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Šie žodžiai velykiniu laikotarpiu skamba visame pasaulyje. 
Velykos – tai džiaugsmo ir vilties metas, nes buvo įvykdytas 
Raštas: žmonės Dievo Malone sutaikyti su savo Kūrėju, 
Visagaliu Dievu.

Paskutiniais savo gyvenimo metais šioje žemėje Jėzus 
Kristus pasauliui skelbė Gerąją Naujieną – Evangeliją apie 
žmonijos atpirkimą, nes būtent JO mirties ir prisikėlimo 
dėka visiems atsivėrė Dangus, buvo nugalėta mirtis, žmo-
nija buvo išgelbėta iš nuodėmės ir šėtono žabangų. Mūsų 
gyvenimo tikslas – susitaikyti su Dievu ir neprarasti vilties 
amžinybėje būti su Juo.

Kai tai suvokiame, mus turi apimti dėkingumo ir palaimos 
banga, nes Amžinojo Gyvenimo Viltis mums suteikta ne dėl 
mūsų darbų, bet dėl to, kad Viešpats Jėzus Kristus paaukojo 
savo Gyvybę ir nutiesė tiltą per nuodėmės bedugnę, skyrusią 
žmoniją nuo Dievo…

2018-aisiais minime Lietuvos valstybingumo 100 metų 
jubiliejų. Šiandien pagaliau galime jaustis laisvi ir nevaržo-
mi, dalintis savo krikščionišku tikėjimu bei Šventojo Rašto 
tiesomis. Ir už tai turime būti dėkingi Kūrėjui.

Šie metai taip pat ypatingi žurnalui „Gyvieji šaltiniai“, 
mininčiam 20 metų jubiliejų. Istorijos kontekste tai pasiro-
dys tik akimirka, tačiau ji yra ypatinga dvasiniame žmogaus 
gyvenime ir amžinybėje. Todėl už ištvermingą žurnalo 
palaikymą savanoriškais darbais bei aukomis esame nuo-
širdžiai dėkingi Jums, mieli mūsų skaitytojai ir rėmėjai. Be 
Jūsų nebūtume sulaukę jubiliejaus, be Jūsų būtume netekę 
galimybės dalintis su žmonėmis Gerąja Naujiena ir kalbėti 
apie Dievo meilę.

Ta proga visus ištikimus mūsų skaitytojus kviečia-
me į „Gyvųjų šaltinių“ 20-ties metų paminėjimo renginį 
KRIKŠČIONIŠKOS ŽINIASKLAIDOS KONFERENCIJĄ 
„Vakar. Šiandien. Rytoj“. Konferencija įvyks gegužės 5 d. 
10 val. Ginkūnų dvare (Žeimių g. 7, Ginkūnai, Šiaulių raj.). 
Regist ruotis galima el. paštu: gyviejisaltiniai@gmail.com ir 
telefonu: 8 615 97601. Lauksime Jūsų atvykstant!

„Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu jo 
Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau 
esame sutaikinti.“ (Romiečiams 5, 10)

Zenonas Buivydas
Misionierių labdaros fondo

ŠVIESA RYTUOSE valdybos pirmininkas

Mielieji žurnalo skaitytojai, 

KRIStuS pRISIKėLė – tIKRAI pRISIKėLė! ALELIuJA!

tikėjimo namiškiai,
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Musulmonas įtikinamai pareiškė: „Mūsų 
tikintieji, aplankę savo šventą miestą Meką, 
ten randa kapą, kuriame guli Mahometas. 
Jūs, krikščionys, nuėję į Jeruzalę nieko, be 
tuščio kapo, ten nerandate.“ Misionierius 
šypsodamasis paprieštaravo: „Čia kaip tik ir 
glūdi skirtumas tarp mūsų ir jūsų. Mahome-
tas yra miręs! Jis guli kape po žaliu kupolu 
Pranašo mečetėje Medinoje ir daugiau nieko 
negali padaryti. Jis numirė ir tebėra miręs. 
Jėzus Kristus taip pat buvo nužudytas ir 
mirė, tačiau Jis prisikėlė! Jo kapas yra tuščias! 
Jam duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tai 
yra mūsų viltis!“ Tačiau tikrieji krikščionys 
žino: „Jei vien tik šiame gyvenime mes vi-
liamės Kristumi, tai mes esame labiausiai 
apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kris-
tus yra prikeltas iš numirusiųjų – pirma-

Mūsų 

Vieno Indijos kaimo turguje 
pamokslavo krikščionių 
misionierius. Po pamokslo 
prie jo priėjo žmogus ir 
gerokai jaudindamasis pasakė: 
„Turiu pripažinti, jog mes, 
musulmonai, turime daugiau 
negu jūs, krikščionys. Mūsų 
tikėjimas yra turtingesnis.“ 
Misionieriui pasidarė įdomu: 
„Gal gali papasakoti, ką turi 
galvoje?“

Waldemar Benzel
Liuteronų kunigas , „Licht im Osten“ 
misionieriško skyriaus vadovas

Velykos – pati svarbiausia šventė
Iš tikrųjų krikščioniška Velykų šventė yra 

pati svarbiausia Žemės šventė nuo pat jos 
sukūrimo dienos. Tai pati reikšmingiausia 
šventė ir Danguje. Visa visata, visas pasau-
lis tą dieną švenčia Jėzaus Kristaus atliktą 
darbą! Jis buvo kankinamas, nukryžiuotas, 
palaidotas, bet trečią dieną prisikėlė! Šiam 
svarbiausiam pasaulio istorijos įvykiui ir yra 
pašvęsta ši šventė. Ir štai kodėl.

Žemės istorija, visos visatos, matomo ir 
nematomo pasaulio istorija – tai gėrio ir blo-
gio kovos istorija. Blogis atsirado dėl vieno 
iškilaus angelo maišto prieš Dievą. Tas maiš-
tininkas šiandien žinomas šėtono vardu, ir jo 
tikslas visuomet buvo apšmeižti Dievą ir Jo 
darbus, pražudyti Jo kūrinį – žmoniją.

Pirmieji žmonės, Adomas ir Ieva, susiža-
vėjo šėtono kalbomis apie „labai didelį žino-
jimą“, kad galima pasiekti „dievišką būseną“, 
todėl peržengė Dievo įsakymą neragauti 
vaisiaus nuo gėrio ir blogio pažinimo me-
džio. Nuo to laiko nė vienas žmogus negali 
net priartėti prie švento Dievo, nes žmonės 
nuo pat savo gimimo yra nusidėjėliai. Ne dėl 
to, kad jie „padarė kažką blogo“, o tiesiog dėl 
to, kad iš protėvių paveldėjo nuodėmingą 
prigimtį. Apskritai nuodėmė yra ne tiek koks 
nors blogas poelgis, kiek apskritai žmogaus, 
jo sielos ir dvasios būklė. Mes esame nusidė-
jėliai ne todėl, kad padarėme nuodėmę, bet 
mes nusidedame dėl to, kad esame nusidė-

sis iš užmigusiųjų.“ Kristui prisikėlus kapas 
prarado reikšmę. Garbinti šią vietą reikštų 
„viltis vien tik šiame gyvenime“. Nė vienas 
iš Jėzaus mokinių daugiau nebevaikščiojo 
prie kapo. Kas matė prisikėlusį Viešpatį, tam 
kaip prisiminimas arba tikėjimo memorialas 
nereikalingi nei kryžius, nei kapas.

„Ir jei vien tik šiame gyvenime mes vi-
liamės Kristumi, tai mes esame labiausiai 
apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kris-
tus yra prikeltas iš numirusiųjų – pirmas iš 
užmigusiųjų. Kaip per žmogų – mirtis, taip 
per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip 
Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus 
atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę: 
Kristus – pirmasis, vėliau – priklausantys 
Kristui Jo atėjimo metu. Po to bus galas, kai 
Jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaiki-
nęs visas kunigaikštystes, visas valdžias ir 
jėgas. Nes jis turi valdyti, kol paguldys visus 
priešus po savo kojomis. Kaip paskutinis 
priešas bus sunaikinta mirtis. Nes ‚Jis visa 
paklojo Jam po kojų‘. Bet kai Jis sako, kad 
visa paklota, tai savaime suprantama, kad 
išskyrus Tą, kuris Jam visa paklojo. Kai Jam 
bus visa pajungta, tada pats Sūnus nusilenks 
Tam, kuris viską Jam pajungė, kad Dievas 
būtų viskas visame kame.“ (1 Kor 15, 19–28)

Praktiškai kiekvienas tikintysis ir netikin-
tis žmogus žino Velykų šventę. Jau nebėra 
žmogaus, kuris nežinotų, kam yra skirtos 
Velykos. Žinoma, jos skirtos mūsų Viešpa-
ties Jėzaus Kristaus prisikėlimui iš numiru-
siųjų paminėti!

Ir vis dėlto man atrodo, jog nedaugelis įsi-
vaizduoja tikrą, pasaulinę šios šventės reikš-
mę. Daugeliui Jėzus Kristus – tai tik „gėrio 
ir teisingumo skelbėjas“, „naujos religijos“, 
„naujo požiūrio į moralę“ įkūrėjas. Kristaus 
prisikėlimą iš numirusiųjų kai kas geriausiu 
atveju suvokia kaip prieš du tūkstančius 
metų Jo padarytą eilinį stebuklą žemėje ar 
net tiesiog kaip tradiciją, pretekstą kažką 
paminėti, nueiti į kapus.

Krikščioniška 
Velykų šventė yra 
pati svarbiausia 
Žemės šventė nuo 
pat jos sukūrimo 
dienos. viltis!
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jėliai. Būnant tokios būklės, žmogų nuolat 
traukia daryti blogus dalykus. Tai jis ir daro, 
dažnai ir pats nenorėdamas. Žinoma, yra 
žmonių, kurie stengiasi savo jėgomis daryti 
gera, tačiau ir jie, Dievo akimis, nėra idealūs, 
„nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“ 
(Rom 3, 23).

Iš esmės visos pasaulio religijos ir filoso-
fijos – tai žmonių bandymai pasiekti Dievo 
palankumą, patekti Jo akivaizdon, dėl to yra 
sugalvoti įvairiausi ritualai, užkeikimai ir 
apeigos. Tačiau Dievas savo Žodžiu, duotu 
žmonėms Biblijoje, mums sako, kad atlygis 
už nuodėmę yra kaltojo mirtis, t. y. kraujas. 
Šis įstatymas Dievo buvo įsteigtas nuo pat 
pradžių, taip kaip ir Jo įvesti kiti gamtos dės-
niai (įstatymai). Jie neleidžia visatai nukrypti 
į chaosą. Kai vietoje nusidėjėlio buvo auko-
jamas gyvulys, tai reiškė, jog už padarytą 
nuodėmę būdavo sumokama krauju.

Judėjų šventė Pascha (Pesach) buvo šven-
čiama pagerbti Izraelio istorijos įvykius, taip 
pat susijusius su aukos krauju. Kai izraelitai 
buvo Egipto vergovėje, ir mirties angelas 
pagonių šeimose žudė visus pirmagimius, 
gyvi išliko pirmagimiai tik tų namų, kurių 
durų staktos buvo pateptos paskersto avi-
nėlio krauju.

Ir vis dėlto visi šie aukojimai, visas pra-
lietas kraujas patys savaime nepateisino 
žmonijos dėl nuodėmių. Iš tiesų krauju 
sumokėti už žmogaus nuodėmes turėjo 
žmogus. Avinėlių kraujas buvo laikinas bū-
simos nenuodėmingo ir nekalto Žmogaus 
kruvinos bausmės mirties pakaitalas. Tarp 
žmonių toks žmogus niekuomet nebuvo 
gimęs, nes nuodėmė yra paveldima. Atrodė, 
jog blogis šventė pergalę, išradinėjo naujus 
mokymus, apgaulingas religijas, didžias im-
perijas ir civilizacijas.

Dievo išgelbėjimas
Bet štai įvyko stebuklas, žadėtas dar Ado-

mui ir Ievai. Mergelė Marija pagimdė Kūdikį 

Jėzų ne iš vyro, o iš paties Dievo, todėl gimęs 
Kūdikis nepaveldėjo nuodėmingos prigim-
ties, bet gimė tobulu Dievo Sūnumi. Jam ir 
buvo lemta savo mirtimi ir pralietu Krauju 
atpirkti visas žmonijos nuodėmes.

