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Turinys
Sveiki, mielieji žurnalo skaitytojai,
po ilgai trunkančios kaitros visada malonu sulaukti lietaus. Jis
ne tik nuplauna žemės dulkes, atgaivina vystančią augmeniją,
bet ir paskleidžia malonų gaivinantį kvapą. Pojūčiai padeda
suprasti, kaip nuostabiai Dievas rūpinasi viskuo, kas gyva, ir
kad tai Jam brangu. Dėl to norisi džiaugtis ir Jam dėkoti, šlo
vinti Viešpatį Jo didybėje!
Šios vasaros „Gyvųjų šaltinių“ žurnalo numerio tema – pavojai
šiuolaikinei bažnyčiai – tikrai aktuali ne tik krikščionims, bet ir
pasauliui. Tai kaip laiku veikiantis indikatorius, rodantis, kokiu
metu gyvename, primenantis, jog esame pačioje žmonijos
istorijos finišo tiesiojoje, ir kad kelio atgal jau nebus. Ir dėl to
turėtume būti budrūs ir budėti, kad eidami vis tirštėjančios
tamsos migloje neįkliūtume į spąstus, piktojo paspęstus Dievo
vaikams, kad tik šie nenueitų tikėjimo kelio iki galo.
Šiandien kaip niekada daug krikščionių ir bažnyčių, kuriuos
vienija atšalimas nuo Pirmosios meilės – Jėzaus, kai krikščio
nių gyvenime sąmoningai pasirenkamas susikurtas komfortas
ir tariamas saugumas be Dievo užuot su atsidavimu tarnavus
gelbstint sielas. Tikroji tokių kūniškų krikščionių padėtis Visa
galio akivaizdoje yra iš tiesų apgailėtina. Juk ne veltui Biblijoje
esame perspėjami būti blaivūs ir matyti realią situaciją, kad
niekas negalėtų mūsų suklaidinti ir išstumti iš Kristaus nuro
dyto siaurojo kelio.
Tad norėdami jautriai įspėti žmones būti pasiruošusius pa
stebėti vis didesnes blogio ir tamsos apraiškas, šiame žurnalo
vasaros numeryje publikuojame straipsnius, bylojančius apie
įvairius paskutinių laikų bažnyčiai gresiančius pavojus. Bet ir
šiais paskutiniais laikais raginame žmones neprarasti Dievo
mums suteiktos vilties. Štai pirmajame numerio straipsnyje
autorius Albertas Latužis įžvalgiai rašo: „Mažoji Kristaus kaimenė gyvuos, kol bus kristocentriškų tikinčiųjų, kol bus žmonių,
vertinančių Kristaus mokinystę, mylinčių ir gerbiančių šventą
Dievo Žodį ir Jo tiesą. Kristaus Bažnyčią žlugdo savanaudiškai,
paviršutiniškai nusiteikę jos nariai, bet kol joje bus žinančių,
kas yra atgaila, nuolankumas, šventumas, tol Bažnyčia, globojama Gerojo Ganytojo, gyvuos“.
Linkime jums prasmingo ir jautraus laiko su mūsų skaitiniais.
Palikite atvirą savo širdį, kad Šventoji Dvasia galėtų ateiti pas
jus ir sušildyti savo meile ir viltimi, kurią mums suteikė bran
gus mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus.
Nuoširdžiai,
Lina Jurgaitienė
redaktorė
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Ganytojo žodis

Albertas Latužis

Ylakių evangelikų baptistų
bažnyčios pastorius

Jūs jau nebesate ateiviai
nei svetimi, bet šventųjų
bendrapiliečiai ir Dievo
namiškiai, pastatyti ant apaštalų
ir pranašų pamato, turintys
kertiniu akmeniu patį Kristų
Jėzų, ant kurio darniai auga
visas pastatas, tampantis
šventykla Viešpatyje, ant kurio
ir jūs esate drauge statomi kaip
Dievo buveinė Dvasioje.
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Tai ištrauka iš apaštalo Pauliaus Laiško
efeziečiams, kurią aptinkame Naujajame Tes
tamente (Ef 2, 19–22). Kam šie žodžiai skirti?
Žinoma, pirmiausia jie skirti krikščionims –
nedidelei Efezo gyventojų mažumai, dėl ku
rios visuomenėje jau buvo kilę prieštaringų
vertinimų. Suprantama, šie teiginiai nebuvo
įslaptinta informacija, nes ir Paulius, ir šio
laiško gavėjai laikė savo garbinga pareiga Kris
taus mokymą – Jo Evangeliją – paskleisti kiek
galima plačiau. Bet Kristaus sekėjams Efeze
šie žodžiai turėjo ypatingą svarbą. Ne mažiau
svarbūs jie turėtų būti ir mums, gyvenantiems
XXI amžiuje.
Apie ankstyvuosius Kristaus mokinius
Ankstyvuoju Bažnyčios laikotarpiu Jėzaus
Kristaus išpažinėjai vadino save mokiniais,
broliais, šventaisiais. Bet gana anksti visuo
menėje juos pradėta vadinti krikščionimis –
žodžiu, kuris atsirado ne dėl jų praktikuojamo
krikšto, bet todėl, kad jie kaip Dievą garbino
Kristų (iš gr. Christòs). Jų tikėjimo išpažinimas
buvo trumpas ir aiškus: „Jėzus yra Viešpats!“
Ta tikinčiųjų mažuma gana anksti susidūrė su
persekiojimais, kartais labai žiauriais, bet tik
reikia stebėtis, kad Kristaus sekėjų skaičius ir
tuomet augo. Kaip tai paaiškinti? Gal jų pa
mokslininkai buvo įvaldę gudrias metodikas,
kurias naudodami į savo pusę patraukdavo
daugelį žmonių? Gal jie prisitaikė prie ypa
tingų žmonių norų ir pataikaudami jiems
kalbėjo tokius dalykus, kurių jie mielai norėjo
klausytis?
Nieko panašaus! Paulius paaiškina padėtį
rašydamas laišką Korinto krikščionims: Žydai
reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties,
o mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris
žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek
graikams – skelbiame Kristų, kuris yra Dievo
galybė ir Dievo išmintis. (1 Kor 1, 22–24) Kaip
matome, Paulius net neužsimena, kad pir
miausia reikėtų kaip nors įsiteikti publikai, o
tada ką nors papasakoti apie Dievą.

Apie vaisingą dialogą
Dar iškalbingesnis yra fragmentas iš apašta
lo Petro kalbos miniai, susirinkusiai Sekminių
dieną Jeruzalėje: Jėzų Nazarietį (...) jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus (...) Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio
namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą
Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. (Apd 2, 22–23, 36).
Žinoma, Petras nepamiršo pabrėžti, kad Jėzus
nepasiliko mirties glėbyje, bet buvo prikeltas
ir dabar yra amžinai gyvas.
Tikriausiai mūsų laikais Petras, pareiškęs
tokią nuomonę, būtų perspėtas ir pamokytas,
kad ateityje sušvelnintų toną ir taip aštriai
nekalbėtų. Bet koks buvo Petro kalbos rezul
tatas? Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie
ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: 'Ką
mums daryti, broliai?' (Apd 2, 37). Prasidėjo
vaisingas dialogas, o jo išdava – apie trys
tūkstančiai naujų Kristaus sekėjų, kurie savo
apsisprendimą paliudijo krikštu.
Apie tiesą ir kristocentriškumą
Biblijoje dažnai ir pabrėžtinai paliečiamas
tiesos klausimas, ir iš to galime spręsti, kad
Dievo akimis, tai svarbus dalykas. Mums, kaip
anuomet Pilotui, dažnai turėtų kilti klausimas:
„O kas yra tiesa? Ar tai tiesa?“ Ir jei mums atro
do, kad tai tiesa, ar nereikėtų išsiaiškinti, kuo ji
remiasi? Apaštalas Paulius savo ir bendražygių
vardu paaiškina tarnystės Dievui principą: Mes
(...) nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio, bet atviru tiesos skelbimu
prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo
akivaizdoje (...) Mes ne save pačius skelbiame,
bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį. (2 Kor 4, 2, 5)
Čia paminėtos tik kelios Šventojo Rašto
ištraukos, kalbančios apie Kristaus Bažnyčią,
jos išryškina vieną labai svarbų bruožą. Tai –
kristocentriškumas, be jo pati krikščionybė
prarastų prasmę. Be abejo, kristocentriška
Bažnyčia be kristocentriško tikėjimo narių
yra sunkiai suvokiamas dalykas. Tačiau kodėl
dažnai trūksta kristocentriškumo? Atsakymas
galėtų būti toks: kristocentriškumui ugdyti rei
kia gilesnių dvasinių įžvalgų, rimto dėmesio,
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pastangų ir nuolankumo. Bet būtina pripažin
ti, kad daugeliui būdingas paviršutiniškumas.
Net pirmieji tikėjimo žingsniai gali būti paska
tinti paviršutiniškų motyvų.
Apie du statytojus
Evangelistas Lukas užrašė Jėzaus pasako
jimą apie du žmones, stačiusius sau namus
(Lk 6, 47–49). Vienas iš jų daug negalvodamas
lengvabūdiškai pradėjo statyti tiesiog ant
smėlio, be pamato. Sienos greitai kilo, atsirado
stogas, ir namas buvo baigtas. Tokia sparta ga
lėjo stebinti aplinkinius, ir statytojas tikriausiai
buvo kaimynų giriamas.
Kitas žmogus pradėjo ne nuo sienų, bet
nuo gilių pamatų, kuriuos įrengė prisikasęs
iki tvirtos uolos. Šio žmogaus statyba užtruko
ilgiau, bet kai gamtos stichijos patikrino namo
patvarumą, žmogus džiaugėsi, nes jo pastatas
stovėjo tvirtai. O „spartuolio“ pastato neliko,
ir jo „griuvimas buvo smarkus“.
Šis Kristaus pasakojimas ne apie statybinin
kus ir statybų technologijas, bet apie žmones,
kurie Dievo malonės dėka turi progą išgirsti
Kristaus žodį, bet elgiasi skirtingai. Vieni nuo
lankiai ir nuoširdžiai klausia: „Ką man daryti,
Viešpatie?“, o kiti „dedasi maldingi“ ir daro, kas
jiems patiems patinka.
Apie tiesos sakymą
Trys evangelistai aprašė Jėzaus susitikimą su
jaunu, simpatišku ir turtingu žmogumi. Parašyta,
kad jis bėgte pribėgo prie Jėzaus ir mandagiai
uždavė svarbų klausimą: „Ką turiu daryti, kad
laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Savo ruožtu Jė
zus jaunuoliui uždavė kelis klausimus, į kuriuos
jis puikiai atsakė. Atrodo, kad šį pavyzdingą
jaunuolį reikėtų pagirti ir pasveikinti kaip įžen
gusį į Dievo karalystę. Bet Jėzus pasielgė kitaip
ir pasakė tai, kas jauną žmogų nuliūdino: Tau
trūksta vieno dalyko: parduok, ką turi, ir išdalyk
vargšams, tai įsigysi turtą danguje. Tada ateik ir
sek paskui mane! (Lk 18, 22)
Matyt, ši sąlyga jaunuoliui buvo per sunki,
nes jis nusiminęs pasitraukė. Galima numany
ti, kad Jėzus šio žmogaus sieloje įžvelgė silpną
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Aš pastatysiu
savo Bažnyčią, ir
pragaro vartai jos
nenugalės.

