“ (kanapės). Buvau taip stipriai įnikęs
rūkyti „žolę“, kad visi mano finansai nukeliaudavo būtent šiai reikmei patenkinti. Pamenu,
buvau taip nusiritęs, jog Klaipėdoje eidavau ir
skolindavausi pinigų, kad tik gaučiau parūkyti
„žolės“. Ir tada net negalvojau, kad esu narkomanas. Maniau, kad „žolė“ yra natūralus
produktas ir tai nėra tikri narkotikai. Tuomet
visiems įrodinėdavau, kad „žolė“ yra geras dalykas ir nė kiek nekenkia sveikatai“, – pasakojo
Justas.

Vaikinas kasdien „žolę“ rūkė apie aštuo
nerius metus. Prieš mesdamas narkotikus, jis
rūkė daugiau iš įpročio. Pamena, jog keldavosi
ryte ir sakydavo sau: „Viskas, dabar jau bus
paskutinis kartas.“ Ir nejučia vėl susisukdavo
„žolės“ suktinę. Tiesiog neturėjo valios mesti
šį baisų įprotį. O būdamas Airijoje dėl šio
narkotiko taip nusirito, jog atsidūrė gatvėje,
nes jį išmetė iš namų. Apie mėnesį benamis
Justas gyveno prie jūros. „Keista buvo mano
situacija: dirbau penkių žvaigždučių SPA centre padėjėju, o gyvenau gatvėje, – prisiminė
Justas. – Ten ir prausdavausi, ir valgydavau, ir
gaudavau atlyginimą... Tik gyventi neturėjau
kur. Tada manęs pasigailėjo vienas draugas,
priėmęs nakvoti į savo namus ant sofos. Galiausiai jis nupirko man bilietą į Lietuvą, taip
grįžau namo.“
Tiesa, vaikinas patirdavo trumpus prašviesėjimus, bet neturėdamas valios ir vėl grįždavo
prie narkotikų. Kol vieną dieną sutiko savo
būsimą žmoną Robertą. Justas pasakoja, kad
ji buvo visiškai kitokia mergina. Po kurio laiko
Justui ji pradėjo pasakoti apie Dievą. Štai tada
pamažu pradėjo keistis jo tikėjimo požiūris.
„Manau, kad dėl to, jog Roberta apie Dievą
kalbėjo visiškai kitaip. Kalbėjo apie Dievą taip,
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lyg Jį pažinotų asmeniškai, lyg Jis būtų gyvas
asmuo, o ne kažkoks tolimas. Ji sakydavo: „Žinai, aš myliu Dievą labiau, nei bet ką kitą. Aš
myliu Dievą labiau negu tave.“
Ji tikrai labai mylėjo Dievą. Tai ji įrodė paskelbdama Justui ultimatumą iki santuokos
neturėti jokių nuodėmingų ryšių. Robertos paskatintas, vaikinas taip pat atgailavo, nors tada
net nežinojo už ką. O likus trims mėnesiams
iki jų santuokos, Justui teko patirti nemenkų
išbandymų. Gal todėl vos vedęs, jau kitą dieną,
jaunikis pasikrikštijo. „Norėjau sekti Kristų,
bet pradžioje buvo labai nelengva. Ėjimas
link Dievo buvo sunkus. Aš turėjau daug
priklausomybių, ir tos priklausomybės mane
labai stipriai smukdė. Aš slapčia ir rūkiau, ir
vartojau alkoholį, ir „žolę“ rūkiau. Kai pasikrikštijau, savaitę patyriau abstinenciją, bet
nesišaukiau Dievo, prašydamas ištraukti mane
iš priklausomybių liūno. Ir po to aš vėl šešis
mėnesius labai stipriai įnikau į savo priklausomybes. Viskas pasikeitė tik su tikra atgaila“, –
nelengva praeitimi dalijosi pašnekovas.
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Kelionė į Lietuvą
Vieną dieną Justo užsienio bendruomenės
pastorius nusprendė važiuoti į Lietuvą ir pasiūlė jam vykti kartu. Tuo metu vaikinas net
Biblijos dorai nebuvo skaitęs, bet pastorius
jam patiko, nes jis tarsi žinojo Justo gyvenimą
ir pamokslavo tiesiai jo širdžiai.
Kelionėje Justas daug išgirdo apie Dievo
meilę, klausėsi pasakojimų ir liudijimų. Ir visa
tai virpino jo širdį, jis pradėjo suprasti, kad
Dievas yra asmenybė ir Jis labai domisi Justo
asmeniu. Jis suprato, kad Dievui labai rūpi ir
kad Jis yra visai šalia jo. Justas vėl pajuto troškimą išgyventi Dievą.
„Pamenu, atvykę į Lietuvą apsilankėme Kauno
krikščionių bažnyčioje. Čia po pamokslo pastorius pakvietė žmones ateiti melstis dėl savo
poreikių. Ir išėjo žmonių į priekį. O aš stovėjau
nuošaliau ir kalbėjausi su pastoriaus žmona. Netikėtai prie mūsų priėjo moteris, apsirišusi ranką.
Ji norėjo pasikalbėti. Mums pasišalinus pokalbio,
moteris tarė: „Dievas manęs nebemyli.“ O man
atrodė priešingai – kad Dievas labai ją myli. Ir aš
pradėjau jai skelbti apie Dievo meilę ir Jo rūpestį
ja“, – pasakojo Justas.
Ta moteris papasakojo jam, kaip susižeidė
ranką ir paprašė už ją pasimelsti. Tuo metu
jaunas krikščionis prisiminė Biblijoje užrašytus žodžius, jog tie, kurie įtikės, dės ant ligonių
rankas ir jie pasveiks. Justas norėjo tikėti Dievo
išgydančia jėga, bet tokio didelio tikėjimo jis
neturėjo. Bet tą akimirką, net būdamas silpnas
krikščionis, jis sutiko pasimelsti išgydymo
malda.
„Ir aš atsargiai uždėjau ant jos sulaužytos
rankos savo ranką ir pasimeldžiau: „Jėzaus
Kristaus vardu būk išgydyta!“ O mintyse labai
norėjau, kad Dievas tai iš tiesų padarytų, nes
Jam pasakiau, kad jei Dievas tą moterį išgydys,
aš Jam visiškai atiduosiu savo gyvenimą. Kai
ištariau „amen“, ta moteris pažvelgė į savo
ranką ir pakėlusi ją pradėjo šaukti: „Aleliuja!“ Ji
tą savo sužeistą ranką taip stipriai ėmė judinti,
kad aš supratau, jog Dievas ją iš tiesų išgydė. O
ji šaukė „Aleliuja!“ Daugiau tos moters niekas
nematė. Bet man tai buvo ženklas, kad Dievas