Viską, kuo buvo kaltinami žmonės dėl 
visos žemės istorijos, sau prisiėmė Jėzus 
Kristus. „...Taigi, Dievas Kristuje sutaikino su 
savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms 
jų nusikaltimų.“ (2 Kor 5, 19) Tai reiškia, 
jog Kristus nuėjo kelią, kuriuo turėjome 
eiti mes, nusidėjėliai. Dievas Tėvas laikinai 
apleido savo Sūnų. Tuomet Jėzus ir sušuko: 
„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
palikai?!“

Numirė nekaltas už kaltuosius. Už nu-
sidėjusio žmogaus Adomo nuodėmę buvo 
nubaustas taip pat Žmogus – Jėzus, kurio 
dėka visi gali išsigelbėti. Nuo tos akimirkos 
gyvulių aukojimas prarado galią, nes anks-
čiau tos aukos tik nurodė į nukryžiavimą, o jį 
įvykdžius pati Jėzaus Kristaus mirtis atperka 
visas tikinčiųjų nuodėmes. Ir tikėdami tuo, 
kad Kristus numirė už mus asmeniškai, mes 
gauname nuodėmių atleidimą.

Reikia pažymėti, kad jeigu Velykų šventė 
apsiribotų tik Mesijo išperkamąja mirtimi, 
tai nebūtų tokio masto šventė, kokia ji yra 
iš tikrųjų. Žmonijos istorijoje buvo daug 
pranašų, vadų ir mąstytojų, kurie taip pat 
numirė neteisingai ir barbariškai nubausti 
mirtimi, taip padarydami esminę įtaką 
žmonijos istorijai. Bet Jėzus Kristus iš tiesų 
apvertė visą pasaulį aukštyn kojom: JIS pRI-
SIKėLė iš numirusiųjų!

Nubaustas mirtimi ir paguldytas į kapą, 
kuris buvo užritintas akmeniu, Jis prisikėlė! 
Jis nugalėjo mirtį, nugalėjo piktąjį. Jeigu 
nebūtų Jėzaus Kristaus prisikėlimo, nebūtų 
ir krikščionybės. Faktas, jog Jis prisikėlė, yra 
svarbiausias įvykis pasaulio istorijoje, nes be 
prisikėlimo nėra vilties nė vienam iš žmonių 
po mirties pamatyti nuostabų gyvenimą, 
nėra galimybės gauti nuodėmių atleidimą 

bei išlaisvinimą iš jų, ir tuščias pats mūsų 
tikėjimas. Jeigu netiki Jėzaus Kristaus prisi-
kėlimu, neverta savęs ir vadinti krikščionimi, 
neverta net apskritai mėginti įtikti Dievui.

Žmogus yra amžina būtybė, susidedanti iš 
kūno, sielos ir dvasios. Kūnas numiršta ir pa-
laidojamas, o siela ir dvasia yra nemirtingos. 
Laikų pabaigoje Dievas prikels visus visų 
žmonių kūnus. Jėzaus Kristaus prisikėlimas 
buvo pirmasis toks faktas pasaulio istorijoje. 
Prieš Jį dar niekas neprisikėlė pašlovintame 
kūne, o po Jo prisikėlimo tai yra neatimamas 
visų tikinčiųjų Jėzumi Kristumi lūkestis.

Prisikėlimas visiems parodė, kad atpir-
kimas įvyko, jog Jėzus iš tikrųjų buvo tas 
Mesijas, Dievo Sūnus, kurio nuo Adomo ir 
Ievos dienų laukė žmonija, ir kad tai buvo 
iš tiesų stebuklingas Dievo darbas, nes kas 
žmonėms neįmanoma, Dievui įmanoma.

Žmonės negalėjo tapti geri net turėdami to-
kius griežtus nuostatus, kaip Mozės įstatymas. 
Vien pasitikėjimas ir tikėjimas Jėzumi Kristu-
mi suteikia žmonėms galimybę ne tik gauti 
atleidimą už kokius nors blogus darbus, bet ir 
apskritai visiškai pasikeisti vidumi, nes reikia 
kovoti ne su žmogaus nuodėmingos prigimties 
pasireiškimais, pavienėmis nuodėmėmis, bet 
su jų šaltiniu – pačia žmogaus nuodėminga 
esme. Tai Biblija vadina atgimimu iš naujo, gi-
mimu iš aukšto. Įtikėjus Kristumi kaip savo as-
meniniu Gelbėtoju, gyvenimui atgimsta naujas 
žmogus – Dievo vaikas, gavęs nuodėmių atlei-

dimą ir turintis amžinąjį gyvenimą. Gimęs iš 
naujo, krikščionis daugiau nebenori nusidėti ir 
eiti prieš Dievą, todėl jis trokšta gyventi pagal 
Jo įsakymus, daryti gerus darbus, padėti savo 
artimiesiems, atsiskirti nuo nuodėmės, būti 
pasišventęs, kasdien prisipildyti Šventosios 
Dvasios. Apaštalas Paulius apie tai sako: „Ar 
nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo 
Dvasia gyvena jumyse? (1 Kor 3, 16). „Tačiau 
jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal Dvasią, 
jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas ne-
turi Kristaus Dvasios, tas nėra Jo. Jeigu Kristus 
yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, 
bet dvasia – gyva dėl teisumo.“ (Rom 8, 9–10)

Krikščioniui daugiau nebaisi mirtis! Įti-
kėjęs žmogus, atgimęs naujam gyvenimui 
Dieve, gali tikėjimu laukti savo prisikėli-
mo kūne amžinajam gyvenimui Danguje. 
„... taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau 
kiekvienas pagal savo eilę: Kristus pir-
masis, vėliau – priklausantys Kristui Jo 
atėjimo metu.“

Ir ši viltis tapo galima mūsų Viešpa-
ties Jėzaus Kristaus pergalingo prisikėlimo 
dėka. Tai ir švenčia krikščionys per Velykas, 
džiaugsmingai choru giedodami: „Kristus 
prisikėlė iš mirties, mirtimi mirtį nugalėjo 
ir visiems esantiems kapuose dovanojo gy-
venimą!“

Amen.
Iš rusų kalbos vertė 

Jolanta Giedgaudaitė
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Tuo metu iš Sovietų Sąjungos išvykti buvo 
labai sudėtinga, todėl mes iš Kazachstano 
persikėlėme gyventi į Lietuvą. Žmonės mus 
sutiko palankiai, valdžia – labai priešiškai. 
Su jos atstovais teko net bylinėtis. Rašiau 
laiškus į tarptautines organizacijas, rinkau 
parašus ir Helsinkio grupei padedant juos 
siunčiau į Ženevą, Jungtines Tautas ir kitur.

Kvepia laisve. Sėdžiu pas Viktorą Petkų, 
Lietuvos Helsinkio grupės vadovą. Pirmą 
kartą gyvenime geriu tikrą kavą, ką tik 
sumaltą, stiprią, skanią. Perduodu jam vo-
kiečių, norinčių išvykti į Vokietiją, laiškus. 
Išeiname iš Petkaus, jaučiu, jog svaigsta 
galva. Dėl laisvės kvapo ar dėl susižavėjimo, 
susitikus drąsų žmogų? O gal dėl keleto ka-
vos puodelių? Sunku pasakyti.

Radviliškyje mes turime bendruomenę. 
Daugiausiai vokiečiai. Lietuviai į mus žiūri 
kaip į nežemiškas būtybes (žmones iš kitos 
planetos). Artimų santykių nėra: KGB verčia 
mūsų bendradarbius ir viršininkus mus sekti 
ir pranešinėti. Aplinkiniams tai kelia baimę, 
bet ir pagarbą.

Su jaunimu aplankome tikinčią moterį 
Šiauliuose. Ji serga vėžiu. Viskas beviltiška. 
Giedame jai giesmes, guodžiame. Ji verkia ir 
džiaugiasi. Onkologijos klinikoje susitinku 
Rimą. Jis dirbo kolūkyje, kolega. Jam vė-

Iš laimės 
man svaigsta 
galva!

Ėjo 1976 metai. Maskvoje, 
Kijeve buvo organizuojamos 
vadinamosios „Helsinkio 
grupės“, kurios vienijo 
žmogaus teisių gynėjus, 
pasišventusius rizikuoti 
savo laisve ir net savo 
pačių gyvybe, kovojant, 
kad SSSR valdžia laikytųsi 
žmogaus teisių. Sovietų 
Sąjungoje „vos vos“ pakvipo 
laisve. Tarp vokiečių, 
gyvenusių įvairiose Sovietų 
Sąjungos respublikose, vyko 
bruzdėjimas: vis labiau 
įsisiūbavo judėjimas už teisę 
grįžti į istorinę Tėvynę, 
Vokietiją.

Waldemar Zorn

žys. Beviltiškas dalykas. Mane paskatino jį 
aplankyti ir papasakoti jam Evangeliją. Kol 
ruošiausi, jis numirė. Baisus liūdesys. Kodėl 
gyvenu? Ką veikiu? Koks visos mano politi-
nės veiklos, taip pat ir viso mano gyvenimo 
tikslas? Atgailauju. Palengva gyvenimas įgy-
ja prasmę, į širdį sugrįžta prarasta ramybė ir 
džiaugsmas.

Lietuva – ypatinga šalis, ir žmonės 
ypatingi. Jie kalba pačia seniausia kalba: 

lietuvių kalba iš visų kitų kalbų yra arti-
miausia indoeuropiečių prokalbei. Taip sako 
mokslininkai. Man įdomu. Po truputį mo-
kausi kalbėti šia kalba. Patinka. Tačiau lie-
tuviai – vienintelė pasaulyje tauta, įsteigusi 
muziejų... velniams. Tai yra šėtono muziejų. 
Ir tai tauta, savižudybių skaičiumi užimanti 
pirmąją (procentais pagal gyventojų skaičių) 
vietą pasaulyje. Esu tikras, jog tarp šių faktų 
yra kažkoks ryšys.

Įvairiose vietose nuo Vilniaus iki Mažei-
kių ir Joniškio atsirado nedidelės tikinčiųjų 
grupelės. Mes skaitome Bibliją, kalbamės, 
geriame arbatą. Kartais iki vidurnakčio, o 
kartais grįžtame namo paryčiais. Lietuvoje 
išmanančių Evangeliją ir ja tikinčių yra ne-
daug. Net labai nedaug – taip mums atrodo. 
Aš žinau, jog Lietuvoje yra gyvą tikėjimą 
turinčių katalikų, iš užsienio radijo pro-
gramų esu girdėjęs apie Nijolę Sadūnaitę, 
pogrindžio vienuolę, platinančią „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroniką“, tačiau mes 
neturime ryšių su tikinčiais katalikais. Mes 

Pirmieji „Gyvųjų šaltinių“ numeriai

Krikščioniško žurnalo  
„Vera i žizn“ vyr. redaktorius
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labai norėtume supažindinti su Evange-
lija kiekvieną Lietuvos žmogų, bet kaip 
tai padaryti? Kartais iš užsienio gauname 
brošiūrų lietuvių kalba arba atskirai išleistas 
Evangelijas pagal Joną. Bet ką tai reiškia vi-
sam kraštui? Lašas jūroje. Evangelijas išmė-
tome į pašto dėžutes. Lankstinukus – Šiaulių 
pašte sudedame po stiklu, kur guli atvirukų 
ir telegramų pavyzdžiai. Kai sužinojo val-
džia – pasiuto. Nežinojo, kas tai daro, bet 
kilo didelis triukšmas.

Naktis. Žiema. Iš Arkadijaus Galaburdos 
(jis yra Vilniaus sekmininkų bažnyčios na-
rys) vasarnamio išvežame popierių pogrin-
džio spaustuvei. Aplinkui tamsu, po kojomis 
girgžda sniegas. Nakties dangus pribarstytas 
žvaigždžių, jos tolimos ir artimos. Su po-
pieriumi reikia važiuoti penkis šimtus kilo-
metrų į Estiją. Paskui – atgal, į Šiaulius. Ryte 
reikia būti darbe.

