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Mieli žurnalo skaitytojai,
tikėjimo namiškiai,
advento (lot. „atėjimo“) laikotarpiu visi krikščio
nys ruošiasi Jėzaus gimtadienio šventei – Kalėdoms.
Esu visiškai įsitikinęs, kad Jėzus į pasaulį atėjo ne tam,
kad suteiktų mums didelę šventę gruodžio mėnesį ir
taip praskaidrintų niūrią lietuvišką žiemą, bet tam, kad
amžiams pakeistų mūsų gyvenimą.
2017 metais minėjome Reformacijos jubiliejų. Prieš
500 metų prasidėjo epocha, kai visi tikintieji, neatsižvel
giant į jų išsilavinimą ir padėtį visuomenėje, gali asme
niškai savo gimtąja kalba gilintis į Šventąjį Raštą, kuriame
randame daug mums aktualių egzistencinių atsakymų.
Jau daugiau kaip du tūkstančius metų Visagalis Dan
giškasis Tėvas suteikia mums šį apmąstymo laiką, kad
Tikėjimu per Atgailą savo gyvenime galėtume priimti
svarbiausią sprendimą: pripažinti Jėzų Kristų savo Išga
nytoju ir Atpirkėju!
DIEVAS atsiuntė savo Viengimį Sūnų, kuris yra Kelias,
Tiesa ir Gyvenimas. Priimdami Kristų į savo širdį ir gy
venimą, priimame Dievo siunčiamą Šviesą, kuri apšviečia
mūsų gyvenimą, padeda rasti ramybę šioje žemėje.
To ir linkiu mums visiems šventų Kalėdų proga.
„Iš meilės, palankios savo valios nutarimu, jis iš anksto
paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šlovei. Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą
jo malonės gausa.“ (Efeziečiams 1, 5–7)
Zenonas Buivydas
Misionierių labdaros fondo
ŠVIESA RYTUOSE valdybos pirmininkas
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Kelmas dar
Ganytojo žodis

sužaliuos

„Juk medis turi vilties: nukirstas jis vėl ataugs, ir
atžalų jam netrūks. Nors jo šaknys žemėje pasensta, ir
jo kelmas trūnija dulkėse, vandens kvapo paliestas jis
atžels ir išskleis šakas kaip sodinukas.“
(Jobo 14, 7–9)

Artūras Rulinskas
Vilniaus laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastorius
Yra tokia liaudies patarlė,
bylojanti, jog mažas
kelmelis ir didžiausią
vežimą perverčia. Šios
patarlės interpretacija
turbūt suprantama
kiekvienam skaitytojui –
kad ir koks svarbus būtum,
kad ir kaip pasitikėtum
savo jėgomis, žiūrėk į
kelią, kuriuo keliauji, žvelk
po kojomis, kur žengi. Nes
gali suklupti ir apvirsti
užkliuvęs už menkai
atrodančios kliūties.
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Visos patarlės turi gilesnę prasmę, taip ir
šioji. Kuri iš prasmių galėtų iškilti, kai kalba
me apie Dievą ir šį žmonių pasaulį, mąstome
apie dvasinį prabudimą viduramžiais ir Re
formacijos pradžią, kai žvelgiame į dabarti
nę visuomenę ir žmonių tikėjimą Dievu, kai
kasdienybėje svarbu, ką reikės valgyti, kuo
rengtis, kaip džiaugtis duotu gyvenimu?
Kelmas nuverčia
Mano manymu, Dievas šiandien daug
kam yra kaip tas kelyje sunkiai įžiūrimas kel
melis, o drąsiai gyvenimo keliu važiuojantis
vežimas yra šiuolaikinė visuomenė, arba
netgi aš pats, kuris viską kliaujasi atlikti savo
jėgomis. Sunku pasakyti, į kokį tikslą vyksta
me kaip visuomenė, tačiau mūsų (ar mano)
vežimą vadelioja pagal mūsų pageidavimus,
o dažnai net ir mums prieštaraujant, išrinkti
vadeliotojai, kurie turėtų būti patikimi.
Taigi, kol jie vadelioja, mes patys, sėdėda
mi tame gyvenimo vežime, aiškinamės san
tykius, tarp savų ieškome svetimų, ieškome
kaltų, randame neteisingai tikinčių ir netu
rime laiko bei noro pažvelgti į kelią, kuriuo
keliaujame, patikrinti, ar judame teisinga
kryptimi. Tačiau štai ir kelmas!
Kas yra tas kelmas ant kelio? Tai medžio
liekana. Kelmas yra prisiminimas to medžio,
kuris augo šioje vietoje ir kuris buvo nukirs
tas arba nupjautas. Greičiausiai taip įvyko
todėl, kad jis trukdė keliautojams. Nukirstas
medis atvėrė erdvės, bet po savęs paliko
kelmą, gumbą kelyje. Kirtėjams atrodė, kad
jis greitai sunyks. Mat kelmai dažnai lieka
žemėje trūnyti ir pūti, nes išrauti kelmą yra
daug sunkiau nei nupjauti medį.
Dabartinė pasaulio gyventojų karta yra
patyrusi tokias permainas, kaip nė viena kita
karta per visą žemės istoriją. Postmoder
nistinė visuomenė yra kažkas tokio, apie ką
prieš tris dešimtmečius rašydavo fantastinė
se knygose. Daugeliui iš mūsų yra akivaizdu,
jog tai, kas dabar vyksta, yra tik tų pasaulinių

Kelmas liko iš
vertybės – švęsk
Viešpaties dieną;
kelmas liko iš
taisyklės – mylėk savo
artimą kaip save patį
ir daryk kitam taip,
kaip norėtum, kad
būtų daroma tau.
permainų pradžia, ir visiškai nesuprantama,
kaip šis pasaulis dar pasikeis.
Galime sakyti, kad iš to pasaulio liko tik
kelmas, apie kurį pasakojo mūsų senoliai.
Mums tie pasakojimai yra kaip romantinis
pasaulis su nostalgiškais prisiminimais,
kuriame gyveno sąžiningi žmonės, galė
davai palikti namus nerakintomis durimis,
motinos gimdydavo daug vaikų, visi lankė
bažnyčią, jaunuoliai gerbė žilo plauko žmo
nes, mokytojai uždirbdavo oriai, daugiatautė
valstybė gyveno harmoningai ir taikiai, žmo
nės gamindavo kokybiškus daiktus, maistas
buvo natūralus, žmogus žmogui buvo žmo
gus, o ne vilkas.
Taip pat galime sakyti, kad tik kelmas liko
iš to krikščioniško mokymo ir pasaulėžiūros,
kai: žmonės žinojo, kokie yra Dešimt Dievo
įsakymų ir kaip pasaulyje gyventi mokė Kris
tus, tikėjimas buvo bendruomeninė vertybė,
žmonės buvo dievobaimingi ir gerbė tuos,
kurie tarnauja Jo vardu.
Kelmas liko iš vertybės – švęsk Viešpaties
dieną; kelmas liko iš taisyklės – mylėk savo
artimą kaip save patį ir daryk kitam taip,
kaip norėtum, kad būtų daroma tau.
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Taip, šiandien mūsų kultūros ir mūsų
tikėjimo miško plynėje regime didingų
medžių kelmus, bet turime pripažinti ir tai,
kad vis vien toje plynėje yra kitokių gyvybės
apraiškų. Liko žolynai, želia krūmai, iš nu
kirstų medžių sėklų kyla nauji daigai; šioje
plynėje taip pat ropinėja, strikinėja, bėgioja,
šliaužioja, skraido įvairiausia gyvūnija.
Nors pasaulis technologiškai ir labai kei
čiasi, žmogus ir toliau lieka žmogumi. Jam
ir toliau reikės maisto, šilumos, saugumo, ir
šių dalykų jis sieks. Žmogus ir toliau trokš
būti mylimas ir mylėti, ieškos bendrystės ir
jį priimančios bei suprantančios bendruo
menės. Žmogus ir ateinančiais amžiais liks
religingas ir sieks pažinti jam nematomą
pasaulį bei turėti ryšį su jį valdančiu ir jo
egzistavimą pateisinančiu asmeniu – Dievu.
Galime kalbėti ir apgailestauti dėl to, kaip
nuostabu buvo tada, ir kaip tie laikai jau
niekada nebesugrįš, bet to mąstymo kelmas
liko, ir jis tik trukdo važiuoti mūsų post
modernistiniam vežimui, nes vadeliotojai,
pasitikėdami savo navigacijomis, šiais laikais
į kelmus nesidairo.
Tokie medžiai nebeaugs, tie laikai nebesu
grįš, tačiau parverstą vežimą galima pakelti,
o pakrikę keliautojai pakeltame vežime jau
susės kitaip. Kai pripažįstame, kad jau nebe
sugrįš tai, kas buvo, tuomet vis vien turime
žvelgti į priekį ir galvoti: ką geriausia galiu
daryti čia ir dabar, kaip galėčiau kurti ateitį
būdamas toks, koks esu, turėdamas tai, ką
turiu? Jau nebėra senųjų gerųjų papročių,
bet atsiras naujų; bažnyčia nebebus tokia,
kokia buvo seniau, bet į jos vietą pakils at
sinaujinusi; tai, ką reikėjo reformuoti XVI
amžiuje, iš dalies jau reformuota, bet mūsų
užduotis yra keisti tai, ką reikia reformuoti
XXI amžiuje.
Kelmas pakelia
Biblijoje užrašytas vienas iš seniausių
pasakojimų yra apie Jobą, kuris ne tik iš
4

tvėrė savo vaikų netektį, pražuvusį turtą ir
apgailestavo dėl prarastos sveikatos, ir netgi
atsidūrė ties riba, kai pradėjo abejoti Dievo
gerumu. Šame pasakojime yra pasakyti štai
tokie jo žodžiai: Juk medis turi vilties: nukirstas jis vėl ataugs, ir atžalų jam netrūks.
Nors jo šaknys žemėje pasensta, ir jo kelmas
trūnija dulkėse, vandens kvapo paliestas
jis atžels ir išskleis šakas kaip sodinukas.
(Jobo 14, 7–9)
Šiuo pasakymu Jobas primena, kad net ir
juodžiausiomis dienomis reikia neprarasti
vilties. Nuvirtusio vežimo nereikia laikyti
nepataisomai sugedusiu, o nukirsto medžio
vertinti kaip numarinto. Likęs kelmas gali
pakelti netgi dar didingesnį medį, nei toje
vietoje anksčiau buvęs.
Taip kalba Jobas, nes ta viltis buvo rei
kalinga jam pačiam, per vieną dieną pra
radusiam viską, ką turėjo brangaus šioje
žemėje. Panašią viltį skelbė daugelis Izraelio
pranašų, kurie matė nutolusią nuo VIEŠ
PATIES tautą beveik toliau, nei aplinkinės
pagoniškos tautos. Viltį, kad kažkas keisis,
turėjo ir Kristaus mokiniai, kurie susirinkę
kartu meldėsi ir laukė Šventosios Dvasios
aplankymo. Vilties, kad žmonės gręšis į
Kristų, turėkime ir mes, nors mums atrodo,
kad su šiuo globalizmo ir postmodernizmo
bei technologijų amžiumi tikėjimas išnyks,
bendruomenių likučiai galutinai susvetimės,
o nemaistingoje žemėje gyvenanti tauta
išsiskirstys. Kelmas, į kurį berods niekas
nekreipia dėmesio ir kuris, rodos, apvers
šį pasauliu apsvaigusių keliautojų vežimą,
taip pat jį ir pakels, tik jau kitokiai kelionei.
Kelmas, kurio tarsi net nesimato nuo žemės,
gaus Šventosios Dvasios vandens ir vėl nau
jai išželdins gyvybės medį, vėl išskleis savo
atgaivos šakas, vėl priglaus atgaivos ieškantį
savo gydančių lapų pavėsyje.
Kartą pranašas Izaijas į savo pranašysčių
knygos rinkinį užrašė tokius žodžius: Iš Jesės kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys

Galime kalbėti ir
apgailestauti dėl
to, kaip nuostabu
buvo tada, ir kaip
tie laikai jau niekada
nebesugrįš, bet to
mąstymo kelmas
liko, ir jis tik trukdo
važiuoti mūsų
postmodernistiniam
vežimui.
pumpuras. Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia: išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir
narsumo dvasia, pažinimo ir VIEŠPATIES
baimės dvasia. (Iz 11, 1–2)
Nors tuo metu Izaijui ir atrodė, kad tas
šlovingas laikas, kai Izraelį valdė VIEŠPATĮ
mylintys karaliai ir kai žmonės laikėsi Įsta
tymo mokymo, praėjo, nors ir atrodė, kad
tauta pasuko į stabmeldystės ir pagonystės
kelią, nors jis ir regėjo pranašystes apie Je
ruzalės sunaikinimą, tačiau Izaijas pamatė,
kad iš to didybės likučio kelmo išaugs dar
didingesnis medis.
Remdamasis Dievo žodžiu, manau, kad
mūsų tautos dar laukia viltingi ir gražūs
laikai. Dabar esame apsėsti pesimizmo ir
liūdesio dėl mažėjančios tautos, dėl didė

jančio skurdo, dėl silpnėjančios valstybės,
dėl atšalusio tikėjimo Kristumi. Tie ateizmo,
liberalizmo, katalikizmo, komunizmo, kon
formizmo, nacizmo, narcisizmo, postko
munizmo, postmodernizmo, religingumo,
reformizmo laikai atėjo, padarė, ką padarė,
ir praėjo. Viskas praeina, ir vietoje to ateina
kažkas naujo. Nuostabiausia tai, kad šiems
dalykams ateinant ir išeinant, didingo me
džio kelmas išliko, nesupuvo ir nepražuvo,
ir kad gavęs gyvojo Dievo vandens, jis: vėl
naujai sužaliuos, vėl pakels naują bažnyčią
Lietuvoje, vėl paskelbs Kristaus iš nuodėmės
atpirkimo ir išgelbėjimo žinią, vėl sutaikys
ir suvienys žmones, vėl suteiks viltį nusi
vylusiems, džiaugsmą nuliūdusiems, vėl
išryškins Kristų jo nemačiusiems.
Ar baigiantis šiems jubiliejiniams Refor
macijos metams mes padėsime tašką ir baig
sime kalbėti apie tikėjimo Kristaus mokymu
reformaciją? Asmeniškai aš nesu didelis op
timistas ir man nėra taip lengva įsivaizduoti
Lietuvą, pripildytą atsinaujinusių bažnyčių,
kupiną naujų tikėjimo bendruomenių. Ne
lengva įsivaizduoti visuomenę, besivadovau
jančią tikėjimo nuskaidrinta sąžine, Dievo
Žodį laikančią pamatine vertybe.
Vis dėlto nesu ir pesimistas, manantis,
kad krikščioniškas tikėjimas mūsų šalyje
pasibaigęs, ir kad Lietuva yra tas beviltiškas
kraštas, kuriame dvasinio lietaus daugiau
nei saulės, tikėjimo šalčio daugiau nei ši
lumos, bendruomeninių ašarų daugiau nei
juoko.
Remdamasis Dievo Žodžiu ir žinodamas
mūsų tautos istoriją, manau, kad tikėjimas,
kuris remiasi į Kristaus mokymą, šiandien
yra kelmo stadijoje, tačiau yra gyvas, turintis
gilias ir gyvybingas šaknis. Mano supratimu,
šis kelmas jau želdina gležnas atžalas, ir iš
gyvens šį postmodernistinį dvasinės sausros
laikotarpį, sulauks to gyvojo lietaus, kuris
pakels naują gyvąjį medį – atsinaujinusią
bažnyčią, tikinčią Kristumi bendruomenę.
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Redaktoriaus žvilgsniu

Reformacijos
įtaka pasaulyje
Valdemaras Cornas
Krikščioniško žurnalo
„Vera i žizn“ vyr. redaktorius
Prieš 500 metų Vokietijos
teritorijoje vykę įvykiai sukėlė
tokius didžiulius pokyčius
pasaulyje, jog net buvo pavadinti
Reformacija. Tai, kas prasidėjo
teologiniu ginču tarp augustinų
ordino vienuolio Martyno Liuterio
(1483–1546), tuomet visai neseniai
įsteigto Vitenbergo provincijos
universiteto profesoriaus, ir
Romos katalikų bažnyčios teologų,
greitai pakeitė Europos žemėlapį,
teologiją, darbo etiką ir daugelio
valstybių, net tik Europos,
santvarkas.
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Kas buvo Martyno Liuterio varomoji jėga
ir kodėl tai, ką jis kalbėjo arba rašė, pada
rė tokią didelę įtaką ne tik jo laiko, bet ir
paskesnių šimtmečių religijai, mokslui bei
politikai?
Žodis „reformacija“ reiškia grąžinimą į
pradinę formą, buvusios būsenos arba pa
dėties atkūrimą. Tačiau mes reformacijos
reikšmę suprantame kaip kažką panašaus
į revoliuciją, proveržį link kažko naujo.
Dalelytė „re“ lotynų kalboje reiškia „veiks
mo pakartojimą arba jo priešingumą“, t. y.
priešingą procesą, veiksmo atnaujinimą,
pavyzdžiui: regresas, rekonstrukcija, reor
ganizacija, reevakuacija.
Iš nuopuolio į permainas
Kuo virto krikščionių bažnyčia prieš vi
duramžių periodą, mes žinome: pradedant
gnostikų, monofizitų, montanizmo bei
arianizmo erezijomis, toliau – bažnyčios
ir valdžios „santuokine sąjunga“ ir baigiant
inkvizicijos laužais bei kryžiaus žygiais dėl
„šventosios žemės išlaisvinimo“ ir dėl „šven
to tikėjimo“. Pradėjus vardyti to laikotarpio
reiškinius ir įvykius darosi labai liūdna. Ir
nenuostabu, kad visais laikais buvo Dievo

pašauktų, Jam ir Evangelijai pasišventusių
žmonių, raginusių grįžti prie ištakų, teigian
čių, jog reikia atkurti pradinius Bažnyčios
santykius ir senovines vertybes.
Páskui Dievo Karalystės skelbėjus ir jos
pranašus ėjo paprasti ir išsilavinę, turtingi
ir neturtingi žmonės. Ėjo į kančias ir mirtį,
į nešlovę ir laužus. Ir štai, kai vadinamoji
„visuotinė“ (katalikų) bažnyčia pasiekė kri
tinę atpuolimo ribą, o tarp tikrosios Bažny
čios narių buvo pasiekta kritinė atkūrimo,
atnaujinimo idėjų diduma, ryškia liepsna
užsidegė Reformacijos ugnis. Simbolinės 95
tezės, kritikuojančios „dvasininkų“ prekybą
nuodėmių atleidimu (vadinamosiomis in
dulgencijomis), tapo atsinaujinimo judėjimo
katalizatoriumi.
Durtuvais prieš tikėjimą
Ir vėl iš naujo nušvito Martyno Liuterio
ir jo bendražygių atskleistos tiesos: vien tik
malone, vien tik tikėjimu, vien tik Šventas
Raštas... Tai, jog tuo laiku šios tiesos tie
siogiai ir perkeltine prasme buvo priešiškai
sutiktos durtuvais, nekelia jokios nuostabos.
Tokia reakcija būdinga bet kuriai religijai. Ji
visuomet būdavo priešiška tikėjimui: nulem
davo kraujo praliejimą, laužus, kalėjimus,

Páskui Dievo
Karalystės
skelbėjus ir
jos pranašus
ėjo paprasti ir
išsilavinę, turtingi
ir neturtingi
žmonės.
lagerius, burnojimą ir priešiškumą. Taip
buvo Oksfordo universiteto profesoriaus
Dž. Viklifo, išvertusio Bibliją į anglų kal
bą, laikais. Jo mokymą, kad būtinai reikia
reformuoti bažnyčią (jos mokymą ir ypač
praktiką), 1412 metais pasmerkė ir nuteisė
Romoje, o 1415 metais – Konstantinopo
lyje, o jo (Viklifo) kaulus iškasė ir sudegino
ant laužo. Tame pačiame Konstantinopolio
sobore buvo nuteistas ir Janas Husas. Ir jį
sudegino ant laužo.
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M. Liuteris
neturėjo planų
sukelti bažnyčios
skilimą. Vienintelis
dalykas, kurio jis
norėjo, – padėti
bažnyčiai grįžti
prie to, ką ji laikui
bėgant prarado.
Didysis prabudimas
Reformacija davė žmonėms Šventąjį Raš
tą suprantama kalba. Šiandien tai mums
nesukelia nuostabos, bet tais laikais Bibliją
bažnyčiose skaitė tik kunigai ir vienuoliai,
be to, niekam, išskyrus juos, nesuprantama
lotynų kalba. Martynas Liuteris išvertė Bibliją
į šnekamąją vokiečių kalbą, o jo amžininkas
Gutenbergas tuo metu išrado knygų spaudą
(kurioje daugelis istorikų įžvelgia Reforma
cijos sėkmės priežastį). Gausios Martyno
Liuterio knygos aktualiomis visuomenei ir
bažnyčiai temomis buvo spausdinamos milži
niškais tiražais. Jos žadino ieškančiųjų tiesos,
trokštančiųjų išganymo žmonių suvokimą ir
sukėlė jų sąmonėje stulbinančias permainas.
Reformacijos idėjų sukelta prabudimo
ugnis apėmė Vokietiją, Šveicariją, Olandiją,
Švediją, Norvegiją, Daniją, Škotiją, Lenkiją,
Prūsiją ir anglų kolonijas Amerikoje.
M. Liuteris neturėjo planų sukelti baž
nyčios skilimą. Vienintelis dalykas, kurio jis
norėjo, – padėti bažnyčiai grįžti prie to, ką
ji laikui bėgant prarado. Kai kurie karaliai,
kunigaikščiai, hercogai sutiko su Reformaci
8

jos idėjomis grynai dėl politinių sumetimų,
tačiau taip jie atvėrė savo piliečiams kelią
į sąžinės laisvę ir asmeninę krikščionio at
sakomybę Dievui bei visuomenei, pradėjo
kelią į žmogaus teisių supratimą. Postūmį
naujai suprasti krikščionišką laisvę davė
1520 metais išleistas M. Liuterio veikalas
„Apie krikščionio laisvę“.
Taip pat M. Liuteris padarė didžiulę įtaką
kultūrai, muzikai ir poezijai. Jis pats sukūrė
daug himnų ir giesmių, skirtų pamaldoms ir
giedoti namuose. Jis rašė: „Dar aš noriu, kad
mes turėtume kaip galima daugiau giesmių
gimtąja kalba, kurias žmonės galėtų giedoti
mišių metu, iš karto po gradualo ir po Sanctus bei Agnus Dei. Nes nekyla abejonių, kad
iš pat pradžių tai, ką dabar gieda tik choras,
giedojo visi žmonės.“
Suprantami pamokslai, krikščioniškų
giesmių giedojimas pagal žinomas ir žmo
nėms įprastas melodijas, liturgija, kurioje
kiekvienas sąmoningai galėjo dalyvauti,
– visa tai padarė pamaldas patrauklias, o
krikščionišką kultūrą – visos visuomenės
savastimi (turtu).
Asmeninė laisvė ir su ja susijusi asmeninė
atsakomybė Dievui už viską, ką ir net kaip
daro žmogus, tapo pagrindu, formuojant
naujus santykius, gimstančiais Naujaisiais
laikais – laikais, davusiais pradžią veržliam
ekonomikos vystymuisi.
Šiandien pasaulyje 37 proc. iš 2,2 milijar
dų krikščionių priklauso kokiai nors protes
tantų denominacijai.
Priešreformaciniai laikai
Be abejo, Reformacija yra priskiriama
prie pačių svarbiausių Europos ir pasaulio
istorijos įvykių. Ji padarė formuojamąją įtaką
teologiniam ir politiniam tautų supratimui.
Reformacija padarė formuojamąją įtaką
švietimo ir mokslo sistemai, muzikos ir lite
ratūros raidai. Ji suformavo visais atžvilgiais
aktyvaus piliečio principus ir koncepciją,

kartu padėdama pagrindus Naujųjų laikų
pradžiai.
Kartais man atrodo, jog mes vėl gyvename
„priešreformaciniais“ laikais. Laikotarpiu,
kai Šventasis Raštas – Biblija jau nebėra
svarbiausias dalykas, apibrėžiantis visuome
nės, taip pat pačios bažnyčios moralines ver
tybes. O moralės normos, kuriomis remiasi
visuomenė, išskysta ir klaidingai suprasta
asmeninė laisvė veda prie iškreiptų funda
mentinių šeimos ir visuomenės sandaros
principų. „Priešreformacinis“ laikas pasi
reiškia ir įvairiais postmodernizmo kultūros
aspektais. Postmodernizmas meta iššūkį
pačiai tiesai, pateikdamas ją kaip reliatyvią
kategoriją, kaip kiekvieno reikalą.
Reformacija atskleidė krikščionybės trū
kumus ir sugrąžino į sąmonės, tikėjimo,
mokymo bei praktikos centrą tai, kas yra
svarbiausia: vien tik Šventas Raštas, vien
tik malone, vien tik tikėjimu. Prie to reikia
sugrįžti kiekvienam ir visuomet, kiekvienai
denominacijai ir kiekvienam krikščioniui.
Čia Reformacijos jėga ir viltis, čia jos įtaka
praeities amžiais ir šiandien: ji turi aiškų
Dievo ir Jo Žodžio apibrėžtą tikslą – grįžti

Reformacija atskleidė
krikščionybės
trūkumus ir
sugrąžino į sąmonės,
tikėjimo, mokymo
bei praktikos
centrą tai, kas yra
svarbiausia: vien tik
Šventas Raštas, vien
tik malone, vien tik
tikėjimu.
prie tikėjimo ištakų, prie mūsų Viešpaties
Jėzaus Kristaus Evangelijos.
Iš rusų kalbos vertė
Jolanta Giedgaudaitė
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Istorijos puslapiai