yra tikras ir kad aš Jam rūpiu“, – dalijosi išgyvenimais Justas.
Suteikta atleidimo galimybė
Atėjęs pas Viešpatį, žmogus suvokia, kad Jis
atleidžia visas jo nuodėmes. Tačiau yra tokių momentų, kai reikia pačiam paprašyti kitų žmonių
atleidimo. Ir tai yra tikrai nelengva. Bet Šventoji
Dvasia labai nori, kad tas susitaikymas įvyktų. Ir
toks momentas nutiko ir Justo gyvenime.
„Kai aš įtikėjau, man Dievas priminė du
vaikus, kuriems būdamas narkomanas siūliau
pirkti „žolės“. Ir aš labai atgailavau dėl to, kad
pats būdamas vyresnis rodžiau tiems vaikams
patį blogiausią pavyzdį. Ir net norėjau nusitempti tuos vaikus į narkomanijos liūną. Bet
Dievas įdėjo juos man į širdį. Ir aš labai prašiau
Viešpaties, kad galėčiau paskelbti jiems Evangeliją ir jų atsiprašyti. Netrukus pas mane atvažiavo bičiulis iš Klaipėdos ir man papasakojo,
kad vieną iš tų vaikų uždarė į kalėjimą, nes jis
savo namuose užsiaugino kanapių plantaciją ir
jį suėmė policija“, – jautriai pasakojo vyriškis.
Po to praėjo keletas metų, o Justas visai
pamiršo Dievui duotą pažadą atsiprašyti tų
vaikų. Po kurio laiko jis iš užsienio grįžo atgal
į Lietuvą, o jo pažįstamas kalėjimo kapelionas
Rimantas Karkauskas pakvietė jį į savo maldos
grupelę pasidalinti patirtimi. Susitikimo pabaigoje kapelionas pasiūlė jam kartu važiuoti į
Pravieniškių kalėjimą ir visą dieną ten tarnauti
Dievui. Justas sutiko.
Nuo pat ryto krikščionys lankė kalinių
kameras ir liudijo jiems apie Kristaus meilę.
Galiausiai nuėjo į pagrindinį susitikimą su
kaliniais salėje. Jų susirinko gal 13–14 žmonių.
Šventoji Dvasia ragino Justą pamokslauti apie
Kristaus kančią. Ir kai tik jis pradėjo pamokslą,
dvasinė atmosfera salėje pasikeitė. Justas pažvelgė į kalinius ir ryžtingai ištarė: „Jeigu jūs
norite dabar susitaikyti su Kristumi, turite tai
padaryti čia ir dabar, turite atsistoti ir parodyti
visiems, kad jūs norite tai padaryti.“
Pradžioje atsistojo vienas žmogus, jiedu pasimeldė. Tada priėjo kitas žmogus, pasimeldė
ir net apsiverkė. Priėjo dar du Dievo ieškoję