vietą ir todėl jam sąžiningai pasakė, ko dar
trūksta. Tikriausiai nedrįstume priekaištauti
Kristui dėl netinkamo elgesio, bet ar supranta
me, kad pagrįstas tiesos sakymas yra vertybė?
Beje, nesisielokime dėl šio jaunuolio likimo,
nes nežinome, kaip jis elgėsi toliau. Biblijoje
nėra pasakyta, kad užuot tąkart radęs amžinąjį
gyvenimą jis amžiams pražuvo.
Apie veidmainišką krikščionybę
Dar kitoje vietoje (Lk 14, 28–30) evangelis
tas Lukas atpasakoja Kristaus palyginimą apie
bokšto statytoją. Turėdamas gerų ketinimų jis
pradėjo statybą, neapskaičiavęs savo galimybių,
ir darbo užbaigti nesugebėjo. Iš tokio statytojo
kiti žmonės tik šaiposi. Anglikonų teologas Džo
nas Stotas (John Stott) yra taikliai pasakęs, kad
„krikščionybės peizažas yra nusėtas pradėtų ir
nebaigtų bokštų griuvėsiais. Tūkstančiai žmo
nių, lengvabūdiškai paraginti, lengvabūdiškai
priima sprendimą sekti Kristų, bet nesusimąsto,
ką tai reiškia ir kokios kainos gali pareikalauti
toks žingsnis. Todėl daugybė žmonių, laikančių
save krikščionimis, yra prisidengę plonu išori
nės krikščionybės sluoksniu. Nenuostabu, kad
krikščionybės kritikai kalba apie veidmainius ir
apsimetėlius bažnyčiose.“
Apie tikrąją Kristaus Bažnyčią
Kristus apie savo Bažnyčią pranašavo: Aš
pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai
jos nenugalės. (Mt 16, 18) Todėl Jo Bažnyčia
tikrai išliks šiame pasaulyje iki laikų pabaigos.

Ta Bažnyčia, kuri statoma ant apaštalų ir pra
našų pamato, kurios kertinis akmuo yra pats
Kristus Jėzus, ne tik išliks, bet ir augs, nes ji dar
neužbaigta. Prie jos prisidės vis naujos Dievo
malone dvasiškai atgimusios sielos, trokštan
čios tarnauti Gyvajam Dievui.
Aišku, kad tokios Kristaus Bažnyčios eg
zistavimas ir liudijimas negali patikti tamsos
jėgoms. Todėl ji visais laikais buvo ir bus
puolama, anot apaštalo Petro, „riaumojančio
liūto“ – velnio, kuris gali ne tik gąsdinti, bet
bando kai ką ir praryti (1 Pt 5, 8). Tiesa, tas
priešas gali neatrodyti toks baisus, nes sugeba
apsimesti šviesos angelu (2 Kor 11, 14). Tokie
dalykai labai pavojingi ir tokiu atveju Bažnyčiai
labai reikalinga apaštalo Pauliaus minėta dva
sių atpažinimo dovana.
Apie žemės druską
Reikėtų pažymėti, kad mūsų laikais baž
nyčiose kalbėti apie šėtoną nėra įprasta. Bet
ar išmintinga užmerkti akis prieš grėsmingą
pavojų? Kalbėti apie amžiną pražūtį taip pat
nėra madinga tema, nes esą žmonėms reikia
daugiau pozityvo. Tačiau kaip tada suprasti
vieną iš pagrindinių Biblijos tiesų, kad amžinai
žūstančiam reikia Gelbėtojo – Jėzaus Kristaus?
Juk gerosios naujienos prasmė atsiskleidžia tik
šalia blogosios žinios.
Nereikėtų stebėtis dėl pavojų mūsų laikų
Bažnyčiai, ateinančių iš išorės. Taip buvo, taip
yra ir taip bus toliau, tik galimas dalykas, kad
tų pavojų įvairovė dabar daug didesnė negu

praeityje. Bet vargu ar įmanoma sudaryti to
kių pavojų sąrašą, o ir kas galėtų tai padaryti?
Išeitis viena: Bažnyčiai – visiems jos nariams –
visiškai pasitikint Dievu prisiimti žmogui
įmanomą atsakomybę. Nes kiekvienas galime
(ir privalome) pasitikrinti, ar vis dar esame (jei
buvome) šioje žemėje kaip druska ir pasižy
mime jai būdingomis savybėmis. Kalbėdamas
apie druską, Kristus uždavė retorinį klausimą:
jei druska tik atrodo kaip druska, bet neturi
sūrumo, ką su ja daryti? Kam ji reikalinga?
„Ją belieka išberti žmonėms sumindžioti“, –
atsakė Kristus. Gaila, bet Bažnyčios istorijoje
yra daugybė tokių pavyzdžių. Ar nuoširdžiai
trokštame pagal Viešpaties valią būti druska
šioje žemėje, šviesa žmonių akivaizdoje, kad
jie, matydami mūsų gyvenimą ir darbus, šlo
vintų Dievą?
Mažoji Kristaus kaimenė gyvuos, kol bus
kristocentriškų tikinčiųjų, kol bus žmonių,
vertinančių Kristaus mokinystę, mylinčių
ir gerbiančių šventą Dievo Žodį ir Jo tiesą.
Kristaus Bažnyčią žlugdo savanaudiškai, pa
viršutiniškai nusiteikę jos nariai, bet kol joje
bus žinančių, kas yra atgaila, nuolankumas,
šventumas, tol Bažnyčia, globojama Gerojo
Ganytojo, gyvuos.
Žvelki visad vien į Jėzų,
nuo Jo nenuleiski akių,
ir ištirps tartum sniegas aplink tave
daug dalykų beverčių, menkų.
(Giesmių vainikas 169)
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Laikas rinktis

Apie gerbėjus
ir sekėjus
Romualdas Babarskas

Evangelinio Biblijos Instituto rektorius
Šilutės Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Vienas iš pagrindinių Kristaus
rūpesčių buvo tas, jog tie, kurie
klauso Jo žodžių, juos ir vykdytų.
„Kam vadinate mane: ‘Viešpatie,
Viešpatie’, o nedarote, ką sakau?!“
(Luko 6, 46)?! Jėzus aiškiai įspėja,
jog žmogus, kuris nevykdo to,
ką išgirdo, yra saviapgaulės
gniaužtuose. Jis tarsi statybininkas,
greitai pasistatęs įspūdingo grožio
namą, kuris kaipmat patraukia
aplinkinių dėmesį, kuriuo žavimasi,
apie kurį daug kalbama. Nepaisant
to, yra viena rimta problema –
namo pamatai. Pasirodo, namas
pastatytas ant smėlio ir išlieka tik
tol, kol yra palankios sąlygos. Kai
ateis audros, kai nugriaudės teismo
diena, kaipmat paaiškės tikroji šio
pastato vertė – jis neliks stovėti.