Žvilgsnis į
Reformacijos procesą
Europos kraštuose ir
Lietuvoje (II dalis. Pradžia Nr. 3)
Albertas Latužis
Ylakių evangelikų baptistų
bažnyčios pastorius
Praėjus 130 metų po
Lietuvos „krikšto“, didelė
dalis gyventojų, net ir
laikančių save krikščionimis,
vis dar nebuvo atsisakę
kai kurių senų pagoniškų
papročių, nors kartais juos
aprengdavo krikščioniškais
rūbais. Reikėtų dar paminėti,
kad dauguma daugiatautės
valstybės gyventojų dar
anksčiau negu lietuviai
buvo formaliai priėmę
krikščionybę. Tai lenkai,
vokiečiai ir stačiatikiai
rusėnai.
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Bažnyčios padėtis Lietuvoje Reformacijos
amžiaus pirmoje pusėje
Vienas autorius 1533 m. rašė, jog gyventojai
savo mirusius tebelaidoja miškeliuose arba
jiems šventose vietose, tebegarbina ąžuolus ir
akmenis. Viename laiške popiežiui net 1595 m.
pranešama, kad daugelis katalikų kunigų nemo
ka vietinių gyventojų kalbos ir todėl iš jų nesą
naudos bažnyčiai.
Katalikų kunigas Povilas Jakas savo knygoje
„Krikščionybės tragizmas“ 1937 m. rašo: „Visais
laikais buvo tokių, kurie bodėjosi nekrikščioniš
ka krikščionybe ir kurie ieškojo kitokios dvasios
ir kitokios religinio gyvenimo santvarkos.“ Ir
tikrai, tokių rimtų bebaimių ieškotojų buvo
daugelyje Europos tautų. Jie įsiliejo į galingą Re
formacijos bangos procesą. Kai ši banga pasiekė
ir Lietuvą, paaiškėjo, kad tokių ieškotojų esama
ir Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK).
Jie tarsi laukė tinkamo ženklo, o atsiradus gali
mybei, atsivėrė Reformacijos žiniai.
Pirmieji Reformacijos
žingsniai LDK
Svarbu tai, kad Reformaci
jos plėtra į Didžiąją Lietuvą
rūpėjo Prūsijos kunigaikš
čiui Albrechtui, ir tuo pa
sinaudojo daugelis mokslo
siekti norinčių jaunuolių iš
Lietuvos. Vienas tokių buvo

Abraomas Kulvietis. Jis gimė apie 1510 m.
bajorų šeimoje Kulvoje, netoli dabartinės Jona
vos. Buvo gabus mokslams ir studijavo keliuose
Europos katalikiškuose ir protestantiškuose
universitetuose. Jo biografijoje rašoma, kad
hebrajų, graikų ir lotynų kalbas jis išmoko „kaip
savo motinos kalbą“. Studijuodamas Vitenberge
susipažino su M. Liuterio bendražygiu Pilypu
Melanchtonu ir klausėsi jo paskaitų.
Grįžęs į Lietuvą A. Kulvietis buvo gąsdina
mas ir persekiojamas – tikriausiai dėl to, kad
studijavo liuteroniškame Vitenbergo universi
tete, o tai buvo uždrausta valdovo Žygimanto
Senojo dekretu. Galbūt todėl jis vėl išvyko
studijuoti į Italiją. O 1540 m. pabaigoje sugrį
žęs į Lietuvą, apsilankė Vilniuje reziduojančio
Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio
Žygimanto Senojo rūmuose. Valdovas nebu
vo palankus Reformacijai, bet A. Kulviečiui
pasisekė į savo pusę palenkti karalienę Boną
Sforcą. Jai tarpininkaujant, Kulvietis su ke
liais bendraminčiais Vilniuje atidarė mokyklą
bajorų vaikams, kurioje buvo mokoma ne tik
pasaulietinių dalykų, bet ir evangelinio tikėji
mo tiesų. Tačiau tai tęsėsi neilgai, nes mokykla
atkreipė vyskupo Pauliaus Alšėniškio dėmesį,
ir šis pareikalavo, kad mokykla būtų uždaryta,
o valdovas imtųsi priemonių, ir su A. Kulviečiu
pasielgtų kaip su pavojingu eretiku. Supratusi,
kad negalės A. Kulviečio išsaugoti, karalienė
Bona patarė jam pasitraukti į Prūsiją. Karaliau
čiuje ką tik buvo atidarytas universitetas, ir čia
A. Kulviečiui buvo pasiūlytas darbas. Bet nors
ir apsaugotas nuo pavojų, rodos, jis nesijautė
čia laimingas, nes vėl veržėsi grįžti į Lietuvą.
Mirus Žygimantui Senajam, sostą užėmė jo sū
nus Žygimantas Augustas, o jis buvo palankus
Reformacijai. Net buvo tikėtasi, kad jis taps
aktyviu Reformacijos rėmėju ir dalyviu. Tačiau
jis visą savo gyvenimą liko katalikų bažnyčioje,
nors reformatams buvo geranoriškas.
Su kunigaikščio Albrechto rekomendacija
kunigaikščiui Radvilai Juodajam A. Kulvietis
grįžo į Lietuvą. Kiek žinoma, radęs keletą
bendraminčių, jis Vilniuje diskutavo apie Re
formacijos Lietuvoje planus. Deja, tai truko
neilgai, nes Kulvietis netikėtai susirgo ir buvo
nugabentas į tėvų namus Kulvoje, ten 1545

Tikiu, kad esame
išganomi tik iš Dievo
gailestingumo ir
Kristaus kančios dėka,
dovanai, be mūsų pačių
nuopelnų.
metais mirė, sulaukęs trisdešimt penkerių metų.
Merdėdamas jis prašė, kad artimieji lietuviškai
giedotų psalmes, ir pats su jais giedojo. Kadangi
A. Kulvietis buvo atskirtas nuo bažnyčios, jis
buvo palaidotas ne kapinėse, o kalnelyje netoli
namų. Po sūnaus mirties Kulvietienė laiške
kunigaikščiui Albrechtui rašė, kad aplinkybės
leidžia įtarti, jog jos sūnų vyskupų nurodymu
nunuodijo gydytojai. Iš išlikusių šaltinių galima
susidaryti vaizdą apie A. Kulviečio tikėjimo pa
žiūras, bet dėl vietos stokos apsiribosime viena
trumpa ištrauka: „Tikiu, kad esame išganomi
tik iš Dievo gailestingumo ir Kristaus kančios
dėka, dovanai, be mūsų pačių nuopelnų. Gerus
darbus turime daryti, bet negalime jais remtis,
nes jie nėra tokie reikšmingi, bet, anot Izaijo,
‘kaip suterštas skuduras’. Dėl kunigų celibato:
argumentas, kad santuoka suteršia šventą
luomą, yra nepagrįstas, nes pati santuoka yra
Dievo įsteigta. Eucharistijos sakramentas vi
siems tikintiesiems turi būti teikiamas abiem
pavidalais.“
Mikalojus Radvila
Juodasis (1515–1565)
gimė Nesvyžiuje didikų
šeimoje. Jaunystę kuni
gaikštis praleido valdo
vo rūmų aplinkoje, ten
gavo gerą namų išsilavi
nimą, o vėliau studijavo
užsienio universitetuose.
Karaliumi tapus Žygimantui
Augustui, M. Radvila kilo karjeros laiptais –
tapo LDK kancleriu ir Vilniaus vaivada. Kaip
tik tuo metu ėmė aiškėti jo religinės pažiūros
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Visi šaltiniai
liudija, kad Radvila
Juodasis buvo
iškilus bei įtakingas
politikas ir faktinis
valstybės vadovas.
ir vis didesnis palankumas bažnyčios refor
moms. Galbūt tam jį paskatino paties valdovo
ieškojimai ir palankumas Reformacijai. Kara
liaus dvare tarnaujantys kunigai taip pat buvo
palankūs evangelinėms reformoms. Užsimezgė
karaliaus dvaro ryšys su J. Kalvinu ir kitais
Šveicarijos Reformacijos lyderiais, taip pat ir
su M. Liuteriu. 1553 m. Radvilos dvaruose,
suradus Reformacijai pritariančių kunigų, pra
dėta laikyti evangelines pamaldas, o kiek vėliau
Vilniaus dvare susiformavo, galima sakyti, visos
valstybės reformatų centras.
Kas iš tikrųjų buvo Radvila Juodasis – žymus
religinis veikėjas ar valstybėje tvirtą politinę
padėtį užėmęs politikas? Amžininkai tvirtina,
kad Radvila karaliaus dvare turėjo daugiau
galių nei visi valdovo patarėjai. 1555 m. į Vilnių
katalikų pozicijoms sustiprinti buvo atsiųstas
popiežiaus nuncijus Lipomanas. Žygimantas
Augustas surengė įspūdingą nuncijaus suti
kimą. Tačiau vėliau pasikalbėjęs su karaliumi
nuncijus juo nusivylė, nes suprato, kad karaliaus
religinius sprendimus nulemia Vilniaus vaiva
da Radvila – „viso to žaidimo organizatorius“.
Komiškai atrodo nuncijaus padėtis Vilniuje,
kur jis jaučiasi nesaugus ir nepakankamai ger
biamas. Norėdamas greičiau išvykti iš Vilniaus,
jis skundžiasi, kad „pats didžiausias eretikas ir
karalystės eretikų vadas, atrodo, žvelgia į mane
bloga akimi“. Visi šaltiniai liudija, kad Radvila
Juodasis buvo iškilus bei įtakingas politikas ir
faktinis valstybės vadovas.
O kaip jo religinės nuostatos, kuo jis pats save
laikė? Radvila Juodasis sąžiningai nurodė, kad
būdamas ne teologas, bet valstybės veikėjas, ne
12

galįs išsamiai paaiškinti „daugelio sunkių ir gin
čytinų klausimų“ ir savo nuomonę galįs reikšti
„tik dėl pavienių principų“. Bet reikėtų pabrėžti,
kad jo teiginiuose ir atsakymuose gausu Senojo
ir Naujojo Testamentų ištraukų. Krenta į akis
jo aštroka retorika. Pavyzdžiui, „mes Eucharis
tijoje Kristų priimame dvasiškai, o ne pasislė
pusį jūsų paplotėliuose“. Kritikuodamas mišių
sampratą nurodė, kad pagrindinė krikščioniškų
pamaldų paskirtis yra ne „pagoniškas aukoji
mas – vaidinimas, bet Viešpaties vakarienės
pakartojimas ir prisiminimas“. Radvila skatino
krikščioniškų knygų spausdinimą. 1563 m. jo
lėšomis išleidus pirmąją lenkišką Bibliją, va
dinamąją Brastos Bibliją, M. Radvila sakė, jog
tai yra pagalba gyvojo Dievo žodžio skelbimui,
gelbstinčiam nuo „susapnuotų kliedesių“.
Galima teigti, kad Radvila Juodasis turėjo sa
vąją bažnyčios ateities viziją. Jis tai vadino dvasine gyvąja bažnyčia, turinčia reikštis per gyvą
tikėjimą. Ji neturi klestėti savo turtais ar galybe
ir, nors galimai puolama daugybės sunkumų,
turi likti tvirtai stovinti ir nepanaši į žemiškas
imperijas. Asmeniškai palaikydamas ryšius su
Vakarų Europos reformatoriais, M. Radvila
stengėsi nesusieti globojamos ir augančios baž
nyčios nei su liuteronybe, nei su kalvinizmu, tuo
siekdamas pabrėžti konfesinę nepriklausomybę
kuriant savitą bažnytinę struktūrą, kuri turėjo
išryškinti laisvos gyvosios bažnyčios idėją. Jam
mažiau rūpėjo apibrėžtas doktrininis tapatu
mas, galintis sukelti ginčus, kuriuos jis vadino
beprasme žodžių kova. Dažnai pabrėžiama
Radvilos Juodojo religinė tolerancija įvairioms
teologinėms idėjoms, kuri tikriausiai, deja,
nulėmė jaunų reformuotų bendruomenių ski
limą. Tai atsitiko, kai iš Transilvanijos, Italijos
ir Šveicarijos dėl savo mokymų išvaryti veikėjai
Lietuvoje rado dirvą skleisti antitrejybines ar
anabaptistines ir kitokias pažiūras. Pirmieji,
vadinamieji antitrinitoriai, neigė Dievo trejybę
antrieji reikalavo atsisakyti kūdikių krikšto, o
dar kiti – tapti pacifistais. M. Radvila nekreipė
dėmesio net į J. Kalvino perspėjimus dėl tų vei
kėjų, o gyvenimo pabaigoje neslėpė savo simpa
tijų antitrinitoriams (arba arijonams).

Martyno Liuterio tezės (ištrauka)
1. Mūsų Viešpats ir mokytojas Jėzus Kristus,
sakydamas: ,,Atgailaukite” ir t. t., norėjo, kad
visas tikinčiųjų gyvenimas būtų atgaila.