žmonės. Galiausiai iš salės atsistojo nedidelio
ūgio kalinys. Jam priėjus, Justas uždėjo rankas
ant jo peties norėdamas pasimelsti už jį. Bet
staiga suvokė, jog negali už jį melstis, nė vienas
maldos žodis neišėjo iš Justo lūpų. Ir netikėtai
jis išgirdo Dievo balsą: „Čia jis.“
„Ne iš karto supratau, kas tas „jis“. Pažvelgiau į
to kalinio kortelę, ant kurios buvo užrašyta Ignas.
Ir aš jo klausiu: „Ignai, ar tu mane pažįsti?“ Jis
sako: „Taip, kai aš buvau vaikas, tu man duodavai
„žolės“. Tie žodžiai man stipriai suspaudė širdį,
bet aš pagalvojau: „Dieve, koks Tu geras.“ Tada
pažvelgiau į visus žmones ir pasakiau: „Jūs net
neįsivaizduojate, kas čia ką tik įvyko.“ Stipriai
suspaudžiau Igno ranką ir pasakiau: „Ignai,
prašau, atleisk man, atleisk man.“ O jis sako: „Aš
tau atleidžiu. Dabar pasimelsk už mane, noriu
pakviesti Kristų į savo širdį.“ Pasimeldėme ir jis
priėmė Kristų. Aš nežinau, kaip toliau susiklostė
Igno gyvenimas, bet žinau, kad tą akimirką, kai
jis priėmė Kristų į savo širdį, viskas buvo labai
tikra. Šlovė Dievui!“
„Aš noriu jums palinkėti niekada nenuleisti
rankų, nes Dievas yra gyvas ir jūs Jam tikrai
rūpite. Ir žinokite, kad visada yra išeitis. Taip
toli nuo Dievo jūs nepabėgsite, kad Jis negalėtų
grąžinti jūsų atgal. Dėl to linkiu jums kreipti
akis į Jėzų, į tą Nukryžiuotąjį, ir žinoti, kad tai
yra Dievo meilės simbolis, ką jis gali padaryti,
kad jus susigrąžintų. Žvelkite į kryžių, žvelkite
į Jėzų, žvelkite į Nukryžiuotąjį ir rasite ten laisvę“, – palinkėjo pastorius Justas Dromantas.