6

Jėzus nesunkiai atskiria tuos, kurie vykdo Jo žodžius, nuo tų, kurie jais tik žavisi.
Tokios perskyros paminėjimas ypač aktualus
mūsų laikais, kai žodis „gerbėjas“ plačiai pri
gijęs net tarp jauniausių visuomenės narių
(„Aš esu jūsų gerbėja / gerbėjas“. Tokį posakį
kartais galima išgirsti iš vaiko lūpų, stebint,
kaip jis prašo autografo iš žinomo žmogaus).
„Gerbėjo“ statusas leidžia mėgautis kito
žmogaus darbo vaisiais, pačiam nedalyvaujant
jų auginimo ir brendimo procesuose. Norint
būti sporto aistruoliu nereikia laikytis ypatin
gos drausmės, klausytis vadovo nurodymų,
atsiskaitinėti už pasiektus arba nepasiektus
rezultatus. Norint išklausyti gerą muzikinį kū
rinį, nereikia muzikinio išsilavinimo, nereikia
valandų valandas leisti jį repetuojant ir klau
santis savo mokytojo patarimų. Tačiau į visa tai
žvelgiant pačių dalyvių akimis, viskas atrodo
kur kas rimčiau – norint pasiekti įspūdingus
rezultatus reikia ne ką mažiau įspūdingų pas
tangų, uolumo ir nuoširdaus pasišventimo.
Tam ryšis ne kiekvienas.
Žavėtis Kristaus mokymu nepakanka
Panašiai ir Kristaus mokymas yra lengvai
prieinamas, dažnai skaitomas, skelbiamas, juo
žavimasi. Tačiau Kristus įspėja manančius, jog
viso to pakanka. Jo nestebina žmonės, girdin
tys žodį ir su džiaugsmu jam pritariantys. Jis
pats patikina savo klausytojus, kad dauguma
šitų žmonių nuo Jo atkris prasidėjus gundy
mams (Lk 8, 13–14). Akivaizdu, jog Kristui
rūpi galutinis išgirsto žodžio rezultatas: ar

šie žmonės duoda Dievo taip trokštamą vaisių (Lk 8, 15. Taip pat žr. Kristaus palyginimą
apie nevaisingą figmedį Lk 13).
Mokytojui, treneriui ar darbo vadovui nėra
nieko apmaudžiau nei tai, kad jo mokinys
pritaria jo nurodymams, tačiau pasirodymo
metu, kai to labiausiai reikia, tų nurodymų
nevykdo. Mokinio pritarimas vadovui, gebėji
mas cituoti ar kitaip atkartoti jo instrukcijas –
visa tai netenka prasmės, jei nėra vykdomas
pagrindinis dalykas – nesilaikoma to, kas
buvo sakyta. Jei mane mylite, jūs laikysitės
mano įsakymų“ – pasakė Jėzus savo moki
niams (Jn 14, 15). Deklaruojama meilė greitai
tampa tuščiu dalyku, jeigu ji nėra išreiškiama
konkrečiais darbais, kaip ir tikėjimas, nepaliu
dytas konkrečių darbų, yra laikomas negyvu
(Jok 2, 14–26).
Yra viena istorija apie lyno akrobatą, kuris
demonstravo savo sugebėjimus vaikščioti lynu,
nutiestu tarp dviejų dangoraižių. Akrobatą
stebėjusi publika nešykštėjo jam ovacijų, ta
čiau visi dar labiau nustėro pamatę, kaip lynu
jis veža karutį. „Ar tikite, jog šiame karutyje
lynu sugebėčiau pervežti žmogų?“ – paklausė
susirinkusiųjų akrobatas. Vieni susimąstė, o
kiti sušuko: „Taip, žinoma!“ Pažvelgęs į pas
taruosius, žmogus paklausė: „Na, tai kuris iš
jūsų norėtumėte sėstis į karutį?“ Norinčiųjų
neatsirado.
Ši istorija puikiai iliustruoja skirtumą tarp
tų, kurie pritaria ir žavisi tuo, ką mato, ir tų,
kurie žengia konkrečius žingsnius, kitaip ta
riant, skirtumą tarp gerbėjų ir sekėjų. Visais

Meilė greitai
tampa tuščiu
dalyku, jeigu ji
nėra išreiškiama
konkrečiais
darbais.
laikais Kristui nestigo gerbėjų. Jo žemiškojo
tarnavimo metu buvo daug tų, kurie Jo ieškojo,
tikėdamiesi sulaukti iš Jo stebuklo arba išgirsti
įdomų pamokymą. Regis ir šiandien nestinga
Jėzaus gerbėjų.
Apie jokį kitą istorinį asmenį nėra sukurta
tiek filmų, parašyta tiek knygų. Jėzus didžiai
gerbiamas net kitų pasaulio religijų. Jį palai
kančiųjų skaičius išties įspūdingas. Tačiau ar
Jį tai iš tiesų jaudina? Matydamas Jį supusias
minias, Kristus joms aiškiai nurodė, ką reiškia
būti Jo sekėjais (Lk 14, 25–33). Šias sąlygas
Jis vis iš naujo atkartoja savo mokiniams
(Mt 10, 37–38; 16, 24–25; Mk 8, 34; Lk 9, 23;
Jn 12, 25–26), nustebindamas juos aukštais
Dievo karalystės reikalavimais (Mt 10, 23–27).
Nenuostabu, jog Kristus įspėja klausytojus
neapsigauti įspūdingais demografiniais rodi
kliais (Mt 7, 13–14). Kristus turi daug gerbėjų,
bet nedaug sekėjų, daug klausytojų, bet ne tiek
daug vykdytojų.
7

Griežčiausi Kristaus
žodžiai skirti
veidmainiams,
tiems, kurie žino
Dievo valią, bet jos
nevykdo.
Ar esi Dievo šeimos narys?
Savo šeima Jėzus vadina tik tuos, kurie vyk
do Jo Tėvo valią (Mt 12, 50), savo draugais –
tik tuos, kurie daro, ką Jis įsako (Jn 15, 14).
Jis gali užjausti, paguosti, padėti tiems, kurie
Jo šaukiasi, bet Jo palankumas tenka tiems,
kurie vykdo, ką Jis yra prisakęs. Būtent jiems
paskutinę dieną Jis ištars: „Eikš į savo šeimi
ninko džiaugsmą.“ (Mt 25, 23) Būtent tokių
žmonių Dievas ieškojo visais laikais. Sena
jame Testamente izraelitai bandė pelnyti
Dievo palankumą gausiais aukų atnašavimais,
įspūdingu muzikiniu šlovinimu ar išorine
atributika. Kiekvienas iš šių veiksmų buvo
savaime įspūdingas ir pritraukdavo aplinkinių
dėmesį. Tačiau Dievo tai nė kiek nesujaudina.
Anaiptol, pasitenkinimas teisingai atliktomis apeigomis, gražiai sukalbėta malda ar
paaukota pinigų suma nesant vidinio pokyčio Dievui sukelia šleikštulį (Iz 1, 11–17;
Am 5, 21–24). Jis nepakęs veidmainystės.
8

Griežčiausi Kristaus žodžiai skirti veidmai
niams, tiems, kurie žino Dievo valią, bet jos
nevykdo (Mt 23). Tokių žmonių teismas bus
itin griežtas (Lk 12, 47). Jokūbas taikliai at
kartoja šią mintį, ragindamas tikinčiuosius
nesiveržti į mokytojus (arba pamokslininkus),
nes mokytojo dvilypumas, t. y. skirtumas tarp
to, kaip jis gyvena, ir to, ko jis moko kitus,
užtrauks jam griežtą Dievo teismą (Jok 3, 1).
Apskritai visas Jokūbo laiškas yra Jėzaus rei
kalavimų vykdyti Jo žodžius atkartojimas.
Kadaise Jėzus, atsakydamas į vienos moters
susižavėjimą Jo gimdytoja, atsakė, kad „labiau
palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio
ir jo laikosi“ (Lk 11, 27). Toks pat įspėjimas
nuskamba Jokūbo laiške. Ten autorius taip pat
skiria daug dėmesio saviapgaulės pavojams.
Jei kažkas pagarbiai išklausė skelbiamą žodį,
pasimėgavo gražiu pamokslu, padiskutavo
įdomiomis teologinėmis temomis, bet to
nevykdė, jis – labiausiai apgautas žmogus.
Toks žmogus prilyginamas veidrodyje savimi
pasigrožėjusiam žmogui, kuris nuėjęs nuo
veidrodžio, lieka toks pat, kaip ir prieš tai.
Anot Jokūbo, palaiminti yra tik tie, kurie vykdo
(Jok 1, 22–25). Įdomu, kad jau kitoje eilutėje
Jokūbas duoda puikų tokio apgauto žmogaus
pavyzdį – tai žmogus, deklaruojantis savo
pamaldumą, bet nesugebantis susilaikyti nuo
apkalbų ar paskalų skleidimo (ne be reikalo
apaštalas Paulius viename iš savo laiškų mini
liežuvavimą kaip Dievo tarnautojus diskva
lifikuojančią charakteristiką (1 Tim 3, 8).
Tikrasis pamaldumas, anot autoriaus, pasireiškia konkrečiais gailestingumo darbais
ir pasaulietiškumo išsižadėjimu (Jok 1, 27).
Kur bepažvelgtume, begalinis Kristaus
noras turėti vykdytojus yra akivaizdus. Kaip
krikščionims, kiekvienam iš mūsų, yra sveika
ir naudinga nuolat sau užduoti šį klausimą: „O
kas esu aš – klausytojas ar vykdytojas? Kristaus
sekėjas ar tik Jo gerbėjas?“ Mums, skaitantiems
ir girdintiems Jo žodžius, verta įsidėmėti pa
prastą ir vaikui suprantamą Jo paraginimą,
kadaise ištartą vienam Įstatymo mokytojui:
„Eik ir tu taip daryk!“ (Lk 10, 37)
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Tad eikite ir
padarykite mano
mokiniais visų tautų
žmones, krikštydami
juos vardan Tėvo ir
Sūnaus, ir Šventosios
Dvasios, mokydami
laikytis visko, ką tik
esu jums įsakęs.