Prašau atsakingų už pogrindžio spaustuvę 
(o jų mūsų brolijoje yra kelios – red. past.) 
žmonių lietuvių kalba išspausdinti milijoną 
brošiūrų. Kodėl milijoną? Apskaičiavus – 
viena brošiūra tenka keturiems žmonėms, 
ir taip mes tikėjomės, kad visa šalis sužinos, 
ką Dievas kalba apie žmogaus gyvenimą, 

Ribos yra geras dalykas. Pavyzdžiui, kai iš-
sikrauna mobilusis telefonas, pakeliame akis 
ir apsidairome aplink. Telefonui neveikiant 
sutrinki ir supranti, kad daraisi priklauso-
mas – valdomas jau kažkieno kito. Panašiai 
atsitiko ir mano gyvenime, sugedus visiems 
trims automobiliams. Tada turėjau galimybę 
pasivažinėti autobusu ir prisiminti apaštalą 
Paulių, kuris sako: Tačiau viskas priklauso 
ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo 
gailestingojo Dievo. (Rom 9, 16)

Vilnius. Keliauju autobusu ir mąstau apie 
tai, ką reiškia būti pasišventusiam Dievui.

Motina
Ir taip besidairydamas pro autobuso langą 

bei mąstydamas apie tai, kas pasikeitė per tą 
laiką, kai paskutinį kartą važiavau viešuoju 
transportu, norom nenorom atsiduriu savo 
minčių duomenų bazėje ir pradedu prisimi-
nimų kelionę. Kai dar buvau mažas, viskas 
buvo įdomu ir nauja, žvelgiau į pasaulį atras-
damas jame vis kažką nepaprasto. Pamenu: 
važiuojame autobusu, šalia sėdi  mama, o aš 
su seserimi šokinėjame kaip spirgai lėkštėje, 
džiaugiamės vienas kitu, naujovėmis ir ke-
lione. Tuomet visa atrodė daug tikroviškiau 
ir įdomiau nei šiandien.

Apie 
pasišventimą           

Dievui
Arnoldas Jalianiauskas

Kaip gerai, kai sudūžta mūsų 
priklausomybės. Kai Dvasios 
vedami būname išlaisvinami 
iš beprasmio prisirišimo, 
vedančio tikrai ne į gera. Kaip 
gera, kai pradedame matyti, 
pažinti ir patirti  Dievo meilę 
mums. Pavyzdžiui, žmogus 
meta rūkyti, vartoti alkoholį, 
svaigintis... Ir pažinęs Dievo 
artumą, pradeda jaustis geriau, 
mąstyti aiškiau; atsikračius 
žalingos priklausomybės ateina 
prašviesėjimas. Tuomet grįžta 
noras apsidairyti aplinkui, 
pradedi pastebėti kitus, tam 
tikrose situacijose pasiūlai 
savo pagalbą, tampi naudingas 
visuomenei, ne tik sau.

Gyvenimas

apie išgelbėjimą Kristuje. Atidavėme pogrin-
džio, su kuriuo bendradarbiaujame, atstovui 
brošiūrų pavyzdžius. Atsakymo mes taip ir 
nesulaukėme.

Lietuva tapo sava. Kalba tapo ne gimtoji, 
bet suprantama. Kažkas yra sakęs, kad no-
rint greitai išmokti kalbą, reikia mylėti ja kal-
bančius žmones. Kažkiek tiesos tame yra...

Praėjo laiko. Sužinojau, kad N. Sadūnaitę 
pasodino į kalėjimą. Pasodino visus „Hel-
sinkio grupės“ dalyvius, tarp jų ir Viktorą 
Petkų. Pasodino ir Antaną Terlecką, su 
kuriuo spėjome susipažinti ir kurį spėjome 
pamilti. Tačiau tai mums „paralelinis“ pa-
saulis. Mūsų širdyje – troškimas pranešti 
Gerąją Naujieną – Evangeliją kiekvienam 
lietuviui. Svajonė... Kol kas neišsipildžiusi. 
tačiau atėjo laisvė. Tą dieną, kai Vilniu-
je tankai šturmavo televizijos bokštą, aš 
stovėjau Šiauliuose, aikštėje, ir meldžiausi 
už Lietuvą, už jos žmones. Nuo būsimų 
pokyčių spengė ausyse. Supratau, jog stoviu 
istorijos tėkmėje.

Šiandien mūsų leidžiamam žurnalui 
„Gyvieji šaltiniai“ sukako dvidešimt 
metų. Mūsų misijai Lietuvoje – tiek pat, 
kiek ir nepriklausomai valstybei. Per praė-
jusius nuo nepriklausomybės dienos metus 
mes išleidome nesuskaičiuojamą knygų, 
žurnalų, brošiūrų skaičių. O svajonė vis 
dar lieka – pasakyti kiekvienam lietuviui, 
kad Dievas jį myli, kad Jis padarė viską, kad 
išgelbėtų kiekvieną, gimusį į šį pasaulį, kad 
Jis kiekvienam paruošė vietą amžinybėje. 
Kiekvienam, kuris Jį priims, kuris panorės 
būti su Juo. Kad ir rojuje, ir pragare bus tik 
savanoriai.

Šia svajone – Evangelija pasiekti kiekvieną 
lietuvį – gyvenu jau ne aš, o lietuviai. Nuo to, 
ką jie daro, kartais man iš tikrųjų iš džiaugs-
mo svaigsta galva!

Iš rusų kalbos vertė
Jolanta Giedgaudaitė

Mūsų širdyje – 
troškimas pranešti 
Gerąją Naujieną – 
Evangeliją 
kiekvienam 
lietuviui. 

Aktorius, kompozitorius
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Pastebiu, kad ir šiame autobuse važiuoja 
mama su vaikais. Nuostabu žiūrėti į juos, 
besidairančius ir vis besidžiaugiančius esa-
ma diena ir įvykiais, žvelgiančius į mamą 
su padėka tarsi sakytų: „Ačiū tau, mama, 
kad nuolat esi šalia ir padedi mums pažinti 
laikmetį, pasaulį ir mokai įsitvirtinti jame“, 
atrodo tarsi norėtų pasakyti: „Kokia tu 
nuostabi ir tobula mama. Man visada gera 
su tavimi.“

O tų vaikų mama, tvirtai atsistojusi, visu 
savo kūnu apsupusi savo mažuosius, tarsi 
apglėbusi juos – saugo. Atrodo, lyg turėtų 
ne dvi, o keturias rankas, viena ranka laikosi, 
kad pati nenugriūtų, o kita vis kažką pataiso, 
kad vaikai patogiai sėdėtų, tuo pat metu pa-
žymi važiavimo bilietą ir dar spėja vaikui nu-
valyti varvančią nosį. Greičiausiai, važiuoja 
į polikliniką. Vyresnėlis nepaliauja kažką vis 
klausinėti, o mama tyliai bando jam atsakyti 
į visus jį dominančius klausimus. Autobusas 
sustoja, ir ji su vaikais patraukia prie durų. 
Šypsodamasi atsiprašinėja kitų keleivių ir 

Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai.“ 
(Apd 16, 30–31)

Tikras pasišventimas Dievui Tėvui mato-
mas žvelgiant į Jėzų Kristų.

Pasišventęs Dievui. Pirma, kas mane 
aplanko mintyse, tai giesmė: Vienintelis ir 
amžinas, didis Dieve Tu./ Patarėjas mums, 
toks nuostabus,/ ir taikos Karalius Tu,/ Tau 
lenkiamės, nes teisumas mūsų Tu./ Vienin-
telis ir amžinas, Tau nėra lygių.

Ir šios giesmės kontekste iškyla Viešpaties 
Jėzaus Kristaus vaizdinys ant kryžiaus. Pasi-
šventęs. Mano Viešpats ir Ganytojas. Jis ėjo 
iki galo, nors buvo gundomas, Jis buvo per-
sekiojamas ir aukštųjų kunigų atmestas, bet 
ėjo iki galo, nes žinojo, kas Jis yra ir ką turi 
atlikti vardan Tėvo, dėl žmonijos – iki galo.

Kristus yra geriausias pasišventimo Die-
vui pavyzdys. Mokydamiesi iš Jo mes se-
kame paskui mūsų Viešpatį ir tvirtėjame 
gundomi, išmėginami – randame stiprybę 
Kristuje, pavyzdžius, kuriais reikėtų sekti ir 
kurių reikėtų saugotis.

išlipa savo stotelėje. Žiūriu į ją kaip sulėtin-
tame kine ir galvoju: „Va, pasišventusi.“

Kaip dar galėčiau pavadinti motiną, vis 
pamirštančią savo svajones... visą save, kad 
tik vaikai gautų tinkamą priežiūrą, pagalbą, 
kad nuolat jaustųsi saugūs ir mylimi? Pasi-
šventusi. Žinoma, iš vienos situacijos sunku 
vertinti žmogų, nežinant, kas vyksta, kai 
kiti nemato, bet ir nereikia, nes tik Viešpats 
pažįsta žmonių širdis. Ji priėmė pašaukimą 
būti mama ir vykdo jį su pasišventimu.

Šis akivaizdus pavyzdys autobuse man 
priminė, kaip Dievas rūpinasi mumis. Pri-
simenu eilutes iš Šventojo Rašto, Jėzaus žo-
džius: Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo 
vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! 
Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduo-
tų jam gyvatę? „Tad jei jūs, būdami nelabi, 
mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo 
labiau jūsų dangiškasis Tėvas duos gera 
tiems, kurie jį prašo“. (Mt 7, 9–11)

Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, 
šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, 

tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! 
(Lk 12, 28)

Mes stengiamės suteikti savo vaikams 
visa, kas geriausia, o Dangiškas Tėvas duoda 
mums nepalyginti daugiau nei mes galime 
įsivaizduoti. Šis mamos pavyzdys priminė 
man giesmę: Noriu Tau giedoti, noriu Tau 
giedoti,/ Nes Tu mane sukūrei ir rūpinies 
manim.

Taip, Dievas rūpinasi mumis, nes Jis iš tie-
sų yra rūpestingas Tėvas. Evangelijoje pagal 
Luką Jėzus kalbėjo savo mokiniams apie tai: 
jūs nepalyginamai vertesni už paukščius.

Ačiū, motinos, už jūsų meilę ir pasišven-
timą savo vaikams, už tai, kad ugdote visą 
tautą vis labiau mylėti Dievą ir savo artimą.

Šypteliu išlipantiems vaikams, kurie 
savo didelėmis akimis spokso į mane ir 
pamiršdami eiti, pakimba ant mamos rankų. 
Jie šypteli man atsakydami. Nuostabi gyve-
nimo akimirka. Durys užsidaro ir kelionė 
tęsiasi toliau.

„Žaliasis tiltas“
Moteriškas balsas praneša stotelę. Pra-

bundu tarsi iš kito pasaulio ir pagalvoju, kaip 
gerai, jau tiltas. Susimąstau, o ką darytume, 
jei jo nebūtų? Tikriausiai mūsų kelionė nu-
trūktų, ir mes bandytume sugalvoti, kaip 
persikelti į kitą pusę. Tai užimtų nemažai 
laiko, ir, greičiausiai, pavėluotume.