5. Popiežius nenori ir negali atleisti nuo jokių
bausmių, išskyrus tas, kurias paskyrė savo
nuožiūra ar pagal kanonus.

2. Šis žodis neturi būti suprantamas kaip
sakramentinė atgaila (t. y. išpažintis ir
atsiteisimas, kurie atliekami vadovaujant
kunigams).

6. Popiežius negali atleisti jokios kaltės, nebent
gali tik paskelbti ir patvirtinti, kad ji atleista
Dievo; o kai jis atleidžia sau pasilaikytais
atvejais, tai, jeigu jo galia nepripažįstama, kaltė,
žinoma, išlieka.

3. Tai reiškia ne tik vidinę atgailą, nes vidinės
atgailos nėra, jei ji nesukelia kokio nors išorinio
kūno marinimo.
4. Taigi bausmė išlieka, kol išlieka
nepasitenkinimas savimi (t. y. tikroji vidinė
atgaila), vadinasi, iki pat įžengimo į dangaus
karalystę.

7. Apskritai Dievas niekam neatleidžia kaltės,
kartu visais atžvilgiais nepajungdamas
pažemintojo jį pavaduojančiai kunigijai.
8. Atgailos kanonai yra skirti tik gyviesiems,
o mirštantiems nieko pagal juos neturi būti
paskirta.
Plačiau apie Reformaciją galite skaityti

reformacija500.lt

(Tęsinys kitame numeryje)
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Reformacija ir visuomenė

Kaip Reformacija
paveikė mūsų
darbo etiką ir
demokratinį pasaulį?
Markus Geibel
Evangelinio Biblijos
instituto dėstytojas
Pradedant XIII–XIV amžiumi
Romos katalikų bažnyčia lėtai,
bet užtikrintai tapo stipriausia
finansine galia Europoje.
Maždaug 1500 metais bažnyčią
persmelkė pinigų bei politikos
dvasia. Tokie pokyčiai buvo
priešingi, nei teigė visas
skurdą propaguojantis katalikų
bažnyčios judėjimas (ypač
pranciškonų ordino), be to, tuo
metu taip pat buvo smukusi
Bažnyčios moralė.
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1500 m. Romoje valdė Renesanso epo
chos popiežius Aleksandras VI. Su savo
meilužėmis jis susilaukė nemažai nesantuo
kinių vaikų, kuriuos apdovanojo žemėmis
ir kunigaikštystėmis. Tas pats popiežius iš
bažnyčios narių reikalavo laikytis moralaus
elgesio arba bent jau išsipirkti nuodėmes.
Vitenberge prieš tokią veidmainystę suki
lo augustinų vienuolis ir teologijos daktaras
Martynas Liuteris, kuriam Dievo Žodis –
Biblija, buvo ne tik religinių ceremonijų ir
bažnytinio gyvenimo, bet ir visų jo gyve
nimo aspektų matas. Dėl šios priežasties
M. Liuterio judėjimas prisidėjo ne tik prie
bažnyčios, bet ir prie to meto visuomenės
atsinaujinimo. Jo tikslas buvo padaryti Biblijos turinį prieinamą ne tik privilegijuoto luomo žmonėms, bet ir visai tautai. Tai
buvo įmanoma tik tuomet, jei tauta išmoktų
skaityti ir rašyti.
Dr. Martynas Liuteris skaitymą ir rašymą
laikė kiekvieno žmogaus pamatine teise.
Šiandien tokie dalykai mums atrodo savaime
suprantami, o M. Liuterio laikais šis menas

buvo prieinamas tik privilegijuotiesiems.
M. Liuteriui buvo aišku, kad žmonės, patys
skaitantys Bibliją, galės pažinti Dievą ir Jo
Žodį. Kas skaito Bibliją, randa išgelbėjimą ir
viltį, taip pat dvasines vertybes. Be to, žmo
gus, mokantis skaityti ir rašyti, yra mažiau
priklausomas nuo valdžios ar kitų, o tokiais
sunkiau manipuliuoti. Tais laikais gerėjant
žmonių išsilavinimui, dirbantys žmonės ge
riau išmanė tai, ką darė, atitinkamai tobulėjo
ir darbo kokybė.
M. Liuterio draugui ir bendražygiui Me
lanchtonui šios mintys tapo tikslu – jo gyve
nimo uždavinys buvo reformuoti tuometinę
mokyklų ir universitetų sistemą bei kovoti
už privalomą mokyklinį ugdymą. Taip pro
testantiškose žemėse gana anksti atsirado
liaudies mokyklos, daugybė žmonių mokėsi
skaityti ir rašyti. Amžininkai dėl to jį vadino
Praeceptor Germaniae, t. y. Vokietijos mokytojas. Taigi Reformacija tapo liaudies mokyklos motina. Vadinasi, M. Liuterio šūkis
sola scriptura padarė didžiulę įtaką ne tik
dvasiniam pasauliui, bet ir švietimo sistemai.
Be kitų dalykų, M. Liuteris kovojo prieš
aplaidumą bei tingumą. Darbą M. Liuteris laikė pagrindine žmogaus pareiga
pasaulyje. Pats reformatorius buvo darbo
fanatikas. Apie tai liudija gausūs jo raštai
ir kūriniai. Jo moto: „Žmogus gimęs darbui
kaip paukštis skraidymui.“ Pagal M. Liuterį,

dykaduoniavimas yra Dievo įsakymo nesi
laikymas.
Vadovaudamasis Biblija, M. Liuteris dar
bui suteikė naują statusą. Jis jį sureikšmino.
Viduramžiais darbinė veikla buvo menkai
vertinama, o M. Liuteris mokė darbą su
vokti kaip tarnystę Dievui, kaip Jo pašau
kimą. Jis nuolat teigė, kad „Laukų arimas
ir vystyklų keitimas yra tokia pati tarnystė
Viešpačiui kaip ir maldos ar pamokslai. Jis
taip pat sakydavo: „Kas ištikimai dirba, tas
dvigubai meldžiasi.“ Tai neatsiejami dalykai.
Jo nuomone, darbas nėra vien varginanti
pareiga, bet kažkas, kuo žmonės gali pasitarnauti Dievui.
Tokie teiginiai susilaukė pasipriešinimo
Viduramžių visuomenėje, kurioje gyveno
M. Liuteris. Tuo metu darbas buvo tarnų bei
vergų reikalas. Kilmingieji bei pasiturintys
nedirbo, o ir dirbanti liaudis atliko tik parei
gas, bet ne daugiau. Visgi M. Liuteriui pavy
ko pateikti žmonėms kitokį darbo paveikslą
nei tai, prie ko jie buvo pripratę. Varginanti
pareiga arba nieko nedarymas virto galimy
be pasitarnauti Dievui. M. Liuteris suteikė
darbui teologinį pamatą, todėl darbas tapo
siektina dorybe.
Toks supratimas iki šiol išliko tarp vokie
čių. Darbštumas – krikščioniška dorybė –
iki šiol yra kasdienio vokiečių gyvenimo
ir Vokietijos ekonomikos sėkmės istorijos
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dalis. Šiuo faktu norėjo pasinaudoti netgi
Jekaterina II, kuri 1763 m. liepos 22 d. an
truoju manifestu kvietė vokiečius atvykti ir
kurtis Rusijoje, žadėdama įvairias privilegi
jas ir tikėdamasi, kad užsieniečiai padarys
įtaką Rusijos ekonomikai ir prikels ją nau
jam gyvenimui. Tai pavyko tik iš dalies, nes
atvykėlių iš Vokietijos parodytas darbštumas
negalėjo sukurti ekonominio stebuklo, nes
Rusijoje klestėjo korupcija ir giminystės
ryšiais grįsta ekonomika, kai kiekvienas žiū
rėjo naudos savo giminėms ir savo kišenei.
Net Jekaterina II, atiduodama šlifuoti savo
karūnos brangakmenius, negalėjo būti tikra,
kad atgaus tas pačias brangenybes.
Tačiau kaip gali klestėti ekonomika, kaip
gali funkcionuoti veiksmingos partnerystės,
sutartys ir bendradarbiavimas, jei negalima
pasikliauti žodžiu, nes pelno ir sėkmes troš
kulys didėja ir verslininkai su vadybininkais
dėl savo godumo tampa vis išradingesni, o
siekiant pelno pateisinamos beveik visos
priemonės. Tai buvo reiškinys, su kuriuo
žmonės kovojo įvairiausiomis epochomis.
Jau graikų filosofas Platonas kovojo su pleonexia (godumu – neribotu troškimu turėti
daugiau). Aristotelis manė, jog tas, kurio
gyvenimo tikslas yra vien pinigai, nesuvo
kia gyvenimo prasmės. Todėl ekonomika
ir krikščioniškas tikėjimas ar krikščionių
etika yra neatskiriami. Kad ekonomika būtų
sėkminga, vien tik stropumo ir darbštumo
nepakanka, tai labai aiškiai parodė paskuti
nioji 2007 m. finansinė krizė.
Godumas (lot. pleonexia) yra seniai ži
noma problema, būdinga daugybei žmonių,
užvaldžiusi ir viduramžių Romos katalikų
bažnyčią. Tai lyg viesulas, galintis viską ap
versti aukštyn kojomis.
Jau XX a. pradžioje Maksas Veberis (Max
Weber) Jono Kalvino reformatoriškas pažiū
ras siejo su verslininko etika bei kapitalizmo
sėkme, nes bet kuri ekonomika be moralės
žlunga. Įdomu tai, kad jis mini J. Kalviną,
16

o ne M. Liuterį. Kuo gi skiriasi pastarųjų
nuomonė?
J. Kalvinas priklausė antrajai reformatų
kartai. Kai liuteronų jėgos susilpnėjo ir Ro
mos katalikų bažnyčia kontratakavo, iškilo
kalvinistinis protestantizmas, jį Dievas pa
naudojo Reformacijai išsaugoti. J. Kalvinas
gimė 1509 m. ir buvo 25 metais jaunesnis
už M. Liuterį. Kilęs iš Šiaurės Prancūzijos,
J. Kalvinas buvo M. Liuterio mokinys, hu
manistas, teisės mokslų daktaras ir labiau
siai skaitomas XVI a. autorius. Ženevoje
J. Kalvinas įkūrė akademiją. Šioje presti
žinėje mokymo įstaigoje studijavo šimtai,
net tūkstančiai studentų. Vienas iš jų buvo
škotas Džonas Noksas (John Knox), tikėjimo
pabėgėlis, pasprukęs iš prancūziškų galerų.
Teigiama, kad Dž. Noksas paliko Berną su
malda: „Viešpatie, duok man Škotiją arba aš
mirsiu“. Kaip ir M. Liuteris, J. Kalvinas buvo
darbo fanatikas. Pasak J. Kalvino, laiko švais
tymas (taip pat per ilgas miegas ir prabanga)
yra bjauriausia nuodėmė. Darbas, anot jo,
yra Dievo numatyta gyvenimo paskirtis. Pats
J. Kalvinas gyveno labai taupiai, kukliai ir
sąžiningai. Jis laikėsi šabo bei rūpinosi savo
šeima. J. Kalvinas, kaip ir kiti reformatoriai,
buvo įsitikinęs, kad per Kristų išgelbėtas
žmogus yra paklusnus, sąžiningas, dėkingas, darbštus ir disciplinuotas. Savai
me suprantama, kad toks gyvenimo būdas
paprastai neveda prie skurdo ir amoralumo,
bet atvirkščiai. Todėl J. Kalvinas nelaikė tur
tų nuodėme. Abraomas buvo labai turtingas,
nes Dievas jį laimino. J. Kalvinas nesutinka
su viduramžišku vienuolių sprendimu – pa
čiam visko atsisakyti ir taip tapti pranešes
niam Dievo akivaizdoje. Pinigai, nuosavybė
ir turtai nėra kliūtys patekti į Dievo Kara
lystę, tačiau turtai neturi būti tikslas bei
tarnauti savo užgaidoms ir norams.
M. Liuterio „darbštumą“ J. Kalvinas papil
dė „pasitenkinimu tuo, ką turi“. Turtai yra
tam, kad galėtumei jais dalintis. Būdamas
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turtingas, žmogus gali padėti kitiems bei
investuoti, kad galėtų padaryti dar daugiau
gerų darbų. Šioje vietoje J. Kalvinas nu
traukė nusistovėjusį ryšį tarp ekonominės
sėkmės ir gyvenimo prabangoje. Iki šiol tas,
kam finansiškai sekėsi, turėjo tai parodyti
kitiems bei galėjo tenkinti savo užgaidas.
Viduramžių hedonizmui, savo malonumų
bei užgaidų tenkinimui, J. Kalvinas patei
kė atsvarą: pasitenkinimo tuo, ką turi, bei
meilės artimui derinį. Tokie apmąstymai
buvo susiję su J. Kalvino įsitikinimu, jog
visi žmonių santykiai ir bet kokia žmogaus
veikla yra pavaldūs Dievui, pagal kurio valią
viskas vyksta; viskas, ką mes turime, yra
Dievo dovanos bei patikėtas turtas, skirtas
ne savavališkam, bet bendram naudojimuisi
kartu su artimu (J. Kalvino pamokslai pagal
Pakartoto Įstatymo knygą, 1555–1556 m.).
Toks elgesys, žinoma, paliko pėdsakus.
Vargšai bei silpnieji susilaukė didesnės pa
galbos, buvo įkurti hospisai bei našlaičių na
mai. Būdami patenkinti tuo, ką turi, žmonės
galėjo surinkti lėšų naujoms investicijoms.
Tai, žinoma, skatino ekonomikos vystymąsi.
Buvo investuojama pasitelkiant naujausius
bei efektyviausius metodus; prienami tapo
vis geresni įrenginiai. Kuklus gyvenimo