Nenoras mokyti
ir mokytis

Holger Lahayne

Evangelikų teologas, Lietuvos evangelikų
reformatų sinodo kuratorius

Naujojo Testamento laiškuose
krikščionys vadinami labai įvairiai:
„šventaisiais“, „tikinčiaisiais“,
„išrinktaisiais“ arba „Dievo
vaikais“. Šis šiandien įprastas,
„krikščionių“ pavadinimas visoje
Biblijoje minimas tik triskart.1
Visose evangelijose Jėzaus sekėjai
dažniausiai apibūdinami vardu
„mokiniai“2. Mokiniais visų pirma
vadinami apaštalai, bet paskui
ir visi, įtikėjusieji Jėzų esant
Gelbėtoju.3

Apd 11, 26; 26, 28; 1 Pt 4, 16.
2
Evangelijoje pagal Joną vartojama vien tik ši sąvoka.
3
Lk 6, 17 ir Apd 6, 1; 9, 1, 10, 26, 38; 13, 52; 15, 10 ir kt.

Mokinys yra žmogus, kuris turi mokytoją
ir klausosi, ką jis sako bei aiškina. Didysis
Mokytojas yra pats Dievas. Jis „žadina mano
ausį, kad klausyčiausi tarsi mokinys“ (Iz 50, 4).
Tikintysis Izraelyje pirmiausia buvo laikomas
klausytoju. Svarbiausias žydų tikėjimo išpaži
nimas prasideda raginimu „klausykis“1. Nau
jajame Testamente Tėvas liepia apaštalams:
„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš
gėriuosi. Klausykite jo!“ (Mt 17, 5) Jėzus save
lygina su ganytoju, o savo sekėjus – su avimis,
kurios „klauso jo balso“ (Jn 10, 3). Dievo ir Jo
žodžio klausymasis laikomas būtinuoju krikš
čionių bruožu (Jn 8, 47).
„Šiandien Jėzus mus moko tiesiogiai per
savo Dvasią2, taip tapdamas mūsų „vidiniu
mokytoju“, – rašo Jonas Kalvinas. Šventoji
Dvasia atveria širdį Dievo žodžiui ir Jo pamo
kymams. Tam visai neprieštarauja reikalavi
mas krikščionims mokyti ir raginti vieni kitus
(Kol 3, 16). Kristus mus moko pasitelkdamas
Dvasią iš vidaus ir skelbiamu Žodžiu kaip „išo
rinis mokytojas“.
Visi krikščionys yra mokiniai. Tačiau
taip pat visi ir kunigai, „pašaukti išgarsinti
šlovingus [Dievo] darbus“ (1 Pt 2, 9). Marty

3

1
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nas Liuteris viename 1523 m. rašte teigia, kad
visi tikintieji turi mokyti ir skelbti Dievo žodį.
Pavyzdžiui, tėvai turi perteikti savo vaikams
tikėjimo pagrindus.3 Bet, anot reformatoriaus,
„viešą Žodžio tarnystę“ atlieka tik tie, kurie
visų bendruomenės narių vardu „šias tarnystes
vykdo viešai, idant Dievo tauton neįžengtų
jokia pasibjaurėtina klaidatikystė ir netvarka“.
Todėl bažnyčios yra subūrusios specialias
mokytojų grupes – atrinktus tikinčiuosius,
kurie turi mokymo dovaną.4 Bendruomenės
„vyresniųjų“ (ar „vyskupų“, t. y. prievaizdų)
tarnystė iš esmės apima mokymo užduotį, nes
visi vyresnieji privalo gebėti mokyti5. Jie veikia
tarsi Kristaus „įrankiai“ Žodžio tarnyboje, –
pabrėžia visi reformatoriai. Bendruomenės
vadovybė įpareigota mokyti, o bendruomenė
privalo to mokymo klausytis.6
Apaštalas Paulius, „mokytojas pagonims“
(1 Tim 2, 7), savo ilgosios viešnagės Efeze
metu paskelbė žmonėms „visus Dievo nuta
rimus“ (Apd 20, 27). Miesto tikintiesiems jis
plačiai atskleidė visą Dievo mokymo plotmę
(20 eil.). Jis ragino vyresniuosius toliau ganyti

1
2

„Klausykis, Izraeli!“, Įst 6, 4–5; žr. ir Įst 30, 19–20.
Jn 6, 45; 14, 26.

4
5
6

Įst 6, 6–9; 2 Tim 3, 14–15.
Rom 12, 7; 1 Kor 12, 28; Ef 4, 11.
1 Tim 3, 2; Tit 1, 9.
2 Tim 1, 13; 2, 1, 15 ir 2 Tes 3, 6, 14.

bendruomenės narius (28 eil.). Kaip ganytojai7
jie turėjo pagal Pauliaus pavyzdį maitinti avis
Dievo žodžiu ir skelbti visapusišką krikščio
nišką mokymą.
Žymusis Jėzaus misijinis paliepimas taip pat
yra įsakymas mokyti ir mokytis: „Tad eikite ir
padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,
krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko,
ką tik esu jums įsakęs.“ (Mt 28, 18–20) Palie
pimas aiškiai rodo, kad perteikti turi būti ne
mokymo fragmentai, o viskas, ką įsakė Jėzus.
Visko reikia mokyti: visų Jėzaus žodžių, bet
taip pat ir apaštalų žodžių ir viso Senojo Tes
tamento, nes „visas Raštas yra (...) naudingas
mokyti (...)“ (2 Tim 3, 16). Pats Jėzus po pri
sikėlimo davė gerą mokymo pavyzdį: dviem
nusivylusiems mokiniams, keliaujantiems į
Emausą, ko gero, kelias valandas aiškino, „kas
visuose Raštuose apie jį parašyta“ ir taip „at
vėrė Raštų prasmę“ (Lk 24, 27, 32). Šv. Dvasia
tuos žodžius pritaikė mokinių širdims, pado
vanojo jiems supratimą ir džiaugsmą (32 eil.).
Misijinis paliepimas nekalba apie pliką
informacijos perteikimą. Vien klausytis ne
užtenka, reikia išmokti ir darbuotis, veikliai
paklusti Žodžiui („laikytis visko“)8. Krikščio7
8

Ar pastoriai, plg. lot. pastor – ganytojas, piemuo.
Žr. ir Jok 1, 22.
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nio gyvenime svarbu tiesą ne tik žinoti, bet
ir suprasti bei mokėti praktiškai pritaikyti
gyvenime. Kadangi gyvenimas nuolat keičia
si, o mes vis atsiduriame naujose situacijose,
kaskart turime gebėti naujai pritaikyti Žodį.
Todėl mokymosi procesas yra nepaliaujamas
ir trunkantis visą gyvenimą.
Jei bendrojo lavinimo mokyklą galime
baigti ir nebesivadinti mokiniais, tai Jėzaus
Kristaus mokiniais liksime visą gyvenimą, nes
Jo mokyklos pabaigti neįmanoma. Dvasinio
brandos atestato šioje žemėje, deja, nėra. Bet
mokymosi pažanga ir tobulėjimas vis dėlto turi
matytis – juk esame raginami vis labiau pana
šėti į Kristų (Rom 8, 29) ir duoti vis daugiau
Dvasios vaisių (Gal 5, 22–23). Tikėjimas ir
Dievo pažinimas būtinai turi augti.9 Efezie
čiams Paulius linkėjo, kad jie nebebūtų „maži
vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mo
kymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo,
vedančio į klystkelius.“ (Ef 4, 14)
Mokytis šiandien galima labai įvairiai, pvz.,
asmeniškai skaitant knygas arba išnaudojant
plačias interneto galimybes. Tačiau visiems
tikintiesiems dar svarbesnė mokymosi vieta
yra bendruomenė. Bendraudami su kitais
sužinome daug naujų dalykų; pamatome, kad
kiti tą patį gali vertinti visai kitaip; išmokstame
klausytis ir kelti svarbius mokymosi klausi
mus: gal aš klystu? Galbūt galiu pasimokyti iš
kitų, kitaip manančių?
Šeima ir tikinčiųjų bendruomenė yra ge
riausios vietos mokytis, kadangi Biblijoje ak
centuojamas mokymasis iš pavyzdžių.10 Jėzus
išsirinko nedidelę grupelę mokinių (Lk 6, 13),
kad su jais galėtų gyventi, artimai bendrauti,
būti jiems pavyzdžiu (Mk 3, 14). Mokiniai
pirmiausia turi tapti tokie kaip mokytojas11,
o paskui imti savarankiškėti ir patys atlikti
mokytojo darbus12.
9
10