Galvoje vis persipina mintys apie tikė-
jimą... Kaip gerai, kad Dievas jau sugalvo-
jo, kaip mums persikelti „į kitą pusę“. Per 
Viešpatį Jėzų. Dievui save pavedęs tikinty-
sis, priėjęs pabendrauti su kitu žmogumi, 
klausia, ar jis jau perėjo į kitą pusę. Ar jau 
įsikibęs į Viešpaties ranką? Kas tave veda per 
perėją, per prarają? Ar pripažinai Viešpatį 
esant tavo Gelbėtoją, ar supranti, kad tik Jo 
padedamas gali saugiai pasiekti kitą pusę? 
Viešpatie, Tu esi tiltas kiekvienam su viena 
sąlyga: „Gerbiamieji, ką turiu daryti, kad 
būčiau išgelbėtas?“ Jie atsakė: „Tikėk Viešpatį 

Mes stengiamės 
suteikti savo 
vaikams visa, 
kas geriausia, o 
Dangiškas Tėvas 
duoda mums 
nepalyginti daugiau 
nei mes galime 
įsivaizduoti.
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Užsimerkiu. Vėl keliauju po prisiminimus 
ir jaučiu, kaip veide atsiranda šypsena. 1997 
metų pavasaris. Viskas dar tik bunda, žaliuo-
ja, atšyla, atsiranda spalvos, girdisi juokas... 
Tuo metu atvyksta jaunų krikščionių koman-
da iš skirtingų šalių, bet dauguma – iš Kana-
dos. Ir jie atkeliauja į mano gimtąjį Panevėžį. 
Dėl ko? Ko jie čia nematę? Šviesūs veidai, 
draugiški, paslaugūs, atviri... kažkokie kito-
kie. Tuo metu maniau, kad mano supratimas 
apie meilę, draugiškumą, bendrystę, pagarbą 
savo artimui buvo aukščiausio lygio, tačiau 
keletą savaičių pabendravęs su tais žmonė-
mis supratau, kad jie į viską žvelgia kitaip, 
lyg juose glūdėtų kažkas tokio, ko aš neturiu, 
ir tai mane suglumino. Juos skyrė iš kitų tuo 
metu man dar nesuprantamas ypatingas ti-
kėjimas kažkuo, kas juos vedė į absoliutų pa-
sitikėjimą, paklusnumą ir atsidavimą. Viskas, 
ką jie darė, ką duodavo, nemokama: kalbos 
kursai, maistas, Biblijos skaitymo grupelės, 
muzikiniai pasirodymai ir pan. Ir jie tai darė 
su didele meile ir užsidegimu, tarsi pasiruošę 
persiplėšti savo širdis ir atiduoti jas kitiems. 
„Tai dėl Jėzaus“, – sakydavo jie. Vien Jo vardas 
stiprindavo juos ir suteikdavo pasitikėjimo 
bei drąsos, ypač situacijose, kai atsirasdavo 
provokuojančių ir nepatogių klausimų. O 
atsakymas dažniausiai būdavo vienas: visa 
tai jie daro iš meilės savo Viešpačiui Jėzui, 
be jokios prievartos, laisva valia pagal pa-
šaukimą tarnauti ir vykdyti Dievo valią. O 
Jo valia reikalauja, kad nepražūtų nė vienas, 
kuris yra pavestas Jėzui. Paklusdami savo 
Mokytojo pašaukimui, jie žvelgė į gyvenimą 
kitomis akimis:

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais 
visų tautų žmones, krikštydami juos vardan 
Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mo-
kydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. 
Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos.“ (Mt 28, 19–20)

Jie ir ėjo, pasišventė tam ėjimui per pa-
saulį iki Lietuvos, dėl tokio nusidėjėlio kaip 

aš, kad ir manęs būtų pasigailėta. Skelbdami 
Viešpaties žodį, kad kiekvienas, kuris šauksis 
Viešpaties Jėzaus vardo, bus išgelbėtas.

Pagalvoju: pasišventęs ir yra tas, kuris 
laikosi visko, ką Viešpats yra mums sakęs, 
bei tikėjimu pripažįstantis, kad Jėzus iš tie-
sų kasdien yra šalia – su mumis, ir padeda 
mums išlikti tikintiems iki Jo sugrįžimo.

Prisiminiau, jog 1997 metais mąsčiau apie 
tuos jaunus žmones kaip apie neturinčius 
savo gyvenimo, atrodė, kad jie sukaustyti, 
suvaržyti, o ne išlaisvinti. Būdamas pasau-
lietis galvojau, kad jiems, tikriausiai, nieko 
negalima – negalima keiktis, muštis, spjau-
dytis, pykti, atsipalaiduoti savo norimais 
būdais, negalima vakaroti, nuogam pirtyje 
maudytis, šokti... juos kaip kriaušę gali dau-
žyti ir jie nesipriešins. „Kažkoks ne gyveni-
mas“, – gailėdamas jų tuo metu svarsčiau. 
Tik vėliau, skaitydamas Bibliją, sužinojau 
atsakymą:

„Viskas man valia!“ Bet ne viskas naudin-
ga! „Viskas man valia!“ Bet aš nesiduosiu 
pavergiamas!“ (1 Kor 6, 12)

Priėmus Kristaus išgelbėjimą, tapus krikš-
čionimi, požiūris pasikeitė ir supratau: jie, 
savo gyvenime pažinę ir priėmę Kristų, 
tapo visiškai naujais kūriniais. Pripildyti 
Viešpaties Meilės, jie pavedė savo širdis, 
savo gyvenimus Dievo valiai; išlaisvinti iš 
pasaulietiško paklydimo, kantriai laukdami 
Jėzaus sugrįžimo, džiūgauja Jo artume; šlo-
vindami bei dėkodami Dievui už išgelbėtas 
sielas, meldžiasi visokeriopomis maldomis ir 
prašymais, maldaudami, kad Viešpats pasi-
gailėtų tų, kuriems šio pasaulio kunigaikštis 
apsuko galvas.

Dieve, palaimink jaunus žmones, kad kuo 
ankščiau jie atrastų Tavo meilę ir patys Tave 
pamilę visu kūnu, širdimi, protu ir siela, pa-
švęstų save Tau bei gyventų tikėjimu, viltimi 
ir meile, paklusdami Šventosios Dvasios 
vedimui. Kad Lietuva taptų dievobaiminga 
tauta, atgailaujanti už savo nuodėmes ir 
laisva nuo vergovės bei priespaudos tų, kurie 
siekia sužlugdyti šią tautą ir jos žmones.

Dangaus karalystės vaikai gyvena globo-
jami Dievo Tėvo, džiūgaudami, kad jų ne-
bekankina pasaulietiškos aistros, kad jie ne-
besivaiko beprasmio godumo, nebešvaisto 

laiko veltui, siekdami patenkinti savimeilę. 
Ir svarbiausia, kad net ir patekę į pagundas 
ir išmėginimus, jie šaukiasi Viešpaties vardo 
žinodami, iš kur jiems ateis pagalba. Ji ir 
ateina iš Viešpaties, nes jie žino, kad kiekvie-
nas, kas šaukiasi Jo vardo, bus išgirstas. Su 
baime prarasti šį šventą pašaukimą, jie ieško 
Dievo artumo norėdami dar labiau būti su 
Dievu, būti Dieve. Jiems nieko netrūksta, 
nes jie žino, ant kokio pamato stovi, ir kas 
yra Tas – jų gyvenimo centras. Jų tikėjimo 
namas statomas meile ir žinojimu, su kiek-
viena diena augantis vis aukštyn, suvokiant, 
kad lobis, kuris kraunamas danguje, negali 
pranykti, ir jų pačių niekas negali išplėšti iš 
Kristaus meilės. Jie gyvena tikėjimu į Vieš-
patį, o tikėjimo vaisiai pasireiškia tada, kai 
tai, kas atrodė neįtikėtina, tampa matoma.

Visi esame pašaukti daryti gera. Tad būki-
me nazariečiai – Pasišventę Dievui.

„O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumy-
se, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu 
mes prašome ar išmanome, jam tebūna šlovė 
Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas 
amžių amžiais! Amen.“ (Ef 3, 20–21)

Pasišventęs ir yra tas, 
kuris laikosi visko, ką 
Viešpats yra mums 
sakęs, bei tikėjimu 
pripažįstantis, kad 
Jėzus iš tiesų kasdien 
yra šalia – su mumis, 
ir padeda mums 
išlikti tikintiems iki Jo 
sugrįžimo.
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Žvilgsnis į 
Reformacijos procesą 
Europos kraštuose ir 
Lietuvoje

Istorijos puslapiai

Kalbant apie liuteronybę, tarp bajorų ji 
nebuvo populiari, todėl valstybės politinėje 
erdvėje neturėjo didesnės įtakos. Ji labiau 
paplito šiauriniame Lietuvos pakraštyje, ten 
jai priklausė daugiausia vokiečiai ir latviai. 
Taip pat liuteronų buvo Prūsijos pasienyje, 
ten jų bendruomenėms priklausė vokiečiai ir 
nemažai lietuvių. Be to, jų buvo ir didžiuo-
siuose miestuose. Liuteronų bendruomenės 
iki pat XVIII a. nesusibūrė į savarankišką ir 
vieningą krašto bendruomenę. Trūkstant 
dvasininkų, į lietuviškas ir vokiškas parapijas 
jie buvo kviečiami iš Prūsijos arba Latvijos.

Rytinėje valstybės dalyje reformų banga 
pagavo elitą. Įspūdingą pavyzdį paliko jau 
minėto Mikalojaus Radvilos Juodojo ir jo 
šeimos bei giminės atsivertimas. Be abejo, 
tai paskatino taip pat pasielgti daugelį kil-
mingų šeimų, tačiau apie tokių poelgių mo-
tyvus ir pažiūrų nuoširdumą mums spręsti 
sunku. 1572 m. net 73 procentai LDK sena-
torių buvo reformatai. Bet toks veržlus plė-
timasis tęsėsi neilgai. Buvo galima pastebėti 
artėjančios krizės ženklus, tiek iš išorės, 
tiek viduje. Reformatų įtaka valstybėje ėmė 
mažėti, ir Jonušas Radvila (1612–1655) buvo 
paskutinis kitatikis katalikiškame valstybės 
Seime.

(Pabaiga. Pradžia 2017/3)

Albertas Latužis

Keitėsi padėtis ir reformatų gretose. Gal-
būt stipriausias smūgis buvo suduotas, kai 
po Radvilos Juodojo mirties keturi jo sūnūs 
demonstratyviai grįžo į katalikybę. Vienas 
iš jų, Jurgis, net tapo kardinolu, o Kristupas 
Našlaitėlis didžiavosi tuo, kad savo valdas 
Vilniuje išvalė nuo protestantų. Šeimos val-
dose jis nugriovė tėvo pastatytą bažnyčią, 
kurioje buvo palaidoti jo tėvai. Apie tai jis 
rašė: „Nusprendžiau ją nugriauti, kad neliktų 
nei jos pėdsakų, nei atminimo.“ Panašiai atsi-
tiko ir  daugelio kilmingų reformatų vaikams 
ir vaikaičiams. Ryžtingų Reformacijos rėmė-
jų Chodkevičių, Kiškų, Holovčinskių, Vala-
vičių ir kitų palikuonys pasuko į katalikybę.

Kontrreformacija

Reformacijai plėtojantis, katalikų padėtis 
LDK, kaip ir daugelyje Europos valstybių, 
nebuvo gera. Padėčiai įvertinti ir priimti 
sprendimus buvo sušauktas Tridento susi-
rinkimas (1545–1563). Kai kas teigia, kad šis 
Susirinkimas davė pradžią Romos katalikų 

bažnyčios reformoms, bet vargu ar tokia 
nuomonė pagrįsta. Protestantų atstovams 
buvo leista dalyvauti tik antrame Susirinkimo 
etape, tačiau nė vienas jų vadovas neatvyko. 
Dalyvavusios kelios nedidelės jų delegacijos 
greitai įsitikino, kad dialogo nebus ir gyvy-
biškai svarbūs teologiniai klausimai nebus 
svarstomi. Buvo aišku, kad doktrininis skili-
mas pernelyg gilus. Susirinkimas pripažino 
kai kurias bažnyčioje įsišaknijusias blogybes, 
bet doktrinos klausimai liko beveik nepaliesti.

Buvo dar kartą apsvarstytos, patvirtintos 
ir sustiprintos tos pãčios sẽnosios bažnyčios 
pozicijos. Ypač daug dėmesio buvo skiriama 
kovai su Reformacija, todėl buvo priimti 
sprendimai, pavyzdžiui: kelti teologinio iš-
silavinimo lygį atidarant naujas seminarijas; 
bažnyčiose reguliariai sakyti pamokslus; 
bausti dvasininkus už moralinius prasižen-
gimus.

Popiežiaus Pauliaus III akiratyje pasirodė 
Ignacas Lojola, jau anksčiau su keliais drau-
gais įkūręs „Compañía de Jesus“ – Jėzaus 
draugiją. Popiežius suvokė, kad tokia drau-

Nuo 1557 m. atvirą veiklą 
pradėjusi besireformuojanti 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) bažnyčia 
vadinosi įvairiai: krikščionių, 
evangelinė, Viešpaties Kristaus 
surinkimas, Viešpaties Kristaus 
sekėjų surinkimas ir panašiai. 
Buvo pabrėžiama, kad „mes 
nesame augustiniečiai, 
chrizostomai, liuteriai, cvingliai 
ar kalvinai“. Tuo norėta pasakyti, 
kad naujoji bažnyčia nepriklauso 
nuo žmogiškų autoritetų ir 
orientuojasi į ankstyvąją, 
„nesugadintą“ krikščionybę. 
Tačiau pašaliniai vadino jos 
atstovus liuteriais, kalvinais arba 
tiesiog eretikais.
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Ylakių evangelikų baptistų 
bažnyčios pastorius



apsunkinama: sudėtinga buvo gauti leidimą 
statybai, iškildavo didelių sunkumų dėl lėšų.