būdas, kurį propagavo ir savo pavyzdžiu
rodė J. Kalvinas, nulėmė valstybės, kurios
ekonomika klesti vystymąsi.
Todėl kalvinistai aktyviau užsiėmė ekono
mine veikla, nes jautėsi atsakingi Dievui už
savo artimą bei aplinką. Ženevoje jie įkūrė
laikrodžių ir tekstilės pramonę, vėliau –
bankų centrą. Visame pasaulyje žinomas
Harvardo ir Oksfordo universitetų istorikas
Niallas Fergusonas mano, jog kalvinistinė
darbo etika yra esminis netikėto Vakarų
pramonės pakilimo pagrindas.
Apie 1500 m. Kiniją būtų buvę galima
laikyti pasaulio centru. Gūdžiais viduram
žiais Europa snaudė, o kinai išrado mecha
ninį laikrodį, spausdinimą, šovininį paraką,
popierių, sėjimo mašiną, kompasą ir netgi
dantų šepetėlį. Reformacija pažadino ma
žąją Europą iš Snieguolės miego. Savimi
patenkinta Kinija pamažu nyko, o labiau
kalvinizmo paveikta Anglija XVII a. turėjo
didžiausias pasaulyje jūrų pajėgas ir tapo
pirmąja 1689 m. Parlamentine demokratija.
J. Kalvino bažnytinis vadovavimo princi
pas sudarė sąlygas demokratijos vystymuisi
Europoje, o tai savo ruožtu vėl padarė tie
sioginę įtaką ekonominei raidai. J. Kalvino
bažnyčioje nebuvo vyskupų ar prelatų. Savo
veikale „Institutio“ („Krikščionių tikėjimo
pamokymas“) J. Kalvinas rašo: „Niekas ne
beužima tarnybos, nebent bendruomenė jį
tam išrinko.“ Tai buvo visiškas prieštaravi
mas tuometiniam katalikiškam vadovavimo
supratimui.
Neabejojant galima teigti, kad Reformacija padarė įtaką ne tik dvasinei Europos
raidai, bet ir ekonomikai bei politikai. O
taip krikščioniškomis Biblijos vertybėmis
pagrįsta Europa atvėrė kelią demokratijai,
švietimui ir laisvę nuosavybei, tyrinėjimams,
inovacijoms bei konkurencijai.
Iš vokiečių kalbos vertė
Nadežda Jurgaitienė
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ne visi žino, jog tie ženklai
yra autoriniai Reformacijos
produktai.
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XVIII a. prancūzų švietėjas Šarlis Mon
teskje išplėtojo anglų filosofo ir politinio
veikėjo Džono Loko teoriją apie valdžių
padalijimą, kurioje teigiama, jog valdžios
turi būti atskirtos į įstatymų leidžiamąją,
vykdomąją ir teisiamąją. Taip pat Š. Montes
kje su didžiu pavydu štai ką sakė apie savo
kaimynus anglus: „Kaimynai anglai prasi
veržė trijose srityse – prekyboje, dievotume
ir laisvėse.“ Garsus prancūzas, švietėjas,
gyvenantis katalikiškoje valstybėje, žiūri į
kaimyninę Angliją ir mato rezultatą šaliai
pasukus protestantizmo keliu – Anglijos
ekonomika pradėjo kilti, ji prasiveržė dievo
tumo ir laisvių srityse.
Apie žmogaus teises
Kas pirmieji pradėjo kalbėti apie žmogaus
ir piliečio teises? Protestantai! Oficialiai
mokykloje mokoma, kad pirmieji pamati
nes žmogaus teises įteisino prancūzai per
Didžiąją revoliuciją, bet iš tiesų pirmoji
konstitucija buvo priimta amerikiečių. Jie
pirmieji įtvirtino žmogaus teises. JAV nepri
klausomybės deklaraciją pasirašė 58 žmonės
ir 55 iš jų buvo protestantai. Amerikiečiai,
kurie sukūrė valstybę remdamiesi žmogaus
teisių švietėjų idėjomis, vieninteliai pasau

lyje įsirašė į savo deklaraciją žodį „Dievas“
arba „Kūrėjas“.
O prancūzai po dvejų metų savo konsti
tuciją išmetė į šiukšlyną, nes vertybės buvo
netinkamos, nes nieko nebuvo kalbama apie
Dievą, ir apskritai po jakobinų revoliucijos
buvo panaikintos katalikų kunigų privilegijos
bei konfiskuotas bažnyčios turtas. Amerikie
čiai įrašė savo deklaracijoje žodį „Kūrėjas“ – iš
didžiosios raidės, sakinio viduryje: „Kūrėjas
visus žmones apdovanojo neatimamomis lais
vėmis ir teisėmis.“ Vėliau ant kiekvieno dolerio
banknoto užrašė sakinį, kurį nurašė nuo savo
Amerikos revoliucijos vėliavų.
Ar tai atsitiktinumas? Ne, tai kitos ver
tybės. Juk Ameriką kūrė iš Anglijos pabėgę
protestantai – puritonai. Jie statė pirmąsias
kolonijas, pradedant Virdžinijos kolonija.
Anglai ir amerikiečiai suformulavo, kad
žmogus turi prigimtines teises ir jų ne
gali suteikti valstybė, tos teisės duotos iš
aukščiau, žmogus jau gimsta su tokiomis
teisėmis.

Apie demokratiją
Kas išplėtojo demokratiją? Kas turėjo įta
kos demokratijos kaip sistemos ir vertybės
plitimo pradžiai? Patį žodį „demokratija“
antikoje sugalvojo graikai, bet jų demokratija
buvo keista, mat skirta buvo tik daliai žmo
nių – tik vyrams ir tik Atėnų miesto vyrams.
Protestantai Didžiojoje Britanijoje – pirmas
atvejis Europoje, o JAV – pirmas atvejis už
Atlanto, pradėjo kalbėti apie demokratiją
plačiąją šio žodžio prasme. Pacituosiu vieną iš
Amerikos nepriklausomybės tėvų, labai aršų
protestantą Benjaminą Frankliną: ,,Demo
kratija veikia tik tada“; čia trumpai stabtelsiu,
nes demokratija gali ir neveikti. Stabtelėjau
kaip istorikas, mat su savo kolegomis Vil
niuje bandžiau atlikti tokią analizę. Lietuva
demokratiją pirmą kartą kūrė tarp Pirmojo
ir Antrojo pasaulinio karo. Vasario 16-osios
aktu dabar labai džiaugiamės, bet nepriklau
somybė truko tik 22 metus ir šis laikotarpis
baigėsi tragiškai. Be to, mes nesukūrėme savo
demokratijos. Ji tiek nuklydo į baisią autorita
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rinę diktatūrą, kad kai 1940-siais metais atėjo
Sovietų valdžia, nė vienas žmogus už savo
valstybę neiššovė nė vieno šūvio!
Jau praėjo 27 metai nuo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo, nuo Kovo 11-osios
akto, o matome vykstančią tolesnę lietuvių
evakuaciją iš savo šalies. Sunku net lyginti
šiuos du laikotarpius, tačiau drįstu teigti,
jog jie abu tikrai nevykę. Turime visuomenę,
kuri nesugeba atrasti būdų sukurti savo vie
šajai gerovei. Iš numirusių prisikėlęs B. Fran
klinas pasakytų taip: ,,Demokratija veikia tik
tada, kai visuomenė yra: pirma, sąmoninga,
antra, išsilavinusi, ir trečia, MORALI arba
DIEVOTA.“ Kitur jis rašo, kad netikinti arba
nemorali tauta visuomet iš demokratijos pa
darys anarchiją. Prancūzų pavyzdys XVIII a.
pabaigoje tai aiškiai parodė.
Apie baudžiavą
Koks dar protestantizmo ženklas, kodėl aš
kalbu apie tas žmogaus laisves? Kas pirmieji
Europoje pradėjo kelti idėjas, kad negali būti
nelaisvų žmonių? Juk visa katalikiška Europa
pusantro tūkstančio metų gyveno baudžia
vos sistemoje. Baudžiava – kai 90 proc. visų
gyventojų buvo valstiečiai, neturėję asmens
laisvės ir priklausomi nuo tų, kurie turėjo
žemės. Ir mes mokykloje išmokome, kad
baudžiava Lietuvoje panaikinta 1861 m. Ta
čiau kas pirmieji viešai pradėjo kelti idėjas,
kad reikia naikinti baudžiavą ir paleisti vals
tiečius į laisvę? Tai buvo XVI a. protestantai.
Vokietijoje tai buvo Tomas Miunselis, Lie
tuvoje tai buvo arijonų pamokslininkai pro
testantai, kurie sakė, jog negali taip būti, jog
bažnyčioje sėdi visi lygūs prieš Dievą, o išėję
iš bažnyčios, gatvėje, jau tampa nebelygūs.
Tu negali engti kito žmogaus. Jie paskelbė
idėją, kuri bus įgyvendinta tik po 300–400
metų. Kaip sunku tokias idėjas palaikyti savo
laikmečio visuomenėje.
Jeigu Europos istorijos gėda buvo bau
džiava, o Amerikos istorijos gėda buvo
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Reformacija
sugrąžino žmogų
iš kolektyvinio
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asmeninį,
individualų.
juodaodžių vergija, tai kas pirmieji stojo
į kovą už vergijos panaikinimą? Šiaurinės
valstijos su Abraomu Linkolnu priešakyje!
Juodaodžiai vergai gavo laisvę Amerikoje,
bet negavo lygių teisių su baltaisiais.
Praėjo dar 100 metų, ir jau beveik pasie
kus mūsų laikus, XX a. septintajame dešim
tmetyje, juodaodis protestantų pastorius
Martinas Liuteris Kingas stojo prieš dau
giatūkstantines minias. Jis kiekvieną savo
kalbą pradėdavo fraze „Aš turiu svajonę“, ir
tada suformuluodavo, kas buvo toji svajonė.
Taip Amerika sulaukė dienos, kai žmonės
nebėra skirstomi pagal odos spalvą, jų teisės
yra lygios.
Apie teisinę valstybę
Dar vienas dalykas, kurį kaip sūkurį refor
macija atnešė į pasaulį, yra teisinės valstybės

idėja. 1988–1990 metais Lietuvos tikslas
buvo labai aiškus – atsiskirti nuo Sovietų
sąjungos, iškovoti laisvę, apibrėžti valstybę,
sukurti visus jos pagrindus. Tada sukūrėme
pagrindus, mūsų valdžia suformulavo aiškų
naują tikslą – įstoti į NATO ir Europos są
jungą. Ir iki 2004 metų mes ėjome į tą tikslą.
Kai jį pasiekėme, nuo 2004 metų, nežinome,
kur einame? Nėra jokių strateginių valstybės
tikslų. Bet aš manau, jog valdžia pati nežino,
jog šalies Konstitucijos pradžioje tas tikslas
yra suformuluotas, jį tik reikia iškelti ir pra
dėti to siekti.
Šiandieninės Lietuvos Konstitucijos pra
tarmėje aprašyta istorija, bet paskutinė frazė
yra: ,,Mes kuriame pilietinę visuomenę ir
teisinę valstybę.“ Tai yra bandymas sukurti
dalykus, kurių dar nėra. Kas yra pilietinė
visuomenė? Tai visuomenė, kurios piliečiai
labai aktyvūs. Norėčiau atkreipti dėmesį į
teisinę valstybę. Ką galime vadinti teisine
valstybe?
XVII a . g y veno škotų mąstytojas,
protestantų teologas Samuelis Ruterfordas,
jis parašė knygą „Lex, Rex“. Lex – įstatymas
arba teisė, o Rex – karalius arba valdovas. Jis
rašė laikais, kai visi žmonės tikėjo, kad Rex
yra Lex – karalius yra įstatymas, valdžia yra
Dievas.
Apie protestantišką mentalitetą
Tai dar vienas dalykas, kurį su didele jėga
Reformaciją atnešė į europiečių mentalite
tą. Esu girdėjęs, jog žmonės kalba: „Ar čia
sutapimas, ar atsitiktinumas, kad protestan
tiškose šalyse žmonės gerai ir pasiturinčiai
gyvena, katalikiškose – truputį blogiau, sta
čiatikių – dar blogiau, o nekrikščioniškose
šalyse – dar blogiau?“ Ir štai amerikiečių
antropologas E. Harisonas (Lawrence E.
Harrison) daugelį metų atliko tyrimus. Jis
apibendrino duomenis apie šalis pagal visas
didžiąsias dabartines religijas: protestan
tizmą, judaizmą, katalikybę, stačiatikybę