11
12

2 Kor 10, 15; Ef 4, 15; Kol 1, 10; 1 Tes 4, 1.
Tokie pavyzdžiai yra Dievas (Ef 5, 1; Mt 5, 45.48), Jėzus
(Jn 13, 15–16; 1 Tes 1, 6; 1 Kor 11, 1; Ef 4, 32; Kol 3, 10),
apaštalai (Fil 3, 17; 1 Tes 1, 6–7; 2 Tes 3, 7.9; 1 Tim 1, 16),
vyresnieji (Tit 2, 7; 1 Pt 5, 3), kitos bendruomenės
(1 Tes 2, 14; 1 Tes 1, 7), o vaikams, žinoma, tėvai.
Lk 6, 40; Mt 10, 25.
Lk 9, 1–6; Jn 20, 21.
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Grėsminga tikroji padėtis
Toks biblinio mokymo ir mokymosi eskizas.
Šiame fone Lietuvos evangelinių bažnyčių
padėtis visai nedžiugina. Ir pirmiausiai dėl to,
kad stačiai klesti nenoras mokyti ir mokytis. O
tai yra vienas grėsmingiausių pavojų šių dienų
bažnyčioms.
Dešimtmečius komunistai draudė beveik
visą teologinį švietimą, visaip stengėsi sukliudyti
krikščionių norui lavintis ir tobulėti. Ateizacija
iš dalies buvo sėkminga, nes atvedė nemažą dalį
žmonių į nureligintą būklę. Nepriklausomybės
metu bažnyčioms teko sunki užduotis įveikti šį

Nenoras mokytis ir
mokyti daro krikščionių
bendruomenes
pažeidžiamas.

atsilikimą. Šiandien, prabėgus bemaž trisdešim
čiai religijos laisvės metų, jokių ribojimų nei iš vi
daus, nei iš išorės jau nebelikę. Galimybės mokyti
ir mokytis yra tokios plačios, kaip dar niekada
nėra buvę. Kai mokslo galimybes, rodos, tik
rieškučiomis imk ir semkis, nemažai tikinčiųjų
elgiasi tarsi maži užsispyrę vaikai, nusprendę:
kai jau dabar visko tiek daug, tai aš tyčia nieko
neimsiu. Kiek turiu, tiek man ir užtenka.
Šiandien jau nebegalime visos kaltės versti
sovietmečiui – šiandien kliūtimi jau tampa
pačių tikinčiųjų nenoras mokytis. Šis nenoras
labiausiai pasireiškia religiniu formalumu, tradi
cionalizmu ir bendru abejingumu mokymuisi.
Bažnyčios paslaugų ir apeigų reikia tik svarbiau

siose gyvenimo „stotelėse“ (gimimas, santuoka,
mirtis), o geriausiu atveju sekmadieniais, jeigu
prisiruošiame nueiti į pamaldas. Dauguma net
ir nesupranta, kodėl to neužtenka. Bet koks
rimtesnis teologinis švietimas priskiriamas vien
dvasininkams – pastoriams ir kunigams.
Tai rimtas iššūkis, bet ne naujas. Laiške
hebrajams to meto krikščionys barami, kad
pasidarė „nerangūs klausyti“ (Hbr 5, 11). Jie
jau turėtų būti mokytojai, tačiau juos pačius
vis dar reikia pamokyti „pagrindinių dalykų
apie Dievo apreiškimus. Jūs tapote tokie,
kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio“
(Hbr 5, 12).13 Bet tikintieji negali likti „maži
vaikai“ (Ef 4,14) – nesavarankiški, nepastovūs
ir pažeidžiami.
Čia pagelbėti gali ir turi krikščioniškas
suaugusiųjų švietimas. Šiandien bažnyčiose
nemažai dėmesio skiriama muzikai ir šlovi
nimui, darbui su vaikais ir jaunimu, o užvis
aistringiau – nebažnytinėms socialinėms tar
nystėms. O suaugusiųjų katechezė14 daug kur
13
14

Žr. ir 1 Kor 3, 1–3.
Nuo gr. katechein – mokyti.

net neegzistuoja. Kodėl? Nenoras mokytis eina
kartu su nenoru mokyti.
Bažnyčių pastoriai ir vyresnieji visų pirma
yra ganytojai, kurie turi maitinti avis; moky
tojai, kurie privalo „aprūpinti šventuosius“
(Ef 4, 12). Jie yra „Dievo žodžio tarnai“, turintys
tikinčiuosius pamokyti Dievo žodį suprasti ir
taikyti visose gyvenimo srityse. Deja, šių dienų
bažnyčių tarnautojams galima pritaikyti tokius
pat griežtus žodžius, kaip ir ano meto „Izraelio
ganytojams“: „Argi ne ganytojų pareiga – ga
nyti kaimenę? (...) Silpnųjų jūs nestiprinote,
sergančiųjų negydėte, sužeistųjų netvarstėte,
paklydusiųjų ir pražuvusiųjų neieškojote, bet
valdėte jas jėga, net šiurkštumu.“ (Ez 34, 2–4)
Reikia suburti tokią ganytojų ir mokytojų
komandą, kurios nariai pagal dovanas ir ga
limybes įvairiais būdais noriai skelbtų Dievo
žodį ir katechizuotų visą bendruomenę.
Kuo skubiau būtina kelti ir visaip skatinti
dėmesį ganytojiškam darbui ir mokymui, nes
kitaip krikščionys liks neapsaugoti nuo rim
tų grėsmių – juk ir Jėzus, ir Paulius kalbėjo
apie „plėšrius“ ar „žiaurius vilkus“15, kurie
„klastingomis kalbomis“ mokinius bandys
patraukti į savo pusę. Paulius taip pat perspėja
dėl atėjūnų, kurie skleidžia „kitą evangeliją“16
ir veda prie atpuolimo nuo tikėjimo17. Todėl
Bažnyčios pastorių ir mokytojų užduotis
nuo apaštalų laikų iki pat šios dienos išlikusi
dvejopa: kovoti su netikrais mokytojais, juos
stabdyti bei patiems stengtis dėstyti „sveiką
mokslą“ (Tit 1, 9, 11).
Nenoras mokytis ir mokyti daro krikščionių
bendruomenes pažeidžiamas. Tai tarsi atida
ryti avių aptvaro vartai. Kvaila manyti, kad
anapus plėšrūnų nėra. Dar kvailiau grėsmės
akivaizdoje vartų neuždaryti. Jėzus, mūsų Ge
rasis ganytojas, tapo Mokytoju ir pats turėjo
mokytis – savo tėvo amato18, išminties, paklus
numo ir Rašto19. Imkime pavyzdį iš Jo. O gal
vis dėlto manome, kad esame gudresni už Jį?
15
16
17
18
19

Mt 7, 15; Apd 20, 29.
Gal 1, 6–9; žr. 1 Tim 6, 3–5; 2 Tim 2, 16–18.
1 Tim 4, 1; žr. ir 2 Pt 2, 1–2; Jud 3–4.
Mk 6, 3; Mt 13, 55.
Lk 2, 40.52; Jn 8, 28; Hbr 5, 8.
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Būkite budrūs!

Priešas prie
Bažnyčios vartų?
Ne, priešas jau
Bažnyčioje!
Valdas Vaitkevičius

Šiaulių laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastorius

Biblijos knygų kanoną sudarė
Bažnyčia, todėl laikoma, kad
ir jos autoritetas yra viršesnis
už Raštą. Už Bibliją turime
būti dėkingi Bažnyčiai. Be kita
ko, Bažnyčia turi privilegiją
padalinti ir iš dangaus žmonėms
skirtą malonę. Ne Kristus veda
prie Bažnyčios, o ji pati veda
mus prie Kristaus. Toks tad
yra Romos katalikų bažnyčios
mokymas.