Kodėl Reformacija Lietuvoje 
nusilpo ir pralaimėjo?

Dažnam kyla klausimas: kodėl įsibėgėjęs 
Reformacijos procesas pradėjo strigti? Kodėl 
šiandien evangelikai Lietuvoje sudaro tik ne-
didelę mažumą? Lengviausia atsakyti: kalta 
kontrreformacija. Tikrai taip, nes jos užduo-
tis ir buvo kovoti su Reformacija, ir reikia 
pripažinti, jog ta kova buvo sėkminga. Bet ar 
nebuvo kitų – lemiamų vidinių priežasčių?

Ar silpnoji vieta nebuvo ten, kur atrodė 
esanti jėga ir pergalė? Reformacija buvo re-
miama, globojama, bet ir priklausoma nuo 
turtingų žmonių bei politikų. Kas motyvavo 
jų atsivertimą – stiprus tiesos troškimas ar 
kitokie veiksniai? Pasikeitus jų pažiūroms, 
reformatai netekdavo jų malonės.

Sunku Lietuvos Reformacijoje įžvelgti pa-
prastų žmonių indėlį. Be abejo, jis buvo, bet 
ar jo pakako? Ar ponų pažiūrų permainos 
nenulėmė pavaldinių pasirinkimo?

Ar Lietuvoje buvo autoritetingų, Re-
formacijos idėjoms ir Kristaus mokymui 
besąlygiškai atsidavusių vadovų, tokių kaip 
Cvinglis, Kalvinas, Liuteris, Menno Simon-
sas, kiti jų bendražygiai ir vėlesni tęsėjai?

Ar teisingų Reformacijos idėjų nesužlugdė 
vienybės nebuvimas, kartais nevaldomas nuo-
monių pliuralizmas, neatsakingi tarpusavio 
ginčai? Tai neabejotinai menkino Reformaci-
jos įvaizdį ir visuomenei kėlė daug abejonių.

Reikėtų ir mums nepamiršti, kad dvasinė 
tikėjimo vienybė ir mūsų laikais yra geras 
liudijimas pasauliui aplink mus. Prisimin-
kime Jėzaus maldą, kai Jis meldėsi už savo 
mokinius: „...kad jie pasiektų tobulą vienybę 
ir pasaulis pažintų, jog Tu esi Mane siuntęs.“ 
(Jono 17, 23) O tobula ir tvirta vienybė įma-
noma tik tada, kai tikėjimas remiasi ne žmo-
nių padavimais, bet Kristumi ir Jo Žodžiu.
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gija būtų veiksminga kovojant su Reforma-
cija, todėl 1540 m. buvo patvirtintas naujas 
vienuolių ordinas, pavadintas jėzuitų vardu. 
Viena iš griežčiausių ordino taisyklių buvo 
paklusnumas popiežiui. Per trumpą laiką 
jėzuitams pavyko iš dalies atgaivinti katalikų 
bažnyčią daugelyje Europos šalių. Panašiai 
atsitiko ir Lietuvoje.

Jėzuitai Lietuvoje atsirado 1569 m., ir čia 
prasidėjo nuoseklus kontrreformacijos proce-
sas. Pirmiausia 1570 m. Vilniuje buvo įsteigta 
kolegija – gimnazijos tipo mokykla. Buvo sten-
giamasi priimti į ją ir jaunuolius iš nekatalikiš-
kų šeimų. 1579 m. karaliaus Stepono Batoro ir 
popiežiaus aktais kolegijai buvo suteiktos uni-
versiteto teisės. 1576 m. Vilniuje pradėjo veikti 
jėzuitų spaustuvė. Prie bažnyčių buvo atidaro-
mos vargšų ir neįgaliųjų prieglaudos – špitolės. 
Jėzuitai reikalavo, kad atgaunant prarastas 
katalikų pozicijas būtų gerai organizuojamas 
ir kontroliuojamas visas bažnytinis gyvenimas. 
Buvo skatinama mirusiuosius laidoti bažnyčių 
įsteigtose kapinėse ir būtinai su bažnytinėmis 
apeigomis, tuo atveju laidojantiems buvo 
skelbiami 40 dienų atlaidai. Pradėta reikalauti 
nelaidoti su bažnytinėmis apeigomis tų, kurie 
neatliko velykinės išpažinties.

Tuo metu Lietuvoje ypač suklestėjo Marijos 
– Dievo motinos kultas ir kaip niekada paplito 
„stebuklingi“ jos paveikslai: Vilniuje, Trakuose, 
Šiluvoje ir kitur. Atsirado „kalvarijos“ – Kris-
taus kančių kelio imitacija. Pradėjo plėto-
tis vadinamasis „barokinis maldingumas“: 
popiežiaus įvestos naujos šventės Marijos 
garbei pradėtos švęsti ir Lietuvoje. Jos garbei 
buvo kuriamos naujos giesmės. Įsivyravo 
iki mūsų laikų nusistovėję Nukryžiuotojo ir 
Rūpintojėlio bei Marijos ikonografiniai tipai. 
Tuo metu išpopuliarėjo maldingos kelionės 
ir atlaidų šventės. XVI a. pabaigoje Lietuvos 
katalikų bažnyčiose, kaip ir visur Europoje, 
įvesta naujovė – atsirado klausyklos.

Ypač buvo atkreiptas dėmesys į katalikus, 
gyvenusius paribyje su protestantais. Pavyz-

džiui, Gargždų klebonui nurodyta įspėti į 
Klaipėdą vykstančius parapijiečius nesilankyti 
liuteronų bažnyčiose, o Vainuto dešimtinin-
kams – prižiūrėti, kad vietos žmonės nepritap-
tų prie Katyčių valdinių „sektos“ (t. y. Prūsijos 
liuteronų) ir neneštų ten krikštyti vaikų.

Vilniuje epizodiškai atsirasdavo įtampa 
ir kildavo riaušės, pavyzdžiui, evangelikų 
laidotuvių metu, kuriose šie viešai demons-
truodavo savo tapatybę, o tai sukeldavo ka-
talikų įniršį. Kartą minia nužudė evangelikų 
kunigą, sugriovė jų bažnyčią, mokyklą, sude-
gino Sinodo archyvą. Šio išpuolio priežasti-
mi tapo evangelikams pateiktas kaltinimas, 
esą vienas iš jų metęs akmenį į katalikišką 
procesiją. Tokių kruvinų susidorojimų buvo 
ne vienas, ir ne tik Vilniuje. Pavyzdžiui, 
1638 m. minia sugriovė liuteronų bažnyčią 
Polocke. Vilniaus reformatų bažnyčia buvo 
kelis kartus sugriauta, kol pagaliau reforma-
tų pamaldos mieste buvo uždraustos, o baž-
nyčia 1640 m. Seimo sprendimu buvo iškelta 
už miesto sienų į dabartinę Pylimo gatvę.

Savo laiku Radvila Juodasis nuosavose 
valdose Brastoje buvo įkūręs spaustuvę, ku-
rioje buvo išspausdinta daug reformatų kny-
gų lenkų kalba. Praėjus keleriems metams 
po jo mirties, sūnus Kristupas Našlaitėlis ją 
išardė ir atidavė jėzuitams. Jiems atiteko ir 
Nesvyžiaus spaustuvė.

Katalikybei atsigaunant vyko bylinėjimasis 
dėl buvusių katalikų bažnyčių sugrąžinimo, ir 
bylas katalikai laimėdavo. Ten, kur reformatų 
bažnyčių globėjai pereidavo į katalikybę, baž-
nyčios savaime atitekdavo katalikams. Naujų 
reformatų bažnyčių statyba būdavo labai 
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Dievo namuose
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Nesuformulavome nė vieno „teisingos 
teo logijos“ kategorijos apibūdinimo. Be abe-
jo, teisinga teologija ir mokymas yra būtinas, 
tačiau mūsų, žmonių, vien jie nepasotina. 
Esame sukurti bendrystei ir ilgimės šiltų 
santykių su Dievu ir žmonėmis.

Jėzus ir malonė
Kokį Jėzų sutinkame Evangelijose? Dės-

tantį paslaptis, kaip nesuklysti atliekant 
religines apeigas? (Juokauju). Viena, kuo Jis 
taip traukia mus, – mokymu, palyginimais, 
atskleidžiančiais mylinčio Dievo charak-
terį, Jo begalinę „beprotišką“ meilę mums. 
Skaitydami iš tiesų žavimės, mus nustebina 
ir „pagauna“ toks „nereligingas“ Jėzus ir Jo 
apreikštas Tėvas, taip pat vizija krikščio-
niškos bendruomenės ir bendrystės, kurios 
gyvavimo pagrindas – meilė, malonė ir tiesa.

Gyvenime mes nesame pratę gauti ir teikti 
malonės be darbų, be įrodančių požymių – 
mes įpratę nusipelnyti, net jei malonė būtų 
įmanoma dėl nuolankumo ar teisingumo, 
pamaldumo ar mūsų teigiamų savybių. 
Tiesiog tai mes pradedame patirti nuo pat 
vaikystės. Pavyzdžiui, šeimoje mus vertino, 

Bendruomenė, 
kurioje augame 
malone
Kokios bendruomenės mes trokštame?

Irmantas Jakubonis
jeigu elgėmės gerai ir taip, kaip buvo liepta; 
mokyklose būdavome vertinami geresniu 
pažymiu dėl pasiekimų mokomo dalyko 
srityje; darbe (tikėtina) atlygį gauname pagal 
pareigas ar darbų apimtį, o už kokybiškesnę 
prekę mokame daugiau.

Todėl ir kelia nuostabą Jėzaus palygini-
mai, kuriuose mums atveriamas nusipel-
nymui priešingas – meilės ir malonės – 
principas, veikiantis Dievo karalystėje ir 
išreiškiantis neišmatuojamai dosnų Dievo 
charakterį. Pavyzdžiui, stebėti paukščius, 
kurie nei „sėja, nei pjauna“, o „dangiškasis 
Tėvas juos maitina“, Jis „leidžia savo saulei 
tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų 
ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (Mato 5). O gerai 
žinomas palyginimas apie sūnų palaidūną 
(žr. Luko 15)?! Kaip mes, remdamiesi savo 
gyvenimiška patirtimi ir išmintimi, pabaig-
tume istoriją? Ar tikrai nesugalvotume, 
kaip įvykdyti teisingumą nedėkingam sū-
nui (palaidūnui), prašvilpusiam paveldėtą 
turtą ir užtraukusiam gėdą tėvui? Kodėl jo 
nesubarus ir nepamokius? Ar ne verčiau 
apdovanotume padorųjį sūnų, kuris tylomis 
dirbo žemę ir kaupė turtą?! Ar ne pastarajam 

užmautume žiedą ir iškeltume puotą, taip 
parodydami, kad teisingumas triumfuoja 
(deja, be dieviškos malonės). Taip pat, grei-
čiausiai, manė ir palyginimu piktinosi fari-
ziejai – Dievas neužtarnautai ir „neteisingai“ 
(mūsų supratimu) teikia malonę.

Evangelijos žinios, meilės ir malonės kito-
niškumą nuo mūsų žmogiškojo supratimo ir 
nusipelnymo filosofijos M. Liuteris išreiškė 
taip: „Įstatymas liepia: ̔ Daryk šitaip!’ ir nieko 
gero neįvyksta. Malonė sako: ʽTikėki Juo!’ ir 
viskas jau įvykę.“ M. Liuteris aiškiai suvokė 
dieviškos meilės, kurią supriešino su žmo-
giškąja, skirtingumą: „Dievo meilė ne randa, 
o susikuria tai, ką myli. Žmogaus meilė kyla 

Vieno susitikimo metu 
kalbėjomės apie krikščioniškos 
bendruomenės, kurioje 
norėtume būti ir augti Kristuje, 
bruožus. Išskyrėme tokius 
bendruomenės bruožus: mylinti 
Dievą ir žmogų, atjaučianti, 
draugiška, suteikianti galimybę 
tobulėti dvasiškai, tokia, kurioje 
patiriame ir užmezgame 
draugišką santykį su Kristumi 
ir žmonėmis ir kurioje žmogus 
priimtinas toks, koks yra.