ir islamą. Jis skaičiavo pagal labai įdomius
tris parametrus: pagal laisvės indeksą, tarp
tautinių organizacijų kriterijus, pajamas
vienam asmeniui per metus ir korupcijos
indeksą. Taip akivaizdžiai matyti, kokios
šalys pirmauja, žvelgiant ne tik į Europą,
bet į visą pasaulį. Geriausias laisvės indeksas
yra protestantiškose šalyse, turtingiausiai
žmonės gyvena protestantiškose valstybėse,
mažiausia korupcija yra protestantiškose
šalyse. Tai yra rezultatas visų tų vertybių,
kurias per kartų kartas diegia protestantiš
kos bažnyčios.
Ir į šiuos dalykus jau XVIII a. anglai
pradėjo atkreipti dėmesį. Mums net sunku
suprasti, kad jų mentalitetas yra kitoks.
Jie vadovaujasi visiškai nauja darbo etika,
supratimu, kad dirbama ne tam, kad gyven
tum ir išgyventum, bet gyvenama tam, kad
dirbtum, siekdamas išpildyti tą pašaukimą,
kurį šioje žemėje tau davė Dievas.
Todėl lietuviams labai sunku nuvykus,
pavyzdžiui, kur nors į Šveicariją. Tai yra
viena iš turtingiausių Europos valstybių,
tačiau šalies gyventojai paprastai ir kukliai
apsirengę, važinėja ne pačiais prabangiau
siais automobiliais. Ir tada pradedama su
prasti, jog viskas slypi mentalitete. Žmonės
neprisirišę prie tų vertybių, kurios teka kaip
rezultatas iš Reformacijos laikų. Visa tai yra
protestantiškosios darbo etikos rezultatas.
XIX a. vokiečių sociologas Marksas Vėbe
ris parašė fundamentalią, geriausiai parduo
damą knygą „Protestantizmo etika ir kapita
lizmo dvasia“, kurioje įrodinėjo, jog rinkos
ekonomika, verslumo dvasia ir kapitalizmas
gimė būtent paskatinti Reformacijos ir pro
testantiškojo mąstymo. Nes Reformacija
sugrąžino žmogų iš kolektyvinio tikėjimo į
asmeninį, individualų. Žmogus asmeniškai
tampa atsakingas už savo gyvenimą, tiek už
savo vidines vertybes, tiek už savo darbą bei
pareigų vykdymą. Ir tai taip pat yra neabe
jotinai Reformacijos nuopelnas!
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Gyvenimas

Tu ne vienas.
Meilės istorija
Keletą metų per XFM radiją
rengiu „Gyvųjų šaltinių“ laidas.
Jų pavadinimas pasirinktas
neatsitiktinai – toks pats, kaip ir
Jūsų skaitomo žurnalo: juk mūsų
aptarinėjamas temas inspiruoja
tos pačios krikščioniško gyvenimo
paradigmos. Dalį „Gyvųjų šaltinių“
laidų kasmet vienija vaikų globos
ir įvaikinimo klausimai. Ištiesti
ranką, kai to labiausiai reikia, ir
kam to reikia būtent dabar – štai
kur teisingas atsakymas ieškančiam
prasmingo ir ilgalaikio savęs ir
išteklių investavimo. Deja, taip
dažnai tuščiai, neapgalvotai
eikvojame laiką bei resursus.
Užuot užsiėmę niekais, klausykime
Dvasios – taip Viešpats keis
mus ir kartu pasaulį aplink mus.
Nepavarkite daryti gera – tokį
raginimą skaitome Šventajame
Rašte.
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Radijo laidose dažniau girdime istorijas apie
tai, kaip globėjai renkasi pažįstamą vaiką arba
stropiai apgalvoja, kokio globotinio norėtų pa
tys, tačiau šį kartą skaitytojams papasakosiu apie
retesnį atvejį. Vienoje iš laidų, parengtų kartu su
laidos partneriais Všį „Aš ir mes“, pasakojome
apie gerai apgalvotą sprendimą paimti auginti
svetimą vaiką. Šį kartą žurnale ir norėčiau juo
pasidalyti. Tai jaunos kauniečių Margaritos ir
Karolio šeimos pasirinkimo istorija. Tikiuosi,
jog pasakojimas paskatins ne vieną skaitytoją
susimąstyti, ar jis (ji) galėtų žengti analogišką
žingsnį; o gal ir eiti šiuo keliu.
Ką reiškia būti socialiniais globėjais?
Margarita. Pagal Kauno miesto savival
dybės remiamą programą socialiniai globėjai
paima vaiką iš laikinųjų (budinčiųjų) globėjų,
kuriems, savo ruožtu, vaikas siunčiamas iš
karto, kai nustatoma, kad tėvai negali juo
deramai rūpintis (kad apskritai būtų išvengta
vaiko patekimo į vaikų namus). Socialiniai
globėjai rūpinasi globotiniu metus iki tol, kol
tėvai vėl įrodo esantys pajėgūs patys auginti ir
deramai prižiūrėti savo vaiką, arba iki tol, kol
vaikui surandamas nuolatinis globėjas.
Kaip Jums gimė mintis imti globoti vaiką, ar tam buvo sunku pasiryžti?
Margarita. Kiek save pamenu, maždaug
nuo ketverių metų amžiaus svajojau, kad glo

bosiu paliktus vaikus. Net prašiau mamos, kad
paimtų vaiką iš globos namų, bet mama tam
nepritarė, sakydama, jog ir taip nesusitvar
kome (aš jau buvau trečia šeimoje). Baigusi
mokyklą sakiau sau, kad dabar tikrai imsiu
globoti... bet pasirinkau studijas. Kai susituo
kėme su Karoliu, vaikučio susilaukti ilgai ne
pavyko, o įvaikinti mums kažkaip nesinorėjo.
Bendravome ir su vaikų namų darbuotojais,
patarusiais, kaip geriau padėti vaikams, lai
kinai netekusiems tėvų. Pasirodė, kad būtent
per pirmuosius metus, per kuriuos tėvams
mėginama padėti sugrįžti į gyvenimo vėžes,
labiausiai ir trūksta vaikais besirūpinančių sa
vanorių. Pasitarėme su vyru ir tapome būtent
socialiniais globėjais.
Karolis. Margarita labai ilgai mane kalbino, ir
galiausiai aš taip pat apsisprendžiau. Lūžio tašku
man tapo plaučių uždegimas. Mąsčiau, dėl ko
aš gyvenu. Suvokiau, kad sprendimo atidėlioti
ilgiau nebegalima ir per porą savaičių padavėme
prašymą.
Ar auginate ir savo biologinius vaikus?
Karolis. Kai paėmėme globoti vaikutį, gy
venome dviese su žmona, pusantrų metų savo
kūdikio nesusilaukėme, o prieš keletą savaičių
iki mūsų pokalbio radijuje sužinojome, kad
pagaliau ir patys laukiamės. Tad greitai būsi
me jau keturiese!

Kiek save pamenu,
maždaug nuo
ketverių metų
amžiaus svajojau,
kad globosiu
paliktus vaikus.
Ar prasmingi buvo globėjų šeimoms skirti
ir trukę du su puse mėnesio (10 pamokųpraktikumų) kursai Kauno m. viešojoje
įstaigoje „Pastogė“?
Margarita. Man kursai ypač patiko ir kiek
vieną savaitę jų laukdavau. Jų metu spręstos
situacijos, gauti patarimai ir rekomendacijos
labai padėjo pasirengti. Be tokių kursų aš
apskritai niekam nepatarčiau imti kokį nors
vaiką globoti; kažkas panašaus praverstų ir
savų vaikų besilaukiančioms šeimoms. Po
kursų sutvirtėjo ir mūsų su vyru santykiai, po
truputėlį gydėmės emocines praeities santy
kių su savo tėvais ir kitais žmonėmis žaizdas.
Karolis. Iš pradžių buvo baisu, bet po
pirmojo susitikimo padrąsėjau. Kursų metu
psichologiškai „išnarstė“ tam tikrus dalykus
(pavyzdžiui, mūsų vaikystės potyrius) taip
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gerai, kad pasibaigus šiems mokymams net
pasigailėjau, kad nebebus jų daugiau... Geriau
supratau, kas yra tikras atleidimas, kad tai, dėl
ko neatleidai, slegia, todėl ir reikia vis iš naujo
kelti iš atminties dalykus ir su tuo tvarkytis.
Mus vertė įsijausti į vaiko patirtį, netektis ir
išgyventi kartu su juo. Juk mūsų globojami
vaikai taip pat nešasi su savimi praeities žaiz
das. Dabar žiūriu į mūsų vaiką ir mąstau, kaip
jis reaguotų tam tikrose situacijose. Suvokiu,
kad jis tiesiog auksinis, nes aš pats nesugebė
čiau tinkamai reaguoti.
Socialiniai globėjai, apsisprendę dalyvauti „Pastogės“ darbe, gali pageidauti tam
tikro amžiaus ar lyties vaiko. Ar Jūs turėjote
tokių kriterijų ir ar į juos buvo atsižvelgta?
Margarita. Taip, mūsų klausė apie tai.
Tačiau prieš tapdami globėjais, iš karto
apsisprendėme, kad iš anksto nesirinksime
lyties, tik pageidavome globoti nuo dvejų iki
dešimties metų amžiaus vaikutį. Juk žmogus
nepasirenka ir savo biologinio vaiko lyties. O
kalbant apie amžių mintis buvo tokia: kad jis
nebūtų kūdikis, ir aš galėčiau dirbti. Kita ver
tus, nenorėjome būti amžiumi panašūs į brolį
su seserimi, nes tuomet negalėtume daryti
jam tokios įtakos kaip suaugę asmenys.
Kaip ir kada gavote pasiūlymą globoti
konkretų vaiką? Koks buvo pirmasis susitikimas su juo?
Karolis. Socialinė globėja priėjo prie
mūsų ir pasakė, kad pati institucija dar
nedaug žino gyvenimo aplinkybių, tačiau
norėtų mums patikėti globoti dvejų su puse
metų berniuką. O mes tokio amžiaus globo
tinio ir pageidavome. Štai dabar mes su juo
kartu jau du mėnesius.
Margarita. Su berniuku susipažinome
Kauno Senamiestyje, jį atvežė jo dabar jau
buvę globėjai. Nusprendėme, kad neutrali
aplinka bus geriau. Vėliau kokią savaitę pas
save į svečius vežiojomės, o buvę globėjai jį
pratino prie pokyčių, kad jis ateis į naujus
namus, pas kitus globėjus. Berniukas iš karto
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pamilo mano vyrą, ėmė vadinti jį dėde. Pir
mą vakarą pas mus pavalgė, nuėjo miegoti ir
greitai užmigo. Kitaip sakant, nepasitikėjimo
ledas ištirpo greitai. Nei fizinio, nei psicho
loginio didesnio diskomforto nei mes, nei jis
nepajuto.
Ar berniuką lanko jo tėveliai?
Margarita. Aš jį vežu į susitikimus du
kartus per savaitę. Asmeniškai aš pernelyg
nelendu į jų širdis, nes su jais dirba socialinis
darbuotojas. Nenorėčiau pakenkti santykiams
dėl kokių nors savo nežinojimų. Aš tiesiog
paklausiu socialinių darbuotojų: gerai ar blo
gai, bet jie atsako lakoniškai, mūsų į reabilita
cijos procesą neįtraukia. Vaiką palieku su jo
tėveliais maždaug dvi valandas, o pati su jais
pabendrauju trumpai: apie tai, ką vaikas valgo,
kaip miega ir panašiai. Mane džiugina, kad
berniukas labai prisirišęs prie tėvų ir noriai su
jais bendrauja. Jis gana vėlai buvo paimtas glo
bai iš jų ir, matyt todėl suspėjo užmegzti ryšį;
tas turėtų labiau motyvuoti ir tėvus greičiau
tvarkytis, ir pasiimti jį namo.
Koks jo charakteris, kaip jis bendrauja?
Karolis. Jis užsispyręs, valdingas, turi savo
nuomonę. Ir aš toks pats, tai iš pradžių tru
putį nesutardavome. Dabar, kai tik užsimezga
nesutarimas, iš karto su juo imu žaisti, ir taip
abu jo išvengiame. Berniukas mėgsta ben
drauti su vyriškąja gimine, lengvai su vyrais
susipažįsta. Aš supažindinau jį su savo tėčiu,
savo dėde, ir jie gerai sutaria, sėdi jiems ant
kelių, draugauja. O mano močiutei, mamai,
tetoms su juo sekėsi šiek tiek prasčiau. Mes su
Margarita jį stebime: jam patinka tvarkingos,
prisižiūrinčios moterys, o žmona dar paste
bėjo, jog nepatinka… pražilusios. Nereikėtų
moterims imti jo ant rankų, pulti bučiuoti, nes
jis to nemėgsta.
Margarita. Vaikui labai patinka stebėti,
kaip gaminamas valgis, ir jeigu aš tai leidžiu,
jis su geru apetitu viską sušveičia. Be galo
trokšta būti savarankiškas ir dažnai tiesiog
reikalauja: „aš pats“.