Reformistinio supratimo esmė: Kristus
padedant Šventajai Dvasiai susijungia su žmo
nėmis ir pasirūpina jų tikėjimu, taip sukurda
mas bažnyčią kaip savo kūną (lot. tikinčiųjų
surinkimas).
Reformatoriai teigė, kad bažnyčia yra dvasinis kūnas ir kad be išperkamosios Kristaus
aukos ir atnaujinančios Šventosios Dvasios
galios bažnyčios negalėtų būti, rašo Louisas
Berkhofas savo knygoje „Sisteminė teologija“.
Atstovauju reformistinės bažnyčios spar
nui, todėl mintimis apie bažnyčią trikdančius
veiksnius dalinsiuosi, visų pirma, remdamasis
Šventuoju Raštu, antra, apsiribosiu savos ben
druomenės, kurios narys esu, požiūriu, trečia,
remsiuosi Johno Stotto ir Ricko Warreno
įžvalgomis ir pastabomis, ketvirta, pasitelksiu
dviejų man brangių žmonių pokalbių su jais
metu išsakytą nuomonę.
1. Laiške Timotiejui apaštalas Paulius rašo:
(...) noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo
namuose, kurie yra gyvojo Dievo Bažnyčia,
tiesos stulpas ir atrama (1 Tim 3, 15).
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Bažnyčia – tiesos stulpas ir atrama
Dievo pavedimas bažnyčiai – būti tiesos
stulpu ir atrama. Ar gali tad architektūros
paminklas būti „tiesos stulpu ir atrama“? Sta
tinys yra tik statinys ir atramos jame turi tam
tikras funkcijas, pavyzdžiui, atlaikyti statinio
svorį, paskirstyti vienokias ar kitokias statinio
dalies ar fragmento apkrovas. Tiesa, apie kurią
kalbama Rašte, yra kažkas kita.
Tardomas Jėzus atskleidė Pilotui savo mi
siją: Aš (...) esu atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau
tiesą. (Jn 18, 37) O kas yra tiesa?!, – paklausė
Pilotas. Jėzus aiškiai jam atsakė: Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Vadinasi, pats
JĖZUS yra Tiesa (Jn 14, 6), JO mokymas yra
tiesa.
Ar šiandien bažnyčia yra tiesos stulpas
ir atrama? Ar bažnyčia mokosi iš Jėzaus, ar
bažnyčia moko, ką vienoje ar kitoje situacijoje
pasakytų ar patartų, ko imtųsi Jėzus?
Tikriausiai tiesa nepasiduoda laiko, erdvės
ar didžių asmenybių įžvalgų suvaržymui.
Bažnyčia negali jos kontroliuoti. Tiesa buvo
pirmiau nei bažnyčia.

Mažų, reformistinių bendruomenių pro
blema – susiaurinti, supaprastinti Evangeliją,
Dievo evangelijai pritaikyti savo nustatytą
tvarką ir supratimą, t. y. pateikti tik dalį teisin
go paveikslo. O žmonėms ir bažnyčiai reikia
visos tiesos.
2. (...) Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė
už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas
valančiu vandeniu per žodį, kad padarytų sau
garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei
raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. (Ef 5, 25–26)
Šventa ir nesutepta Bažnyčia
Apie ką čia kalbama? Apie kokį šventumą?
Kalbama apie „tikinčiųjų surinkimo“, t. y. žmo
nių, sudarančių bendruomenę, tyrumą. Jėzus
meldžiasi: Aš neprašiau, kad juos paimtum iš
pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo
(Jn 17, 16). Mums patiems kovoti prieš kūnišką
prigimtį neįmanoma. Jėzus tai žino, todėl atei
na mums į pagalbą, savojoje maldoje savo Tėvo
prašydamas apvalančios malonės. Tačiau kiek
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atsakomybės tenka mums, Dievo vaikams, Jo
malonių paveldėtojams?
Yra toks posakis: nieko nedaryk ir nepa
darysi klaidų! Iš esmės tai reiškia pasitraukimą,
atsiribojimą nuo šio pasaulio. Atsiribojimą
nuo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime,
nuo politikos ir panašiai. Ar JĖZUS mus ragino
atsiriboti? Ar JIS mus mokė užsidaryti? Kaž
ką intensyviai veikti užsidarius? Ankstyvųjų
vienuolijų maldingumas ir aktyvi vienuolių
gyvensena už aukštų sienų neapsaugojo jų nuo
nuodėmės.
Argi JĖZAUS pavyzdys Jam karštai dis
kutuojant su fariziejais ir įvairiausio plauko
nusidėjėliais, pietaujant jų pačių namuose,
neparodo, kad Jo sekėjų gyvensena turėtų
būti aktyvi? Galiausiai, patys įvertinkime savo
atsietų nuo šio pasaulio reikalų šventumą ir
pamatysime, kad mūsų šventumo marškinėliai
nėra jau tokie švarūs.
Kitas kraštutinumas, anot Johno Stotto, –
„derinimasis“ prie esamos valdžios. Pasaulis
turi savo žaidimo taisykles ir tikintieji, daly
vaudami tuose rimtuose ir nerimtuose žaidi
muose, turėtų suvokti, jog čia baudžiama ir
skatinama už kitokias moralines nuostatas,
dažnai toli gražu nederančias su Šventojo
Rašto dvasia.
Pamenu Šiaulių miesto mero kalbą dėl orga
nizuojamų mieste Sekminių pamaldų. Mums,
įvairių krikščioniškų konfesijų dvasininkams,
jis pasakė: Jūs turite išlikti savimi, būkite tokie,
kokie esate. Tada jūs būnate įdomesni. (Gal
neatkartojau pažodžiui, bet mintis tokia).
Mes turėtumėme likti Jėzaus mokiniais ir
būdami savo bendruomenėse, ir dalyvauda
mi sekuliariuose renginiuose. Johnas Stottas
bažnyčią ragina nei priklausyti pasauliui, nei
mėgdžioti jo kelius. Jis kviečia šventam bažnyčios pasaulietiškumui.
3. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus
siunčiu. (Jn 20, 21)

4. Jėzaus malda dėl krikščionių vienybės:
Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie
per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena!
(Jn 17, 20)

Viešpats numatė
ateities tikinčiųjų
kartų susiskaldymą.
Misija į pasaulį
Ant Galilėjos kalno Jėzus davė priesaką savo
mokiniams: Tad eikite ir padarykite mano
mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos
vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,
mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs
(Mt 28, 19–20).
Jėzus siunčia į pasaulį savo mokinius su
misijos tikslu. Misiją atliekantieji turi būti
pašventinti tiesa ir būti siųsti šventos ir nesu
teptos bažnyčios.
Misija susijusi su skelbimu. Tiesą sakant,
misija ir yra skelbimas. Dievo teisingumo ir
meilės skelbimas Jėzuje Kristuje ir per Jį.
Ar įmanoma sėkminga misija, jeigu atsi
liepiantys į JĖZAUS kvietimą ir ją atliekantys
kviečia į bendruomenę, kuri tėra kaip „klubas“,
kuriame pagal savo įsivaizdavimus, poreikius
ir ribotą matymą nustatytos savitos taisyklės.
Ar galime tikėtis sėkmingos misijos, jei pa
tys matome ir atstovaujame tik tiesos paveikslo
fragmentą ar fragmentus; vienokius šventumo
standartus taikome kitiems, o patys gyvename
pagal kitus šventumo standartus?
Turime susivokti, kad mes matome žmo
gaus akimis ir turime žmogaus supratimą, ir
nors Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską
(1 Kor 2, 15), bet tik tas gali spręsti apie viską,
kuris itin artimai bendrauja su tiesos ir šven
tumo vynmedžiu (Jn 15, 5). Jėzus sako: nuo
manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti
(Jn 15, 5c).

Krikščionių vienybė
Šios eilutės liudija, kad mūsų Viešpats nu
matė ateities tikinčiųjų kartų susiskaldymą.
Jis įžvelgė pertapomą savo paties paveikslą,
kai skirtingos krikščioniškos denominacijos
Kristaus misijoje akcentuoja vienus dalykus,
apleisdami kitus.
Rickas Warrenas savo knygoje „Tikslo veda
ma bažnyčia“ nurodo penkis Bažnyčios tikslus:
pasiekti sielas, šlovinti Dievą, bendrauti tarpu
savyje, mokytis ir tarnauti. Rickas pažymėjo,
kad dauguma per pastaruosius 40 metų pradėtų judėjimų linkę specializuotis viename iš
penkių bažnyčios tikslų. Nėra blogai, jeigu taip
mes vieni kitus papildome ir bendradarbiauja
me. Liūdniau, kai norime, akcentuodami vieną
ar kitą tikslą kaip svarbesnį už visus kitus,
„nušluostyti nosį“ kitai bendruomenei.
Panašiai atsitinka išskiriant ar labiau su
reikšminant vieną iš anksčiau minėtų veiksnių.
Tiek tiesos skleidimo, tiek bažnyčios šventu
mo, misijos bei vienybės veiksniai yra svarbūs,
ir nėra brandu sureikšminti kurį nors vieną ir
atsisakyti kito arba jį sumenkinti.
Rengdamas šį straipsnį, pakalbinau Kristofą
Haegele (11 metų tarnavusį Laisvųjų krikščio
nių bendrijoje. Šiuo metu jis yra evangelinės
bažnyčios pastorius Šveicarijoje ir misijos