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“.
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Laisvalaikis

Geroji žinia

Ar žinojote, kad...
 pirmasis Biblijos vertimas į anglų kalbą buvo uždraustas;
 šiuo metu Biblija jau išversta į daugiau nei 1200 kalbų;
 pirmosios angliško Naujojo Testamento knygos
buvo spausdinamos Vokietijoje ir vežamos į Angliją
kontrabanda, paslėptos medvilnės ryšuliuose;

92 metų senukas vaikštinėdamas
parke pamato kalbančią varlę. Jis
pakelia ją nuo žemės, o varlė ir sako:
– Jei mane pabučiuosi, tapsiu gražia
princese.
Senukas įsimeta varlę į kišenę. Varlė
jam šaukia:
– Ei, jei mane pabučiuosi, aš tapsiu
gražia princese ir tekėsiu už tavęs.
Senukas pažvelgęs į varlę sako:
– Mano amžiuje geriau jau laikyti
kalbančią varlę.

Ne viską kalu
prie bažnyčios
durų. Bet kai
prikalu – reikalai
pajuda.
***

 lietuvis vyskupas Motiejus Valančius įkūrė
pirmąją slaptą knygnešių organizaciją;
 caro valdžia Lietuvoje per keturiasdešimt metų
sulaikė apie 2900 lietuvių knygnešių;
 pirmojo angliško Biblijos vertimo autorius už šį nusikaltimą –
Šv. Rašto vertimą į anglų kalbą – buvo sudegintas ant laužo.
Parengė Robertas Peteraitis

***

Kad nesukeltų įtarimų, mūsų
rajono narkotikų prekeivis,
sugalvojo rengtis kaip Jehovos
liudytojas. Tačiau vėliau
policija jį suėmė, nes pamatė,
kad žmonės jį visada įsileidžia
į namus.
***

– Kuo panašūs Jėzuitų ir
Dominikonų ordinai?
– Juos abu įkūrė ispanai:
dominikonus – Dominykas, jėzuitus
– Ignacas Lojola. Abu jie buvo
įkurti kovoti su erezijų skleidėjais:
dominikonai kovojo su albigiečiais,
jėzuitai – su protestantais.
– Kuo skiriasi Jėzuitų ir Dominikonų
ordinai?
– Ar pastaruoju metu jums teko
sutikti albigiečių?

Kviečiame prenumeruoti „Vakaro žvaigždelę“!
(CD su žurnalu leidžiamas 4 kartus per metus)
Šiemet Jūsų laukia:
 nuotaikingos dainos
 dainų fonogramos
 muzikinės pasakos
 radijo spektakliai
 pažintiniai straipsniai
 edukacinės pamokėlės apie saugų eismą
 mąstymą lavinančios užduotys ir kt.
Telefonas pasiteirauti 8 620 20221

***
Parengė Robertas Peteraitis
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Su dainomis ir pasakomis augti smagiau!
www.zvaigzdele.lt/prenumerata

Kaina su pristatymu metams 12 Eur
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www.zvaigzdele.lt

Prie širdies durų

Malonūs skaitytojai,

Kaip susitaikyti su Dievu?

kviečiame
kviečiame Jus
Jus prenumeruoti
prenumeruoti
žurnalus
žurnalus „Gyvieji
„Gyvieji Šaltiniai“,
Šaltiniai“,
„Vera
„Vera ii Žizn“,
Žizn“, „Tropinka“
„Tropinka“
Lietuvos
Lietuvos pašto
pašto skyriuose
skyriuose
arba
internetu
www.post.lt
arba internetu www.post.lt
2018
2017 metams.
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 atleidimą, 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.

(79)
2017/3
2017/2 (78 )

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

Gelbstintis
Kristaus
gyvenimas

keliauninkai
Kelininkai irkas
Artūras Rulins

Svarbiausias
mokymas

evangelikų

ne

Holger Lahay

i praėjo, atėjo
Laikas tylėt
ulėžiūra
ėti! tinė pasa žmogaus širdyje
kalbernis
Postsmod
meta
lis ja tikinčio
Karve
maci
ntas
refor
Deima
ir jos
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.