Matyt, dėl patirtų
išgyvenimų,
streso jis
prisiėmė sau tam
tikrą vaidmenį.
Kokie didžiausi iššūkiai kyla jums, pirmąjį globotinį gavusiems įteisintiems socia
liniams globėjams?
Margarita. Manau, kad sunkiausia išmokti
bendrauti su vaiku. Jis turi savo charakterį,
todėl svarbu mėginti adekvačiai elgtis, kai jis
nervinasi. Pasitaiko, kad neišsimiega, būna
piktas. Mums daug padėjo kursai, išmokė
situacijų valdymo.
Karolis. Man sunku buvo susitaikyti su
tuo, kad šeimoje greta manęs atsirado dar
vienas valdingas vyras, nes berniukas labai
savarankiškas, viską nori daryti pats. Leidžiu
pamėginti ir taip pamatyti, ar tikrai sugebės.
Matyt, dėl patirtų išgyvenimų, streso jis prisi
ėmė sau tam tikrą vaidmenį, pavyzdžiui, neša
sau per sunkią kėdę. Prisigretinu ir pasiūlau:
darykime kartu. Iš tikro lengviausia yra valyti
užpakaliuką ar keisti sauskelnes; o kur kas
sunkiau – bendrauti ir būti kartu ugdant,
mokant, mylint.
Kuo jus džiugina šie santykiai ir gyvenimo pasikeitimas?
Margarita. Aš džiaugiuosi beveik viskuo.
Man iš tikrųjų vaikas labai patinka ir net kiek

gaila, kad aš jo neturėjau anksčiau. Matau ber
niuko pažangą, kai padaro tai, ko ką tik prieš
kelias savaites negalėdavo, o dabar – pajėgia.
Mes, kaip globėjai, dėl to be galo patenkinti
ir laimingi. Galvoju, nors vienas vaikas gyve
na ne vaikų namuose, ir tai pats didžiausias
džiaugsmas. Kitoms šeimoms noriu palinkėti,
kad jeigu norite daryti šį gerą darbą, daug
kalbėkitės su vaiko teisių specialistais ir jokiais
būdais nebijokite aplinkinių reakcijos; nebijo
kite to imtis, nesvarstykite ir neabejokite be
galo be krašto, pasidavę baimei. Galbūt mūsų
mąstymas apsamanojęs sovietžmoginiais
stereotipais, kad esą globėjų laukia daug po
pierinio darbo, biurokratinių barjerų. Tačiau
taip tikrai nėra.
Karolis. Aš labiausiai džiaugiuosi, kai jis
eina miegoti neatsikalbinėdamas, kai paklauso
manęs be mažųjų ožiukų badymosi... Mūsų su
žmona santykiai taip pat patiria tam tikrą re
voliuciją: pradėjome labiau branginti momen
tus tik dviese, nes į šeimą atsiropštus mažyliui
to intymaus laiko paprasčiausiai nebeliko.
Kitoms šeimoms palinkėčiau pirmiausia baigti
specialius įtėvių ir globėjų kursus, o tik po jų
spręsti, ko jie iš tikro nori. Drąsos visiems.
Epilogas. Jeigu širdyje neturite ramybės,
jums tikrai rūpi vaikų namuose esantys ar į
juos galintys patekti vaikai, raginu nesitenkinti
proginiais jų aplankymais, evangelizacijomis,
saldainių dalijimu. Ne to jiems reikia. Darykite sprendimus, tokius kaip Karolio ir Margaritos šeima. O jai mes dėkojame ir linkime
sėkmės. Taip pat dėkojame nors negausiems,
bet labai dosniems XFM radijo rėmėjams,
krikščionių bendruomenėms, socialiniams
mūsų laidų partneriams, surandantiems ir
temų, ir įdomių pašnekovų.
Parengė Arnoldas Matijošius
XFM radijo laidos
„Gyvieji šaltiniai“ redaktorius

Piligrimų kelionės

Kas traukia
krikščionis į Izraelį?
Tadas Daujotas
XFM radijo laidos „Iš mirties į
gyvenimą“ redaktorius
Izraelis. Kiek daug telpa šiame
viename varde. Tai tauta,
kurios istorija tapo pamokomis
milijonams Dievo ieškančių
žmonių visuose žemės
pakraščiuose per visus amžius.
Tai tauta, kuri gyvenimo vėtrų
buvo blaškoma per visus
žemynus, iškentėjo daugybę
pažeminimų ir paniekinimų,
išgyveno Holokaustą ir praėjus
maždaug 1900 metų grįžo
į žemę, kurią pats Dievas
buvo pažadėjęs jų protėviams
Abraomui, Izaokui ir Jokūbui.

1867 metais žymus amerikiečių rašytojas
Markas Tvenas lankėsi dabartinėje Izraelio
teritorijoje. Štai kaip jis apibūdino šalį, ku
rioje tuo metu nebuvo nei augmenijos, nei
žmonių populiacijos:
„(...) Tuščia šalis, kurios dirvožemis yra
pakankamai geras, bet visiškai apžėlęs pikt
žolėmis (...) Tylios gedulingos erdvės (...)
viskas sunaikinta (...). Savo kelyje mes ne
sutikome nė vieno žmogaus (...). Sunku
buvo surasti net medį ar krūmą (...). Netgi
alyvmedis ir kaktusas, augalai, galintys iš
gyventi net ir prastame dirvožemyje, dingo
iš visos šalies.“
Jeigu šiandien Markas Tvenas galėtų nu
vykti į Izraelį, jis tikriausiai nepatikėtų savo
akimis, nes tos nederlingos žemės pražydo
kaip Viešpaties sodas. O gal visgi žymusis
rašytojas atsiverstų pranašo Izaijo knygą ir
pamąstytų, jog tai, kas įvyko XX amžiuje,
yra prieš 2700 metų užrašytos pranašystės
išsipildymas:
Tyrai ir dykumos džiūgaus, stepės pražys
pievų gėlėmis; ji žydės, bus linksma, džiaugsis ir giedos. Jai teks Libano šlovė, Karmelio
ir Šarono grožis. Taip, jie matys Viešpaties
šlovę ir Dievo didybę. (Izaijo 35, 1–2)
Meilė iš pirmo žvilgsnio
2016 metų pavasarį pirmą kartą nusilei
dau Ben Guriono oro uoste netoli Tel Avivo.
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Sandros Juozelėnienės nuotraukos

Sena svajonė išsipildė ir mano kojos palietė
Izraelio žemę. Viešpats po truputį pradėjo
man atverti Biblijos istorijomis pulsuojantį
kraštą, ir aš supratau, jog savaitės čia tikrai
neužteks. Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio,
ir, jeigu galima taip pasakyti, – „aš pastojau
Izraeliu“. Kad ir kaip būtų simboliška, lygiai
po devynių mėnesių sugrįžau į Pažado žemę.
Šį kartą ne savaitei, bet trims mėnesiams, ir
ne su didele grupe, o vienas.
Prisimindamas tą kelionę, vis dar stebiuo
si dėl Dievo gerumo, Jo tobulo aprūpinimo
ir neapsakomos malonės, kurią Jis išliejo
per tuos tris mėnesius. Tikrai negalėjau įsi
vaizduoti kažko geresnio Jeruzalėje, kaip gy
venti ant Alyvų kalno ir kiekvieną dieną pro
langą matyti Šventyklos kalną, užmūrytus
Auksinius vartus, senovinėmis istorijomis
pulsuojantį Jeruzalės senamiestį ir visą Di
džiojo Karaliaus miestą. Niekada nepamir
šiu to jausmo, kai pirmą kartą išėjęs iš namų,
nusileidau laipteliais nuo kalno ir maždaug
per penkias minutes atsidūriau Getsemanės
sode. Biblijos puslapiai man tapo gyvi ir aš
geriau supratau ne tik atstumus, vietoves ir
kraštovaizdį, bet ir po truputį man ėmė atsi
verti Žodžio gelmės. Pavyzdžiui, Getsemanė
(hebr. Gat Šmanim) išvertus reiškia „aliejaus
spaustuvas“. Paskutinę savo gyvenimo naktį
mūsų Viešpats Jėzus praleido Getsemanės
sode, kur Jis patyrė tokį stiprų dvasinį spau
dimą, jog iš Jo kūno vietoj prakaito pradėjo
sunktis kraujas. Jėzus leido save pažemin
ti, sumušti ir nužudyti, kad atpirktų mus
iš nuodėmių. Taip Jis, būdamas Kristus
arba Pateptasis, praėjo tą „dvasinio aliejaus

Bendrystė su Dievo
žmonėmis – tai
didelis lobis, kurį
atradus, reikia
saugoti ir branginti.
spaustuvą“, kad šiandien kiekvienas iš mūsų,
būtume patepti Šventąja Dvasia.
Didelis lobis
Galėčiau daug pasakoti apie Dovydo
miestą, Raudų sieną, siauras Jeruzalės gat
veles, dvi Kristaus kapo vietas, nepakar
tojamas tris savaites prie Galilėjos ežero,
apie Golano aukštumas, Hermono kalną,
Negyvąją jūrą, Jordano upę, ištisas valandas
dykuma važiuojant automobiliu į Eilatą ir
kitus kraštovaizdžius, bet už visa tai man
daug svarbiau yra žmonės. Visa gamtos
didybė neprilygsta žmogaus esybei, nes nei
medžiai, nei kalnai, nei upės, nei jūros, nei
gyvūnai, nei paukščiai nebuvo sukurti pagal
Dievo atvaizdą ir pavidalą... Bet žmogus...
Tai toks trapus Dievo kūrinys, turintis paties
Kūrėjo DNR.
Dar prieš atvykstant į Izraelį Dievas įdėjo
man žodžiais neapsakomą meilę žydams.
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Jeigu kada nors esate skridę į Londono
Liutono oro uostą, tuomet autobusu tu
rėjote pravažiuoti Goldengryno (Golden
Green) rajoną. Tai žydų kvartalas Londono
šiaurėje. Kaip dabar pamenu, prieš mano
ilgąją kelionę į Izraelį važiavau iš Liutono
į Viktorijos autobusų stotį ir per autobuso
langą pamatęs tradiciniais juodais rūbais
apsisrengusius hebrajus nusprendžiau pasi
vaikščioti po tą kvartalą ir iššokęs iš autobu
so su džiūgaujančia širdimi ėjau link metro
stotelės. Negaliu apsakyti to jausmo, bet
atrodo, kad galėjau kiekvieną iš jų apkabinti
ir išbučiuoti. Iš tiesų Biblija sako, kad Dievo
meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją
Dvasią (Romiečiams 5, 5). Nemanau, kad
pats iš savęs galėčiau turėti tokius jausmus
visai nepažįstamiems žmonėms. Taigi, dar
prieš nuvykstant į Izraelį, Dievas jau darė
darbą mano širdyje.
Nors norėjau gyventi tarp žydų, bet taip
jau nutiko, kad Jeruzalėje buvau apsistojęs
arabiškame kvartale, o mano kaimynystėje
gyveno nemažai krikščionių. Ant Alyvų
kalno mano artimiausi kaimynai buvo kinai
ir vokiečiai, o tuose pačiuose misionierės iš
Norvegijos apartamentuose buvo apsistojusi
misionierė iš JAV bei nuolat atvažiuodavo
pasisvečiuoti lietuvių, rusų, olandų. Tarnau
damas šlovinimo namuose, mesijinėse baž
nyčiose, labdaringoje virtuvėje bei lankyda
masis įvairiose tarnystėse aš susidraugavau
su daugybe Jėzumi tikinčių hebrajų, arabų
bei tikinčiųjų iš įvairiausių tautų. Ir iš kiek
vieno galėjau kažko pasimokyti. Bendrystė
su Dievo žmonėmis – tai didelis lobis, kurį
atradus, reikia saugoti ir branginti.
Noras dalintis
Atvykus į Izraelį, man kilo didelis noras
dalintis tuo, ką pasisėmiau, todėl nuo pat
kelionės pradžios pradėjau filmuoti trumpus
vaizdo klipus ir kelti juos į savo asmeninį
YouTube kanalą. Esu be galo dėkingas Dievui
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už dvidešimt radijo laidų „Iš mirties į gyve
nimą“, kurias iš Jo malonės įrašiau per tuos
3 mėnesius. Grįžus į Lietuvą noras dalintis
su kiekviena diena augo. Pažado žemė mane
traukė tarytum magnetas ir aš žinojau, kad
ten sugrįšiu, bet nežinojau kada. Net to ne
suvokdamas tapau nemokamu konsultantu
draugams, norintiems keliauti į Izraelį, nes
nemažai bičiulių pasekę mano pavyzdžiu
ryždavosi nuvykti trumpoms kelionėms į
Pažado žemę. Aš padėdavau jiems suplanuo
ti kelionę, rekomenduodavau vietas, kurias
jie galėtų aplankyti, patardavau, kur apsisto
ti, ką veikti, su kuo susitikti ir t. t.
Dar 1999 metais, kai pirmą kartą pasiė
miau akademines atostogas VU Matemati
kos ir informatikos fakultete, pradėjau dirbti
kelionių agentūroje. Tai buvo pirmasis mano
darbas ir aš penkerius metus organizavau
keliones autobusu po Europą. Po to buvo
didelė pertrauka, bet nuvažiavęs į Pažado
žemę, kartkartėm susimąstydavau, kad visai
norėčiau organizuoti evangelinių grupių pi
ligrimystę Izraelyje. Grįžus į Lietuvą keletas
draugų mane ragino imtis šios iniciatyvos ir
vieną dieną svajonė tapo tikrove. 2017 metų
rugsėjo mėnesį buvo įsteigta krikščioniška
kelionių agentūra VšĮ „Evangelinės piligri
mystės organizacija“, kurios misija yra su
teikti galimybes tikintiesiems pažinti Dievą
keliaujant į istorines Biblijos vietas.
Pirmoji kelionė
Spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje mes
nuvykome į Izraelį su pirmąja 30 piligrimų
grupe. Tai buvo tikintieji iš aštuonių skir

geriausias įrodymas – kad praėjus mėnesiui
įvyko pirmasis keliauninkų susitikimas. Mes
vėl dalijomės įspūdžiais, žiūrėjome vaizdo
įrašus ir nuotraukas, giedojome Viešpačiui
ir jau pradėjome planuoti kelionės maršrutą
kitiems metams. Mūsų agentūrai yra didelis
padrąsinimas girdėti keliautojų atsiliepimus
ir norą bendradarbiauti ateityje.