Kontakt akademijos dėstytojas) ir Grigorijų
Stupaką (ilgametį Ukrainos Biblijos skaity
mo draugijos pirmininką). Kristofas geriau
iš vidaus pažįsta reformistinę krikščionybę
Vakaruose, o Grigorijus – Rytuose. Buvo įdo
mu išgirsti, kaip abiems gerbiamiems ir myli
miems broliams atrodo reformistinė bažnyčia.
Abiems uždaviau tą patį klausimą: „Kokias
grėsmes matote bažnyčioje?“
Paaiškėjo, kad vakaruose krikščionys savo
teologines įžvalgas pristato ir perduoda kaip
Dievo požiūrį, rytuose Dievo Žodis nėra taip
stropiai skaitomas, prarandamas asmeninis
ryšys su Dievu. Tai išgirsti buvo įdomu, nes
Vakarų teologija visuomet garsėjo įžvalgomis,
įdomiais Dievo Žodžio paaiškinimais, o Ry
tuose labiau praktikuojamas asmeninis ryšys ir
dvasinė bendrystė su Viešpačiu. Dabar abu pa
šnekovai šiuose lygmenyse įžvelgia problemą.
Skirtingose šalyse, skirtingose bendruome
nėse „ligų“ priežastys panašios, tik jos galbūt
pasireiškia skirtingomis formomis. Kokiais gi
vaistais tai gydyti? Kaip reformistinei bažny
čiai grąžinti vienybę tiesoje, misiją šventume?
Kaip išvaryti priešą iš bažnyčios?
Paklausite, gal žinau, kur tas priešas slepia
si? Nežinau visų priešo slaptaviečių, bet vieną
tikrai žinau ir siūlyčiau pradėti nuo jos: tai
kiekvieno mūsų širdis.
Grigorijus Stupakas atvertė Apaštalų darbų
knygos 2 skyrių ir parodė į 42 eilutę:
Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir
bendravimo, duonos laužymo ir maldų.
Pamela ir Douglas Kennedy

MANO
SKAITINIŲ
KNYGA
Girkime Dievo pasaulį
Knyga skirta mažiesiems skaitytojams bei jų
tėveliams. Vaikai per trumpus pasakojimus apie
gyvūnėlius supažindinami su juos supančiu pasauliu
ir Dievu. Remiantis Biblija bei gyvūnėlių elgesiu
ir charakteriais, vaikai mokomi būti dorovingi,
skatinami pažinti save, savo artimą ir Dievą.
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Dievo rankose

Mus perkeičianti
Dievo malonė
Kiekvienas, kuris tikrai suprato, kad Dievas tapo
žmogumi, niekada negali kalbėti ir veikti priešingai
žmoniškumui. (Karl Barth)

Irmantas Jakubonis

Ekumeninės sielovados bendruomenės
„Kelionė“ vadovas

Jei didysis įsakymas –
mylėti Dievą ir savo artimą
(plg. Mt 22, 37–40), tai didysis
nusižengimas – to nedaryti.
Meilę Dievui galime pasitikrinti
Jono „testu“: „Jei kas sakytų:
‘Aš myliu Dievą’, o savo brolio
nekęstų, tasai melagis. Kas nemyli
savo brolio, kurį mato, negali
mylėti Dievo, kurio nemato.“
(1 Jn 4, 20) Susidurdami su savo
ir kitų netobulumu, ydomis ar
nuodėme, galime klausti, kaip
mylėti nuodėmingą žmogų ir
neapkęsti nuodėmės?
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Ką gali atskleisti nuodėmė? Be abejonės,
nuodėmė – tai nepaklusnumas Dievo įsaky
mui. Nuodėmė taip pat rodo, kad mes į savo
teisėtus ir gerus emocinius poreikius atsakome
netinkamu būdu („senuoju žmogumi“), kita
vertus – mūsų reakcija į savo ar kito nuodėmę
atskleidžia, kuo mes iš tiesų tikime vidujai,
savo širdyje. Tuo mastu, kuriuo smerkiame
save ir kitus, tuo mastu, kuriuo neatleidžiame
sau ir kitiems – tuo mastu galime apčiuopti,
kiek iš tiesų tikime, kad Dievo ir tik Dievo
malonė gali perkeisti mus ir kitus.
AŠ ATĖJAU, KAD ŽMONĖS TURĖTŲ
GYVENIMĄ, – KAD APSČIAI JO TURĖTŲ.
(JN 10, 10)
Jėzaus geroji naujiena nėra verkšlenančio
ar gąsdinančio moralizmo žinia – tai iššūkis
bedžiaugsmių malonumų, paviršutiniškų san
tykių bei mūsų nuosavo teisumo nuspalvintam
egzistavimui ištrūkti į „pažadėtosios žemės“
oazę, malonės gyvenimą Kristuje. Jėzus uni
kaliu ir praktiniu būdu iš pagrindų perkeičia
ir naujai įprasmina mūsų gyvenimą. Mums

desperatiškai ir vis iš naujo reikia išgirsti ir pri
pažinti malonę. Juk mūsų užduotis – ne tapti
uolesniais „Naujojo Testamento fariziejais“, o
perkeistais Malonės žmonėmis (t. y. tais, ku
rie leidžiasi būti perkeisti ir bendradarbiauja
su Dievu), kurie gavę Malonę, ją brangina ir
nebepaleidžia – panašiai kaip pirklys Jėzaus
palyginime „Atradęs vieną brangų perlą, jis
eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“
(Mt 13, 45).
Nesupratę širdimi ir nepatyrę absoliučios
mums teikiamos malonės ir gyvenimo Kris
tuje, geriausiu atveju galime būti ideologijos,
knygos („žudančios raidės“), o ne asmens – įsi
kūnijusio Žodžio – sekėjai – t. y. net geriausių
norų skatinami taptume tiesiog naujos koky
bės moralizuotojais, „Naujojo Testamento fa
riziejais“ – išpuikusiais dėl savo teisumo, šva
rumo, smerkiančiais, beieškančiais „šapelių“
kito akyje šventeivomis, kurių nuoširdžiausia
malda ir dėkojimas panašus į „Dėkoju tau,
Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va
muitininkas.“ (Lk 18, 9–14)

Taigi šventumas, pasiekiamas savo jėgomis, yra didžiavimasis savimi, savo kitoniškumu, o įgytas nuosavo moralumo prana
šumas neleidžia likti nuolankiam. Ir priešin
gai – šventumas iš malonės – pasididžiavimas
Dievu ir Jo malone, leidžia išlikti nuolankiam
ir trokšti to paties kitam.
JŪS TEISIATE KŪNIŠKAI, O AŠ NETEISIU NĖ VIENO. (JN 8, 15)
Pamastykime apie vieną epizodą iš Evange
lijos pagal Joną 8, 1–11:
Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė
moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo
nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme
yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką
pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles,
kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs
ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant
kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be
nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį.“
Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie
vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant
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nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir
ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs
nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie.“
Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik
ir daugiau nebenusidėk.“
Rašto aiškintojai ir fariziejai su jiems būdingu
išradingumu paspendžia spąstus – kaip manė
jie – neišsprendžiamą dilemą. Jeigu Jėzus pritar
tų sprendimui „užmėtyti akmenimis“ tai pirma,
Jis būtų diskredituotas ir prarastų „muitininkų ir
nusidėjėlių draugo“ vardą, o antra – Jis pažeistų
Romos įstatymus, kurie draudė žydams skelbti
mirties nuosprendžius. Jei lieptų pasigailėti ir
neteisti moters, Jis būtų apkaltintas kaip tas, ku
ris laužo Mozės įstatymą ir to moko kitus – taigi
šachas ir matas vienu ėjimu – lieka tik sulaukti
priešininko atsakymo.
Kaltintojus pasitinka tyla. Jėzus rašo pirštu
ant žemės ir nekreipia į juos dėmesio. (Yra
iškelta įvairių teorijų, ką tuo metu Jėzus darė:
„tempė gumą“ galvodamas atsakymą, rašė
aplink susispietusių kaltintojų nuodėmes, gė
dijosi dėl savo tautiečių suktumo ir žiaurumo
ir pan. – ties šiuo klausimu neapsistokime.)
Tarkime, jog pagaliau Rašto aiškintojai ir fa
riziejai sulaukia dėmesio ir atsakymo: „Gerai,
užmuškite ją akmenimis. Tiesiog pradėkite
tie, kurie „iš jūsų be nuodėmės“. Kai kurie
tyrinėtojai pateikia platesnį „be nuodėmės“
paaiškinimą, kuris galėtų skambėti kaip „tie,
kurie niekuomet neturėjote troškimo padaryti
tokią pačią nuodėmę“. Manau, jog kaltintojus
nuo tokio atsakymo turėjo ištikti „lengvas“
šokas – panašiai kaip „paleisti iš rankų“ garan
tuotą pergalę – visi vienas po kitos traukiasi,
„pradedant nuo vyresniųjų“. Pagaliau „Pasiliko
tik jiedu: Misericrodia et misera (lot.)“ – Gai
lestingumas ir vargana (moteris) – Šv. Au
gustino komentaras kaip visuomet tikslus ir
poetiškas. Žmogaus būvį atspindintis vargin
gumas atsiduria įsikūnijusio Dievo gailestin
gumo akivaizdoje ir gauna ne „negyvos raidės“
pasmerkimą, bet „gyvojo Žodžio“ atleidimą ir
impulsą keistis – Nė aš tavęs nepasmerksiu.
Eik ir daugiau nebenusidėk.