Esame sukurti 
bendrystei ir ilgimės 
šiltų santykių su 
Dievu ir žmonėmis.

IT specialistas
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tik tam, ką jis randa vertą tos meilės.“ (cituo-
jama pagal Holger Lahayne straipsnį http://
www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-699.htm).

Pasitelkdamas palyginimus (ne visuomet 
priimtinus mūsų logikai) Jėzus atveria mums 
Tėvo charakterį ir mūsų bendruomeniško 
gyvenimo pagrindą – priimti, augti ir da-
lintis besąlygine meile bei malone su visais.

„Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, 
klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse 
tiesos.“ (1 Jono 1, 8)

Kaip taikome meilės ir malonės įstatymą 
sau, savo artimui bendruomenėje? Ar pripa-
žįstame savo ir kitų galimybę tikėjimu būti 
perkeistam malonės ir tik malonės? Ar pa-
tyrę malonę priimame ir kviečiame kitus į tą 
pačią malonę? Be abejo, visi atsakome „taip“. 
O kaip tai galėtume pasitikrinti praktiškai? 
Vienas patikimų būdų, „meilės testas“, kurį 
apaštalas Jonas pateikia laiške „Jei kas saky-
tų: ʽAš myliu Dievą’, o savo brolio nekęstų, 
tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį 
mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato.“ 
(1 Jono 4, 20) Kalbant paprastai, mūsų reak-
cija į savo bei kitų netobulumą ar nuodėmę 
rodo, kiek mes mylime. Ar negalima pykti, 
jei nusideda prieš mane? Galima, ir tai būtų 
sveika reakcija. Tačiau reakcija turi būti 
kontroliuojama. Kaip skaitome Evangelijoje 
(Mato 18), „eik ir bark jį prie keturių akių“, 
žinoma, nepamirškime ir atleidimo „iki sep-
tyniasdešimt septynių kartų“.

Ar meilė ir malonė pateisina nuodėmę? 
Be abejonės, ne! Malonė gelbsti tikėjimu (žr. 
Romiečiams 5 sk.) – kuo giliau panyrame 
į malonę, tuo labiau būname sutvirtinami 
ir pastiprinami savo gyvenime. Kito kelio, 
kaip įsikabinimo į Kristaus auką, kryžių ir 
gelbstinčią malonę, nėra. M. Liuteris teigė: 
„Tu klausi: tai ką gi mums daryti? Nejau 
dykaduoniauti, jei neįstengiame nuveikti 
nieko kito, kaip tik nusidėti? Aš atsakau: ne, 
verčiau klausykis šių [Evangelijos] žodžių, 

tada pulk ant kelių ir melsk malonės ir visas 
savo viltis sudėk į Kristų; Jame yra mūsų 
išganymas, gyvenimas bei prisikėlimas“ ir 
prideda, kad žmogui derėtų „pirma nusivilti 
pačiu savimi, idant taptų pasirengęs priimti 
Kristaus teikiamą malonę.“ (cituojama pagal 
Holger Lahayne straipsnį http://www.lksb.
lt/straipsniai/straipsnis-699.htm )

Kokioje bendruomenėje norėtumėte 
būti jūs?

Ką darote, susidūrę su savo ar kitų ne-
išspręstais poreikiais, besikartojančiomis 
nuodėmėmis, dvejonėmis tikėjimo klausi-
mais? Ar turite tikėjimo namiškių, su ku-
riais galite pasidalinti našta, patirdami jus 
gluminančius jausmus, ar yra, kas išklauso 
jūsų skausmą dėl gyvenimą apkartinusių 
vidinių žaizdų? Ar jaučiate, kad esate to-
kioje bendruomenėje, kurioje galite būti 
išklausyti ir nepasmerkti? Ar tikite, kad 
jūs rūpite bendruomenei ir Dievui, kad jie 
kovos kartu su jumis? T. y., ar tebetikite 
Dievo palankumu jums (ne nuodėmei)? 
Jei taip, esate malonės kelyje. Tuomet visi 

bėgame nusimetę „figos lapelį“ – visus mus 
dengiančius pasiteisinimus – į Jo akivaizdą 
ir žinome, kad „turime Užtarėją pas Tėvą, 
teisųjį Jėzų Kristų“ (1 Jono 2, 1 b) bei tikime, 
kad Jis „ištikimas ir teisingas, kad atleistų 
mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų 
nedorybių.“ (1 Jono 1, 9)

Sielovadinė pagalba
Jei nesulaukiate paramos ar nedrįstate 

dalintis jus slegiančiomis naštomis savo 
bendruomenėje, visuomet galite ieškoti pa-
galbos dalyvaudami sielovadinėje tarnystėje, 
kurią siūlo bendruomenės „Kelionė“ (buvusi 
bendruomenė „Gyvieji vandenys“ Vilniuje) 
organizuojama programa „Mokinystės ke-
lionė“ (ar kitose programose ar bendruome-
nėse, t. y. ten, kur galite gauti pagalbą).

Programos metu kuriama saugi erdvė, 
kurioje krikščionys vyrai ir moterys, ko-
vojantys su vienatvės, baimės, tuštumos, 
nepaguodos, neramybės, atsitolinimo nuo 
Dievo jausmais ar menka saviverte, priklau-
somybėmis, išgyvenantys nesaugumą dėl 
savo identiteto, lyties ar seksualumo, gautų 
sielovadinę pagalbą ir dvasinį pastiprinimą. 
Programa ir tarnavimas „Mokinystės kelio-
nė“ siekia padėti krikščionims ir bažnyčioms 
(įvairioms denominacijoms) praktiškai pri-
taikyti perkeičiančią Dievo Evangelijos galią 
pažeistose sielos srityse.

Keletas klausimų, į kuriuos bandoma at-
sakyti programos „Mokinystė“ metu:
 � „Ar pasikeitimas tikrai įmanomas, jei aš 

negaliu išsivaduoti iš savo santykių ir sek-
sualinio sužeistumo? Esu varžomas savo 
priklausomybės? Sutrikęs dėl savo tapaty-
bės kaip vyras ar moteris? Gėdijuosi savo 
praeities? Esu įžeistas kitų?“

 � „Ar tikrai Dievas gali perkeisti mano 
gyvenimą, seksualumą ir skausmą? Ar Jis 
gali išgydyti mano gyvenimą?“

 � „O kaip mano santuoka? Ar ji gali būti at-
naujinta ir perkeista? Kaip mano draugai? 

Ar Jis gali man atsiųsti saugius žmones 
mano gijimo kelionėje?“

 � „Aš vis dar vieniša(-s). Kaip aš galiu susi-
draugauti su priešingos lyties asmeniu, jei 
jaučiuosi taip susipainiojusi(-jęs) savyje?“

 � „Kas čia tokio toji pornografija? Ji niekam 
nekenkia. Ir ji kontroliuojama. Aš galiu 
pats su tuo susitvarkyti.“

 � „Aš taip ilgai kovojau su asmeninėmis 
problemomis – daugybę metų. Kiekvieną 
kartą, kai paprašau Jėzų patraukti mano 
bėdas, niekas nesikeičia. Ar Jėzus tikrai 
gali man padėti? Ar aš kada nors būsiu 
laisva(-s)?“

 � „Kiekvieną kartą, kai pasakoju apie vai-
kystėje patirtą prievartą žmonėms iš savo 
bažnyčios, jie nežino, ką pasakyti, arba 
vengia manęs. Aš visiškai viena(-s). Aš 
nežinau, kur kreiptis. Kodėl Dievas leido, 
kad tai įvyktų?“

 � „Aš tikrai jaučiuosi nevykėlė(-is). Visiems 
mano draugams gerai sekasi gyvenime, 
bet aš tiesiog palikta(-s) užnugaryje. 
Ar Dievui iš tiesų rūpiu? Ar Jis pastebi 
mane?“
Jei sąžiningai pasisakytume, pasirodytų, 

kad kai kuriuos iš šių klausimų esame užda-
vę ar pakomentavę dauguma mūsų. Ar mūsų 
gyvenimas kada nors bus kitoks, nei yra 
dabar? Ar mūsų skausmas ir kova per daug 
galingi, kad juos įveiktume? Puolę į neviltį 
dėl savo gyvenimo padėties, mes apsispren-
džiame niekada niekam nepasakoti apie savo 
paslaptis ir niekada niekuo nepasitikėti savo 
kelionėje.

Kai mums prieinama brangiai įgyta (Kris-
taus auka) malonė ir toks Užtarėjas, neturi-
me nuleisti rankų susidūrę su gluminančiais 
jausmais, klausimais, potyriais ar griaunan-
čia mūsų gyvenimą nuodėme. Atvirkščiai – 
galime ir turime naudotis visomis galimybė-
mis spręsti ir dalintis savo naštomis ten, kur 
esame, ir tokie, kokie esame. Tikėkime visa 
perkeičiančia malone.

Galime ir turime 
naudotis visomis 
galimybėmis spręsti 
ir dalintis savo 
naštomis ten, kur 
esame, ir tokie, 
kokie esame. 
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Reformacijos atgarsiai
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Evangelikai taip pat tiki vieną Bažnyčią, 
tačiau netapatina jos su popiežiaus valdo-
ma institucija Romoje. Jie įsitikinę, kad visi 
Dievo išrinktieji ir tikrai tikintieji priklauso 
Gerojo Ganytojo įgulai, arba Dievo išgelbė-
jimo arkai, kuo puikiausiai apsieidami be to 
vieno žemiškojo kapitono Vatikano bokšte-
lyje. Protestantai, kaip ir Romos katalikai, 
rimtai žiūri į Pauliaus liepimą ištikimai per-
duoti apaštališką mokymą per visas kartas 
(žr. 2 Tim 1, 13–14). Tačiau jie netiki, kad 
tam būtinas Magisteriumas, kuriam vado-
vautų vienas aukščiausiasis vadovas.

Taip, evangelikai įkūnija ir atspindi di-
džiulę denominacijų įvairovę, ne paslaptis – 
ne be ginčų ir net tarpusavio karų, kilusių 
vos spėjus įsibėgėti Reformacijos epochai. 
Dalis reformų judėjimų šalininkų vėliau net 
apskritai nuklydo už krikščionybės ribų. 
Tarp evangelikų iki šiol esama rimtų nesu-
tarimų, pavyzdžiui, sakramentų teologijoje, 
nors galima džiaugtis, kad dėl beveik visų 
kitų esminių mokymo teiginių vis dėlto 
susitarta. Biblijai ir Reformacijai ištikimam 
protestantizmui, priešingai, nei kartais 

Evangelikų 
vienybė įvairovėje

Holger Lahayne

mano patys evangelikai, iš tikrųjų nebūdinga 
pernelyg didelė mokymo sumaištis.

Vienybė evangelikams rūpi ne mažiau 
negu Romos katalikams, ir evangelikai 
moka ją kurti – „iš apačios“, diskutuodami 
ir broliškai sutardami, o ne įsakmiai, pasi-
telkiant vadovybių struktūras, nuleisdami 
„iš viršaus“. Evangelikų aljansą, patį pirmąjį 
ekumeninį sambūrį, dar 1846 m. Londone 
įkūrė skirtingų evangelinių bažnyčių atsto-
vai net iš dešimties šalių. Lietuvoje tokio 
aljanso vis dar nėra, tačiau mūsų šalies 
įvairių protestantiškų tradicijų krikščionys 
bendradarbiauja misijų organizacijose, te-
ologinio švietimo srityje, kartu įgyvendina 
kitus projektus. 2015 m. net trys skirtingų 
konfesijų lietuvių evangelikų bažnyčios iš-

leido bendrą tikėjimo dokumentą – Naująjį 
miesto katekizmą.