tingų Lietuvos miestų ir mes savaitę drauge
keliavome po Biblijos istorijomis dvelkiantį
kraštą. Pačioje kelionės pradžioje aplankėme
Galilėjos ežerą ir Nazaretą. Tai vietovės, ku
riose Jėzus užaugo ir pradėjo savo tarnystę.
Po to važiuodami iš Izraelio šiaurės į cen
trinę šalies dalį aplankėme Karmelio kalną,
ant kurio kadaise Elijas nugalėjo 850 netikrų
pranašų, o atvažiavę į Tel Avivą aplankėme
ten esantį raudonųjų žibintų kvartalą... Taip
– jums nepasigirdo! Būtent šiame kvartale
Lietuvos žydas Borisas yra įkūręs dienos
centrą, į kurį kiekvieną dieną ateina pavalgy
ti narkomanai ir prostitutės, ir šioje vietoje
yra skelbiama Evangelija tiems žmonėms,
kuriuos visuomenė jau nurašė... Buvo labai
įdomu išgirsti Vilniuje gimusio žydo gyveni
mo istoriją bei aplankyti tokią vietą, į kurią
tikrai savo kūno dienomis būtų atėjęs Jėzus.
Bet šiandien mes esame Jo rankos ir kojos,
šiandien Jis siunčia mus į tokias vietas skelbti
Gerąją Naujieną, ir turbūt mes buvome vieni
iš nedaugelio piligrimų, apsilankę šiame
kvartale. Bet aš tikiu, kad Dievas norėjo, jog
pamatytume tą dvasinę realybę Izraelyje ir
palaikytume maldoje tokias tarnystes kaip ši.
Taipogi kelionės metu aplankėme Betliejų,
Jeruzalę, Jerichą, Jordano dykumą, Masadą
bei turėjome laiko pailsėti prie Negyvosios
jūros. Viena vertus, galbūt ši kelionė nedaug
kuo skyrėsi nuo kitų piligriminių kelionių,
bet kita vertus, ji buvo visiškai kitokia, o to

Ateities planai
2018 metais sukanka 70 metų nuo Izraelio
valstybės atkūrimo. Vienas iš reikšmingiau
sių renginių, numatomų tais metais – tai
Tautų maršas, kuris įvyks gegužės 13–15
dienomis Jeruzalėje. Mes jaučiame, kad
mūsų tautiečių dalyvavimas šiame rengi
nyje yra labai svarbus, todėl gegužės 12–19
dienomis organizuojame 8 dienų kelionę,
kurios metu dalyvausime šioje išskirtinėje
konferencijoje.
Nors veiklą pradėjome dar visai neseniai,
labai trokštame būti palaima Kristaus Kū
nui Lietuvoje ir norime už prienamą kainą
suteikti galimybes aplankyti Izraelį. Mes
siekiame, kad žmonės pabuvotų būtent
tose vietose, kurios yra svarbios evangelinio
tikėjimo krikščionims, kelionių metu inici
juojame susitikimus su įdomiais žmonėmis.
Trokštame, kad tarp Lietuvos ir Izraelio
tikinčiųjų užsimegztų draugystė, kuri tęstųsi
ne tik šioje žemėje, bet ir toliau amžinybėje.
Jeigu norėtumėte apie keliones sužinoti
daugiau – mes mielai galime atvykti į jūsų
bendruomenę. Daugiau informacijos apie
Tautų maršą bei kitas evangelines keliones
2018 metais, galite rasti interneto svetainėje
www.epo.lt
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Laisvalaikis

Geroji žinia

Įdomūs faktai apie
Bibliją
 Biblija buvo užrašyta trimis kalbomis – hebrajų, aramėjų ir graikų.
Didesnė dalis Senojo Testamento buvo užrašyta hebrajiškai. Dalis Senojo
Testamento knygų buvo užrašytos aramėjiškai – Ezros knyga 4, 8–6, 18;
7, 12–26 ir Danieliaus pranašystė 2, 4b–7, 28. Naujasis Testamentas buvo
užrašytas graikiškai.
Ši bažnyčia dar nėra pilna veidmainių.
Visada turime vietos ir jums.
***
Nesilankymas bažnyčioje dėl ten esančių
veidmainių yra kaip nesilankymas sporto
salėje dėl ten sportuojančių storulių.
***
– Absoliuti tiesa neegzistuoja.
– Ar tu absoliučiai tuo įsitikinęs?

Tai tu netiki tuo, ką prieš
2000 metų žmonės sakė
apie savo gyvenimo įvykius,
bet tiki tuo, ką kažkas,
gyvenantis 2017 metais,
sako apie tai, kas įvyko prieš
4 milijardus metų?

***
Niekas netampa liberalu vien skaitydamas
Bibliją. Tam reikia mokytis seminarijoje.
John MacArthur
***
Gana pasipūtęs diakonas moko vaikus
sekmadieninėje mokyklėlėje. Jis klausia jų:
– Kodėl žmonės, pažvelgę į mane,
pagalvotų, jog esu krikščionis?
Vienas mažas vaikas pakėlė ranką ir atsakė:
– Ar ne todėl, kad jie jūsų dar nepažįsta?
***
Kodėl esu kalvinistas? Neturiu jokio
pasirinkimo – taip buvo numatyta.

***
Jei tavo draugai baptistai mano, kad
esi katalikas, o tavo draugai katalikai
– kad esi baptistas, tai, greičiausiai, esi
liuteronas.
***
Turėti savo Bibliją nėra bibliška. Niekur
Biblijoje nerasite parašyta, kad kas nors
turėtų savo Bibliją.
Parengė Robertas Peteraitis
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 Manoma, jog bent dalį laiko Jėzus ir Jo mokiniai kalbėjo graikiškai.
Tai numanome iš toliau išvardytų faktų. Jėzaus laikais graikų kalba buvo
bendroji Romos imperijos kalba. Apaštalas Paulius kalbėjo graikiškai.
Užrašas ant Jėzaus kryžiaus buvo parašytas graikiškai, aramėjiškai ir
lotyniškai. Jėzaus mokiniai kalbėjo su graikiškai kalbančiais žydais. Pats
Jėzus cituoja ir skaito iš graikiškų Senojo Testamento vertimų.
 Ilgiausia knyga Biblijoje yra pranašo Jeremijo knyga.
 Trumpiausia knyga Biblijoje yra 3 Jono laiškas.
 Judėjai Senojo Testamento knygas išdėstė savita tvarka. Mūsų Biblijose
knygos išdėstytos gana laisvai, pagal žanrą. Pirmiausia eina įstatymo knygos,
po to – knygos apie Izraelį pažadėtoje žemėje, vėliau – išminties ir poezijos
knygos, paskiausiai – pranašų knygos. Judaizmo Hebrajiškoje Biblijoje
pirmiausia eina įstatymo knygos (Tora), po to – ankstyvieji ir vėlyvieji
pranašai (mišinys pranašų ir istorinių knygų). Čia paskutinė knyga yra
Metraščių, o ne Malachijo.
 Biblijoje yra užrašyta daugiau kaip 185 giesmės. Apie 150 jų yra
Psalmių knygoje. Ilgiausia giesmė – 119 psalmė. Dvi trumpiausios turi tik 7
hebrajiškus žodžius – 2 metraščių 5, 13 ir 2 metraščių 20, 21.
 Biblijoje užrašytas 21 sapnas. 11 iš jų užrašyti Pradžios knygoje. Iš visų
šių sapnuotojų šeši buvo karaliai, ir tik viena moteris. Visi jie sapnavo
miegodami.
Parengė Robertas Peteraitis

Prie širdies durų

Kaip susitaikyti su Dievu?
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 padarytų 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.

Malonūs skaitytojai,
kviečiame Jus prenumeruoti
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“,
„Vera i Žizn“, „Tropinka“
Lietuvos pašto skyriuose
arba internetu www.post.lt
2018 metams.

Nicky ir Sila Lee

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.

knyga vaikams

R I C K WA R R E N
Gyvenimas dėl tikslo

KAM AŠ
ČIA ESU?
Knyga „Biblijos pėdsakais“
– tai gausiai iliustruotos
Biblijos istorijos, padedančios
vaikams kartu su tėveliais
pažinti išganymo istoriją.
Paveikslėliuose siūloma rasti
konkrečių biblinių siužetų
veikėjus ar tuo metu naudotus
daiktus, liudijančius apie žmonių
gyvenimą senovėje: ką jie valgė,
kuo vertėsi, kokius gyvulius
laikė, kokius augalus augino.
Kartu su savo vaiku galėsite leistis
į biblinių įvykių paiešką ir tyrimą bei susipažinti
su tolimos praeities tautų buitimi ir kultūra bei
žmonijos atpirkimo istorija.

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

ŠI KNYGA PAKEITĖ
MILIJONUS GYVENIMŲ
„Gyvenimas dėl tikslo“ yra ne vien knyga, tai – 42
dienų dvasinės kelionės vadovas. Šioje kelionėje
rasite atsakymus į tris svarbiausius gyvenimo
klausimus: egzistencinį – kodėl aš gyvenu; prasmės –
ar mano gyvenimas svarbus; tikslo – kodėl aš esu čia?
Gyvendami dėl tikslo, kuriam buvome sukurti, mes
peržengiame paprastą save, ir prieš mus atsiveria
reikšminga būtis – gyvenimas, skirtas nugyventi,
pagal Dievo planą, būtent mums.

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

Santuokos

vadovas

„Dauguma porų pradeda santuokinį
gyvenimą kupini didelių lūkesčių.
Sumainę žiedus, jaunavedžiai pereina
konfeti lietų ir romantiškai nutolsta
vakaro žaroj. Jie negali nė įsivaizduoti,
kad kada nors nebenorėtų būti kartu.
Gyvenimas rodo, kad tikrovė kitokia
ir, tiesą sakant, ji gali būti netgi kur
kas geresnė“ – sako, knygos autoriai.
Skaitydami „Santuokos vadovą“ jūs
galite sužinoti, kaip spręsti konfliktus,
kaip atrasti ar atgaivinti santykių
artimumą ir begalę kitų santuoką
atnaujinančių dalykų.

R

R

eformacija, kaip visos didžiosios
revoliucijos, sukūrė naują pasaulį.
– Alec Ryrie, rašytojas

eformacija įkvėpė antiautoritarizmą,
kuris atvedė į pasipriešinimą
feodalinei sistemai, o tai savo ruožtu – į
demokratinius judėjimus visame pasaulyje.
Po Reformacijos kilęs judėjimas už teisę
moterims balsuoti rinkimuose, taip pat
vergijos panaikinimas šaknimis remiasi į
Reformacijos eros principus.

D

abar beveik visuotinai pripažįstami religinės
laisvės, sąžinės laisvės, įstatymo viršenybės,
galių atskyrimo ir konstitucija apribotos
respublikos principai iki Reformacijos buvo net
neįsivaizduojami.
– The Reformation Society, Keiptaunas

Š

iuolaikinės istorijos neįmanoma
suprasti neatsižvelgiant į
Reformaciją.
– Jack Arnold, bažnyčios istorijos
profesorius
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iena iš toli siekiančių reformacijos
įtakų buvo Dievo žodžio
taikymo kiekvienai gyvenimo sričiai
išpopuliarinimas tiek bažnyčioje, tiek
visuomenėje.
– Nežinomas autorius