Sergejus Šidlovskis

PENIELIS

Peter Skinner

Pakeistas gyvenimas:
Petras sutinka Jėzų

Šis Biblijos komentaras paprastais
žodžiais pasakoja apie vienos
svarbiausių Naujojo Testamento
asmenybių – apaštalo Petro –
sėkmingus ir nesėkmingus
žingsnius sekant Jėzumi. Kai Jėzus
pirmąkart sutiko Petrą, matė, koks
Petras buvo tuo metu ir kuo galėjo
tapti. Taip gali nutikti ir mums.
Jėzus mato, kokie esame dabar. Taip
pat mato, kuo galime tapti. Petro
gyvenimo supratimas, išnagrinėtas
individualiai ar su grupe, gali mums
padėti keistis, tapti geresniais Jėzaus
mokiniais.

Kiekvienas žmogus
kviečiamas stoti prieš
Dievo veidą. Knyga
„Penielis“ (liet. Dievo
veidas) skirta visiems
Dievo ieškotojams. Joje
rasite mokymą apie
asmeninio santykio su
Dievu vertę bei praktinių
patarimų, kaip šį santykį
padaryti tvarkingą.

Knygos kaina1,5 €

Originali dovana, kurią
gauti gera! Pagal
individualius užsakymus
gaminami dekoruoti rankų
darbo meduoliai sukurs
išskirtinumą per Jums
svarbią šventę.

Knygos kaina1 €

www.meduoliunamai.lt
Meduoliai papuoš Jūsų šventę ir
nudžiugins svečius per vestuves,
gimtadienį ir kitas šventes!

Kodėl svarbu
internetu?

geliją

skelbti Evan

aitis
Robertas Peter

0,60 Eur
Eur
Kaina
Kaina 0,60

Visų
Visų žurnalų
žurnalų metinė
metinė
prenumeratos
prenumeratos kaina
kaina –– 55 Eur
Eur
Leidiniai
Leidiniai „Gyvieji
„Gyvieji Šaltiniai“
Šaltiniai“
leidžiami
leidžiami 44 kartus
kartus per
per metus,
metus,
„Vera
„Vera ii Žizn“
Žizn“ bei
bei „Tropinka“
„Tropinka“ ––
66 kartus
kartus per
per metus.
metus.
Leidinių
Leidinių indeksai:
indeksai:
„Gyvieji
„Gyvieji Šaltiniai“
Šaltiniai“ 5397,
5397,
„Vera
„Vera ii Žizn“
Žizn“ 5398,
5398,
„Tropinka“
„Tropinka“ 5399.
5399.
Ačiū,
Ačiū, kad
kad skaitote
skaitote mūsų
mūsų leidinius!
leidinius!
Žurnalus
Žurnalus galite
galite prenumeruoti
prenumeruoti
internetinėje
internetinėje svetainėje
svetainėje
www.prenumeruok.lt
www.prenumeruok.lt bei
bei mūsų
mūsų
redakcijoje,
redakcijoje, adresu:
adresu:
Pylimo
Pylimo g.
g. 20-10,
2010, LT-01118,
LT01118, Vilnius
Vilnius

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

A

š mokysiu, rašysiu apie tai,
pamokslausiu, bet nė vieno neversiu
įtikėti jėga, nes tikėjimas turi gimti laisvėje,
be prievartos (...). Aš paprasčiausiai
mokiau, pamokslavau ir rašiau apie Dievo
Žodį; kitaip sakant, nieko nedariau. Ir kol
miegojau (...), Žodis (...)viską atliko.
Martin Luther (1483–1546)

P

irma, ko prašau, – kad žmonės
nenaudotų mano vardo ir
nesivadintų liuteronais, kad vadintųsi
krikščionimis. Kas yra Liuteris? Šis
mokymas nėra mano, aš už nė vieną
nebuvau nukryžiuotas (...).
Martin Luther (1483–1546)

B

iblija gyva – ji kalba man;
ji turi kojas – vejasi mane;
turi rankas – ji laiko mane.
Martin Luther (1483–1546)

J
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ei mes, protestantai, esame „reformuoti
ir nuolat besikeičiantys“, tai Reformacijos
atminimas turi mus versti ne tiek švęsti
praeitį, kiek labiau atnaujinti savo misiją ir
tarnystę dabartyje.
Prof. Christopher Gehrz