Filosofas ir apologetas P. Kreeftas Romos 
bažnyčios istoriją, jos vienybę ir tęstinumą 
vadina dideliu stebuklu. Tačiau kodėl gi tu-
rėtų stebinti galia ir griežta hierachija grįstas 
stabilumas? Norint paaiškinti tokios siste-
mos veikimą nebūtina remtis antgamtišku-
mu. O tikrai nustebinti galėtų evangelikų 
vienybė, pasiekiama laisvai ir savanoriškai 
kooperuojantis, jungiantis bei bendraujant.

Reformacija praeityje ir dabar būtent 
ir atspindi evangelikų vienybę įvairovėje. 
Tekstai parašyti tikinčiųjų iš įvairių evange-
linių bažnyčių – tradicinių ir netradicinių, 
nes jos visos yra Reformacijos paveldėtojos, 
remiasi reformatorių mokymu ir skirtingais 
būdais tęsia jų pradėtą darbą. Visi straipsnių 
autoriai priklauso Lietuvos evangelikų baž-
nyčioms ir jose aktyviai darbuojasi.

Pusė knygos autorių yra kunigai arba 
pastoriai bei ordinuoti bažnyčių dvasininkai, 
kita pusė – pasauliečiai. Mat evangelikai nuo 
Reformacijos laikų pabrėžia „visų tikinčiųjų 
kunigystę“, arba „visuotinę kunigystę“. „Iš 
tiesų visi tikintieji yra dvasininkai, ir tarp 
jų nėra jokio kito skirtumo, kaip tik pagal 
pareigas“, – rašė M. Liuteris1. Protestantai 
visus tikinčiuosius laiko ir Dievo žodžio 
skelbėjais, ir disciplinos prievaizdais, ir gai-
lestingumo skleidėjais, nes visi dalyvauja – 
nors, žinoma, skirtingais būdais – Kristaus 
tarnavime. Ir Lietuvos evangelikas Andrius 
Volanas (1531–1610) patvirtino, kad nėra 
esminio skirtumo tarp pasauliečių ir dvasi-
ninkų. Rūpinimasis teisingu Rašto suprati-
mu ir aiškinimu negali būti perleistas vien 
tik dvasininkijai.

Rinktinės autoriai yra ir vyrai, ir moterys, 
nes Rašto supratimas ir visa teologija nėra 
vien tik vyrų reikalas. Biblija nėra parašyta 
tik vadovaujantiems vyrams. Ji skirta visiems 

1 1520 m. veikale Vokiečių tautos krikščioniškajai aukštuo-
menei.

Prieš 500 metų prasidėjusi 
Reformacija suskaldė Vakarų 
bažnyčios vienybę, paskleisdama 
tūkstančius įvairiausių 
denominacijų. Taigi kaip šiandien 
galima minėti tokią Kristaus 
kūno pasidalijimo „šventę“? Ar 
ne pats laikas protestantams 
pasielgti kaip tik priešingai – po 
pusės tūkstantmečio pagaliau imti 
ir sugrįžti į tą vienatinę, paties 
Jėzaus įsteigtą tikrąją Bažnyčią, 
kuri „laikosi Katalikų bažnyčioje, 
valdomoje Petro įpėdinio ir 
bendrystėje su juo esančių 
vyskupų“?1 Gal tikrai „Liuteris iš 
esmės klydo“, kaip teigia S. Hahnas, 
iš presbiterijonų perėjęs pas Romos 
katalikus?2

1 Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen Gentium, 8.
2 Scott ir Kimberly Hahn, Roma – mieli namai. Mūsų kelio-

nė į katalikybę. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017, 
p. 50.

Knygos „Reformacija praeityje ir 
dabar“ sudarytojas
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tikintiesiems tam, kad šie suprastų ir savo 
gyvenime pritaikytų Dievo žodžio mokymą. 
Naujajame Testamente apstu pavyzdžių, kai 
viešas moterų kalbėjimas yra giriamas, o ne 
smerkiamas. Jos jau tada aiškino ir skelbė 
Evangeliją bei įvairiausiais būdais viešai nau-
dojo savo dvasines dovanas. Moterų teologi-
nės įžvalgos savaime nėra nė kiek prastesnės 
negu vyrų, todėl šiame leidinyje pateikiami 
abiejų lyčių atstovų straipsniai.

Reformacija apskritai pagerino moterų 
padėtį, suteikė joms naujų tarnavimo gali-
mybių. Vis dėlto evangelikai iki šiol nesuta-
ria, ar moterims būtina leisti visas tarnystes 
kaip ir vyrams. Egalitarinės pozicijos at-
stovai yra prieš bet kokį moterų tarnysčių 
apribojimą. Komplementarinio2 požiūrio 
šalininkai kai kur brėžia liniją, t. y. tam tikras 
tarnystes palieka vien vyrams.3

Šios dvi pagrindinės stovyklos skirtingai 
interpretuoja ir kelias Naujojo Testamento 
vietas (pvz., 1 Tim 2, 11). Diskusijos dėl šių 
ir kai kurių kitų Rašto eilučių egzegezės Lie-
tuvoje tik prasidėjusios. Galime tikėtis, kad 
jose paskutinį žodį kiekvienoje bažnyčioje 
tars ne tradicija ir ne šiuolaikinė kultūra, o 
Dievo žodis, nes evangelikams jis yra aukš-
čiausias autoritetas. Reformuota bažnyčia 
nuolat reformuojasi pagal Dievo žodį, kuris 
vienintelis yra neklystantis ir dėl to turi vieš-
patauti. Kadangi ir tikintys žmonės yra nusi-
dėjėliai, tai ir jų Žodžio supratimas niekada 
nebus nei iki galo tobulas, nei be klaidų. 
Todėl nepasibaigę ir rimti ginčai dėl moterų 
ordinacijos, krikšto ir vakarienės supratimo 
tikrai kol kas dar nesiliaus.

Reformacijai pavyko sugrąžinti teisingą 
mokymą, Dievo garbinimą ir bažnyčios 
valdymą. Tačiau savaime sukurti gyvą tikė-
2 Nuo lot. complementum – „papildymas“.
3 Egalitarinei pozicijai atstovauja straipsnio „Reformacijos 

moterys“ autorė pastorė A. Krikštaponienė. Tarp moterų, 
ginančių komplementarinę poziciją, paminėtina presbi-
terijonų pastoriaus T. Kellerio žmona K. Keller, apie ją 
rašoma leidinyje Jėzus, teisingumas ir lyčių vaidmenys (bus 
išleistas 2018 m.)

jimą, deja, ji neturi galios. Tad ir vien formali 
narystė evangelinėse bažnyčiose tebėra ir 
išliks rimta grėsmė. Todėl atsinaujinimo 
judėjimai, tokie kaip pietizimas ar metodiz-
mas, aiškiai pabrėžė, kad Dievo tiesos žodis 
turi būti su pagarba skaitomas, paskelbiamas 
ir asmeniškai įgyvendinamas. Teologinės 
diskusijos nesibaigs, tačiau nesibaigs ir nuo-
latinė reformacija – iššūkis reformuoti savo 
širdis bei gyvenimą. Jis visais laikais lydės 
visus tikinčiuosius, taip pat ir evangelinių 
bažnyčių narius.

Lotynišką frazę apie bažnyčios būtinybę 
visada reformuotis (ecclesia semper refor-
manda) vienas pirmųjų panaudojo Nyder-
landų pamokslininkas ir poetas Jodocus van 
Lodensteinas veikale Ziono pastabos (1675), 
savo tautos reformatų bažnyčią tiesiai pava-
dindamas ne reformuota, o „deformuota“. 
Šis kalvinistas ir pietistas ją lygina su „vis 

užsidegančiu namu“, ir dėl to būtina „nuolat 
išlikti pasirengusiems ją pataisyti“.

Lietuvos evangelinės bažnyčios taip pat 
labai silpnos. Pasitelkus van Lodensteino 
palyginimą, negali būti nė kalbos apie praš-
matnų statinį – viso labo vienas procen-
tėlis visų šalies gyventojų labiau primena 
trobelę su keliais paliegusiais gyventojais. 
Tačiau gali būti, kad skaičiumi negausiai 
Lietuvos evangelikų bendruomenei toks 
šlovės ir galybės trūkumas leidžia geriau 
suprasti Kristaus kryžiaus esmę ir pažinti 
Dievą. Galbūt Lietuvoje kontrreformacijos 
laimėta pergalė kaip tik „leido“ suvereniam 
Dievui suteikti evangelikams nuolankumo 
įsiklausyti į Biblijos interpretavimo įžvalgas, 
kuriomis dalijasi tikėjimo broliai ir seserys iš 
kitų protestantiškų tradicijų.

Evangelikų įvairovė iš tikrųjų nėra jokia jų 
nesėkmė – atvirkščiai, ji juos visus gerokai 
praturtina! Dėl šios įvairovės mes puikiai ga-
lime mokytis vieni iš kitų ir taip atsinaujinti. 
Šioji rinktinė ir visi jos autoriai taip pat tikisi 
prie to prisidėti.

turinys
Tomas Šernas Kuo jūs skiriatės nuo ka-

talikų?
Nerija Putinaitė „Reformacija“ sovietinės 

ateizacijos akivaizdoje
Holger Lahayne Penki „vien tik“ – Refor-

macijos idėjų santrauka
Darius Širvys Biblinio pamokslavimo 

eskizai
Tomas Kristijonas Dičius Protestantiš-

kas požiūris į krikščionių kasdienę veiklą 
pasaulyje

Anželika Krikštaponienė Reformacijos 
moteris

Albertas Latužis Baptistai Lietuvoje sovie-
tiniais metais (1945–1989)

Dalia Janušaitienė Pietizmo samprata, 
ištakos, vystymasis ir reikšmė

Holger Lahayne Volanus redivivus, arba 
Lietuvos reformatoriaus pamokos šiandien

Viktorija Liauškaitė Pasižvalgykime po 
protestantiškąjį Vilnių

Knygą „Reformacija praeityje ir dabar“ 
galima įsigyti elknygynas.lt ir knygos.lt

Evangelikų įvairovė iš 
tikrųjų nėra jokia jų 
nesėkmė – atvirkščiai, 
ji juos visus gerokai 
praturtina! Dėl šios 
įvairovės mes puikiai 
galime mokytis 
vieni iš kitų ir taip 
atsinaujinti. 
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Jis prisikėlė!
Ne rytoj. Ne šiandien.
Tai buvo vakar –
prieš tūkstančius dienų –
ir tuo parodė:
Jis įveikė mirties žabangus,
padovanojo mums pavasario žydėjimą,
gyvenimą ir atleidimo laisvę,
prisikėlimo viltį brangią
ir norą būti mums kitokiems,
ir sielos šiluma, ir gerumu dalytis.
Jis prisikėlė!
Ir tikėjimu – Jis mano širdyje!
Ir man kasdien su Jėzumi Velykos!

„‘...jau paaukotas mūsų velykinis Avinėlis, 
Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu 
raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet 
su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.’ 
(Biblija, Pirmas laiškas korintiečiams 5, 7–8)

Prisikėlimo žinia reiškia, kad šis pasau-
lis svarbus! Kad šio pasaulio neteisybės ir 
skausmai dabar turi būti sprendžiami skel-
biant naujieną, kad išgydymas, teisumas ir 
meilė laimėjo.“

Nicholas Wright

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Būk maloninga, Viešpaties 
Bažnyčia, ir kantri,
bet neįleisk pasaulio į savas gretas, į širdį!
Tegul tau žmogiškoji 
nuomonė bus atšiauri,
vien Dievo Žodžio vandenys tave tegirdo.
Bodėkis blogiu, nuo pasaulio 
sugedimo bėki,
bet būki maloninga ir kantri, 
paklydusiems padėki.

Visada yra maldos priežastis –
nuolankiai padėkoti, kad 
širdy – gyvastis,
ir už kvapą lietaus,
už kiekvieną palaimų lašą,
už gerumą Dangaus ir žmogaus.
Maldoje gali pripažint savo 
klaidą – didelę, mažą...

Tos maldingos akimirkos 
tirpdo skausmo ledus
ir užgaulių akmenis lydo,
jos nuo tavo širdgėlos gydo,
jos palaimina artimą 
tavo ir tavo metus...

„Gyvenimo iššūkiai sugniuždo 
arba įkvepia. Jei galite gyventi, 
būkite už tai dėkingi. Pasitelkdami 
tą dėkingumą išsivaduokite iš pris-
lėgtumo ir pykčio.“

Nik Vujičič

KAIp RAKtAS
Ir tau, ir man tarytumei prie durų uždarytų
kaip raktas būtinas tikėjimas,
kad ir nakties dugne regėtum rytą,
ir sausroje – sraunios versmės tekėjimą,
ir sausmedžio žydėjimą...

Kad neįmanomų dalykų apsuptas
matytum viską susiklosčius 
pagal Dievo planą,
maldauk tikėjimo kaip dangiškosios manos
(ir leiski Jėzui pasirūpint ateitim),
nes vien tik tikinčioje širdyje 
negęstanti viltis gyvena.

„‘Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo 
sutverti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės 
atsirado regima.’“ 

(Biblija, Laiškas hebrajams 11, 3)

„Sunkiomis savo gyvenimo akimirkomis 
atminkime, kad iš to, kas mums atrodo neį-
manoma, neįtikėtina, iš neregimybės Dievui 
nesunku sukurti naujas aplinkybes, naujus 
santykius, naujas galimybes. Pasak vienos 
giesmės, Dievas ruoš kelius, kur, atrodo, jų 
nebus. Tiktai tvirtai Juo tikėkime!“

Deividas Vanagas

„Nors ir nežymus Bažnyčios ir valstybės 
ryšys, kuriuo siekiama priartinti pasaulį prie 
Bažnyčios, iš tikrųjų tik priartina Bažnyčią 
prie pasaulio.“ 

Ellen White

„Krikščionys neturi užsidaryti savyje, 
atsiskirdami nuo aplinkinio pasaulio, bet 
kartais jiems reikia uždaryti duris, vedančias 
į išorinį pasaulį.“

Edwin Gallacher
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Ar žinojote?

 � Išpažinimas  
(Psalmių 51; Luko 18, 10–24)

 �Garbinimas  
(1 Metraščių 29, 10–13; Luko 1, 46–55)

 � Padėka  
(Psalmių 105, 1–7; 1 Tesalonikiečiams 5, 16–18)

 � Prašymas  
(Pradžios 24, 12–14; Apaštalų darbų 1, 24–26)

 �Užtarimas  
(Išėjimo 32, 11–13; Filipiečiams 1, 9–11)

 � Pasišventimas  
(1 Karalių 8, 56–61; Apaštalų darbų 4, 24–30)

 �Atleidimo prašymas  
(Danieliaus 9, 4–19; Apaštalų darbų 7, 60)

 � Pasitikėjimas  
(Psalmių 23; Luko 2, 29–32)

 � Palaiminimas  
(Skaičių 6, 24–26; Judo 1, 24)

To nežinojote apie  
Šventąjį Raštą

Parengė Robertas Peteraitis

 � Seniausia išlikusi Biblija vadinama „Codex Vaticanus“.  
Ji užrašyta 300–325 m. e. metais. Ši Biblija saugoma  
Vatikano bibliotekoje, Romoje.

 � Seniausias išlikęs Biblijos fragmentas yra 2600 metų senumo.

 � Biblija buvo pirmoji kada nors išspausdinta knyga (1455 m.).

 � Pasaulyje yra 7097 gyvuojančios kalbos (ethnologue.com). 
Bent viena Šventojo Rašto knyga yra išversta į 3312 šių kalbų. 
Visas Naujasis Testamentas išverstas į 1521 kalbą, o jo dalys – 
dar į 1121 kalbą. Visa Biblija yra išversta į 670 kalbų  
(2017 m. spalio mėnesio duomenimis,  
http://www.wycliffe.net/en/statistics).

 � Kas minutę pasaulyje parduodama po 50 Biblijų.

 � Didžiausia pasaulyje Biblija sveria 547 kg ir yra 2,5 metro 
storio. Ją padarė stalius iš Los Andželo (JAV), nusprendęs visą 
Bibliją išdrožti medyje. Šiam darbui staliui prireikė net dvejų 
su puse metų.

 � Paskutinis žodis Biblijoje yra AMEN.

Ar žinojote?

Devyni maldos 
tipai Biblijoje

visa žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ leidybos 
veikla vykdoma rėmėjų aukų dėka. 
Dėkojame Jums ir kreipiamės, prašydami 
skirti mūsų fondui 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio. Prašome Jūsų užpildyti 
formą įrašant misionieriško labdaros 
fondo „Šviesa Rytuose“ duomenis 
internetu www.vmi.lt ir nusiųsti iki 
gegužės 1 d.

https://apklausa.lt/f/zurnalo-gyvieji-saltiniai-skaitytoju-apklausa-s2aheg9/answers/new.fullpage

Mieli skaitytojai, Dėkojame, kad skaitote mūsų žurnalą, leidžiamą kas ketvirtį. Džiaugiamės, 
kad skaitytojų ratas plečiasi, ir žurnalas pasiekiamas visoje Lietuvoje. Siekdami 

išsiaiškinti skaitytojų nuomonę ir lūkesčius, siūlome apsilankyti apklausų 
puslapyje ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus apie mūsų žurnalą.

Kviečiame paremti mus
Jūsų pajamų mokesčio suma
MUMS SVARBU KIEKVIENO IŠ JŪSŲ PARAMA

2%

aklausa
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Vakarų Vokietijos kancleris 
Konradas Adenaueris, būdamas 
jau daugiau nei aštuoniasdešimties 
metų, apsilankė pas gydytoją.
– Aš nesu stebukladarys, – pasakė 
jam gydytojas. – Negaliu jūsų 
pajauninti.
– Aš to ir neprašiau, – atsakė jam 
kancleris. – Aš tik noriu ir toliau 
senti.

Tai, ko Dievas neklaus

Dievas neklaus, kokį automobilį vairavai. Jis 
paklaus, kiek žmonių juo pavežei.
Dievas neklaus, kokio dydžio buvo tavo namai. Jis 
paklaus, kiek žmonių į juos priėmei.
Dievas neklausinės apie tavo drabužius spintoje. Jis 
paklaus, kelis žmones padėjai aprengti.
Dievas neklaus, koks buvo tavo didžiausias atlyginimas. Jis 
paklaus, ar ėjai prieš savo sąžinę, kad jį gautumei.
Dievas neklaus, kokias pareigas užėmei. Jis paklaus, 
ar savo darbą atlikai geriausiai, kaip galėjai.
Dievas neklaus, kiek draugų turėjai. Jis paklaus, 
keliems žmonėms tu buvai draugas.
Dievas neklaus, kuriame rajone tu gyvenai. Jis 
paklaus, kaip elgeisi su savo kaimynais.
Dievas neklaus apie tavo odos spalvą. Jis paklaus, ko kupina buvo tavo širdis.
Dievas neklaus, kodėl delsei priimti Jo Išgelbėjimą. Jei priėmei 
Išgelbėjimą – Jis su meile priims tave į savo namus Danguje.

Ne visada yra taip, kaip atrodo

Du keliaujantys angelai apsistojo nakčiai vienoje turtingoje šeimoje. Ši šeima buvo 

nemaloni ir užuot užleidę nakvynei svečių kambarį, angelams pasiūlė kampą 

šaltame rūsyje. Kai dangaus pasiuntiniai ant kietų grindų klojosi sau patalą, 

vyresnysis angelas pamatė angą sienoje ir ją užtaisė. Kai jaunesnysis angelas 

paklausė, kodėl taip padarė, vyresnysis atsakė:

– Ne visada yra taip, kaip atrodo.

Kitą naktį šie angelai apsistojo labai neturtingų, bet labai svetingų ūkininko 

ir jo žmonos namelyje. Pasidaliję su angelais tuo trupučiu maisto, kurį turėjo, 

šeimininkai užleido angelams savo lovą, kad jie gerai pailsėtų. Kai ryte pakilo saulė, 

angelai pamatė ūkininką ir jo žmoną apsiverkusius. Jų vienintelė karvė, iš kurios 

pieno jie ir gyveno, gulėjo lauke nugaišusi. Jaunasis angelas labai supyko ir paklausė 

vyresniojo:
– Kaip galėjai leisti, kad taip nutiktų? Pirmoji šeima turėjo visko, o tu jiems dar 

padėjai, – kaltino jis. – Antroji šeima turėjo mažai, bet buvo pasirengusi dalintis 

viskuo, o tu leidai jų karvei nugaišti.

– Ne visada yra taip, kaip atrodo, – ramiai atsakė vyresnysis angelas. – Kai 

apsistojome turtingų namų rūsyje, pastebėjau, kad sienos plyšyje yra paslėptas 

auksas. Bet kadangi šeimininkas buvo apimtas godulio ir nenorėjo dalintis savo 

gėrybėmis, aš užtaisiau tą plyšį, kad aukso jis niekada nesurastų. Praėjusią naktį, 

kai miegojome ūkininko lovoje, atėjo mirties angelas pasiimti ūkininko žmonos. 

Vietoje jos aš jam atidaviau jų karvę. Ne visada yra taip, kaip atrodo.

Kartais būtent taip ir būna, kai kažkas įvyksta ne taip, kaip turėtų.



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

Viešpatie, visas mano nuodėmes ir nuplauk jas savo šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į 
mano gyvenimą. Priimu Tavo amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis 
išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.

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

Malonūs skaitytojai,  

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

Visų žurnalų metinė 
prenumeratos kaina – 5 Eur

Žurnalus galite prenumeruoti 
internetinėje  svetainėje 
www.prenumeruok.lt bei mūsų 
redakcijoje, adresu: 
Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius

Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“  
leidžiami 4 kartus per metus, 

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

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

Prie širdies durų

Viešpaties meilė mums pasirodė Jėzaus Kristaus atėjimu į šį pasaulį, Jo gyvenimu tarp žmonių, 
mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš mirusiųjų. Kristaus mirtimi Dievas siūlo tau nuodėmių atlei-
dimą, Jo prisikėlimu – amžinojo gyvenimo dovaną. Tau tereikia ją priimti. Nuoširdžiai patikėk, kad 
Jėzus Kristus mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

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

Kaip susitaikyti su Dievu?

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

Žurnalas su CD leidžiamas kartą per ketvirtį, 
prenumeratos kaina metams – 12 Eur. 
Leidinio indeksas – 5106
2018 m. Jūsų laukia:

 � pažintiniai ir įdomūs straipsniai;
 � linksmos dainos ir jų natos;
 � pasakos;
 � rankdarbiai ir receptai;
 � konkursai;
 � straipsniai tėveliams ir pedagogams;

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: 
faktai ir įdomybės apie Lietuvą, lietuvių poezija, 
konkursai ir galvosūkiai.

Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ – 
vienintelis žurnalas Lietuvoje, kurio 
priedas – muzikinė kompaktinė 
plokštelė.

Daugiau informacijos apie prenumeratą – 
www.zvaigzdele.lt/prenumerata.
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Supratau, kad nors sendami daromės 
fiziškai silpnesni, tai dar nereiškia, kad 

turime darytis silpnesni dvasiškai.
- Billy Graham

Ši tauta sakosi esanti 
krikščioniška, tačiau gyventi 

joje pagal Jėzaus mokymą iš 
esmės yra neteisėta.
- Mark Sundeen

Tas, kuris be jokių išlygų 
atsiduoda laikiniems tautos, 

partijos ar klasės šūkiams, paveda 
Cezariui tai, kas, neabejotinai, 
priklauso tik Dievui – save.
- C. S. Lewis

Religijos laisvė turėtų reikšti, 
kad visi yra laisvi aptarinėti 

religiją. Tačiau praktiškai tai 
reiškia, kad beveik niekam 
neleidžiama ją net minėti.
- G. K. Chesterton

Mūsų visuomenė labai 
stengiasi neįžeisti 

nieko, išskyrus Dievą.
- Billy Graham

Biblija sako, jog lemtingąją dieną bus 
užduotas tik vienas klausimas – kaip 

pasielgei su Jėzumi? Į pragarą pateksi ne 
todėl, kad gėrei degtinę ar keikeisi, bet dėl 
to, kad atstūmei Jėzų!
- Billy Graham

Skaityk Bibliją. Dirbk daug ir 
sąžiningai. Ir nesiskųsk.

- Billy Graham