Meilė neverčia
susigūžti
baimėje, ji
atveria, statydina,
drąsina, įgalina. Ji
nesiekia pataisyti
ar pagerinti, Ji
perkeičia.
„NES MANO MINTYS – NE JŪSŲ MINTYS“ (IZ 55, 8)1
Iš to, kas pasakyta, pasidarykime kelias išvadas.
 Įstatymas turi tik vieną priemonę nuodėmei
stabdyti – teismą, o malonė – perkeičiantį
išgelbėjimą. Vadovaudamiesi geru įstaty
mu ir neperkeista širdimi mes visuomet
pražiopsome tikrąją krikščionybę – Dievo
intenciją žmogui: Kaip aš gyvas, – sako
Viešpats, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet
noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir
gyventų. (Ez 33, 11)
 Jėzus mano, jog tas, kuris pats „be nuo
dėmės“, turi teisę teisti kitus. Neteiskite ir
nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite
pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista
(Lk 6, 37). Taip ir tą, kuris imasi teisti kitą,
Jėzus prilygina žmogui, kuris pats turėda
mas „rastą“ akyje, kitam iš akies nori išimti
„krislą“ (Mt 7, 3–5) – kai kada kitiems
mes „užkrauname“ tokias dideles moralės
normas, kurių nė patys nebandėme pakelti.
1

„Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne
jūsų keliai“, – VIEŠPATIES žodis. „Kaip aukštas dangus
viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano
mintys – jūsų mintis (Iz 55, 8–9).

Teisę teisti suteikia ne žinojimas („kad tai
blogai“), kuris visiems mums būdingas, o
dorybės, kurių nesame tobulai išsiugdę.
Taigi teismą galime patikėti išties teisingam
teisėjui – Dievui.
 Mūsų laikysena. Visų pirma, mes tiesiog
privalome „susimovusiam“, nusidėjusiam
artimui parodyti užuojautą ir gailestingu
mą. Jei sutinkame nupuolusį artimą, tai
pirmoji reakcija ir mintis turėtų būti „Kuo
galiu jam padėti? Kaip galiu jam padėti
atsitiesti?“, o ne „Nenoriu turėti su tokiu
jokių reikalų.“ Sakoma, kad gydytojo pareiga
kartais – išgydyti, dažniau – palengvinti,
bet visada – paguosti. Net jei liga bjauri,
gydytojas nesibjauri ir nenusisuka nuo pa
ciento. Juk „Ne sveikiesiems reikia gydytojo,
bet ligoniams“ (Lk 5, 32) ir „gailestingumas
didžiuojasi prieš teismą“ (Jok 2, 13)2
 Neturime pamiršti ir to, kad Jėzus, viena
reikšmiai ir kategoriškai smerkė nuodėmę,
tačiau buvo draugiškas „nusidėjėliams“, o
šventeivas, pretendavusius į teisumą, veidmainystę, demaskuodavo (Mt 5, 27–30;
9, 9–13; Lk 18, 9–14; Jn 8, 2–11).
 Jėzaus elgesys šios moters atžvilgiu galėjo
pasirodyti kaip per daug atlaidus neištiki
mos santuokos atžvilgiu. Jeigu Jėzus būtų
pasakęs tik „Eik“ – išties galėtume galvoti,
kad „nieko tokio“, tačiau pasakyta „ir dau2

Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo.
O gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. (Jok 2, 13)

giau nebenusidėk“. Ideologija ir žinojimas,
kad „tai blogai“, negali perkeisti mūsų vi
daus ir nesuteikia mums jėgų eiti. Susiti
kimas ir santykis su įsikūnijusiu Žodžiu,
suteikia mums galimybę toliau judėti šven
tėjimo kelionėje. Tai Jis turi galią pažvelgti į
mūsų širdis ir gyvenimą bei paskelbti mums
gyvą Žodį, kuris išlaisvina eiti ir daugiau
nebenusidėti. Meilė neverčia susigūžti bai
mėje, ji atveria, statydina, drąsina, įgalina. Ji
nesiekia pataisyti ar pagerinti, Ji perkeičia.
 Mums teikiama malonė eiti nėra „pigi
malonė, kuri turguje parduodama lyg nupi
ginta prekė“, kaip rašė Dietrich Bonhoeffer.
Neapsirikime, Ji išteisina nusidėjėlį, o ne
nuodėmę. Kovokime už brangiąją Malonę
ir dėl jos. Ji mums duodama neužtarnautai,
nemokamai, tačiau nėra pigi – juk „esame
brangiai nupirkti“ (plg. 1 Kor 6, 20). Jos kai
na – Kristaus gyvybė. Todėl ryžkimės kartu
su Malone sakyti: Viskas man valia! Bet aš
nesiduosiu pavergiamas! (1 Kor 6, 12).
 Taigi priimdami savo ir kitų silpnumą, Die
vo perkeičiančią malonę, eikime kartu su
visais su meile, pasitikėjimu ir nebijodami.
Juk „turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris
negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o, kaip ir
mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį.
Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie
malonės sosto, kad patirtume gailestingumą
ir rastume malonę gauti pagalbą deramu
laiku. (Hbr 4, 15–16).

Igor Raikhelgauz

Klausyk.

Mylėk.

Mylėk

20
Įsigyti galima internetinėje parduotuvėje www.km.lt

Kam reikalinga dar viena
knygelė apie Evangeliją?
Nejaugi dar maža
prirašyta? Prirašyta daug,
bet norėčiau paklausti, ar
bus kada išsemti klausimai
apie Dievo Žodį? – klausia
knygos autorius Igoris
Raikhelgauzas. Mintys,
įkvėptos Evangelijos pagal
Morkų, padės suvokti, kas
yra svarbiausia.

Geroji žinia

Trokštu, kad
Lietuvos žmonės
norėtų ir galėtų
asmeniškai skaityti
bei suprasti Gyvojo
Dievo Žodį, kuris
vienintelis gali
pakeisti mūsų
ir mūsų tautos
gyvenimą.

Apie kitokias
Biblijos
studijas
„Kad kiekvienas žmogus galėtų
savo gimtąja kalba skaityti ir
suprasti Bibliją“ (M. Liuteris)

Vita Rulinskienė
CBS Lietuva bendruomeninių
Biblijos studijų vadovė
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Mano istorija
Vaikystėje ir paauglystėje lankiau Šiaulių
muzikos mokyklą ir ten susipažinau su mer
gina, kurios šeima lankė „kitokią bažnyčią“. Ji
mane pakvietė į savo bažnyčios jaunimo anglų
kalbos klubą, kuriam vadovavo misionierių
šeima iš Kanados. Mano draugės šeima lankė
Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčią, dabar
įsikūrusią Lietuvos krikščioniško fondo pas
tate Šiaulių priemiestyje, Ginkūnuose. Tame
klube aš pirmą kartą paėmiau Bibliją į rankas,
vėliau gavau nuosavą Šventąjį Raštą. Knyga
labai džiaugiausi, tačiau nelabai žinojau, ką
su ja daryti, todėl padėjau į garbingą vietą
lentynoje. Baigusi mokyklą, išvykau mokytis į
Vilnių, o būdama devyniolikos metų pradėjau
savo kelionę su Viešpačiu Jėzumi Kristumi,
vėliau prisidėjau prie Vilniuje besikuriančios
Laisvųjų krikščionių bažnyčios.
Dabar man 36-eri, esu pastoriaus žmona,
keturių vaikų mama ir visu etatu dirbanti
darbuotoja. Mano gyvenimo kasdienybė

Vita Rulinskienė iš dešinės

perpildyta įvairiausių mažų ir didelių darbų.
Taip gyvena ir dauguma mano bažnyčios
žmonių – jų dienos užpildytos darbu, mokslu,
namų ruoša, mėgstamu laisvalaikiu. Tačiau
mes, tikintys žmonės, žinome, kaip svarbu
kasdien atnaujinti savo mąstymą Dievo žo
džiu ir malda, tačiau kaip sunku tai praktiškai
įgyvendinti šiais skubos ir socialinių tinklų
laikais. Anksčiau skaitydavau Bibliją su kitais
krikščionimis, bet grupelės netrukdavo ilgiau
nei pusmetį, nes kažkur pamesdavome kryptį
ir tiesiog išsisemdavome.
Prieš septynerius metus sužinojau apie
kitokį būdą tyrinėti Bibliją. Apie tai mūsų
bažnyčioje papasakojo tuo metu Klaipėdoje
gyvenusi misionierė iš JAV Marietta Smith. Aš
auginau tris mažus vaikus ir tikrai trūko laiko
ir jėgų savarankiškam dvasiniam tobulėjimui,
todėl pradėjau lankyti sistemą ir struktūrą tu

rinčią suaugusiųjų mokymosi principais grįstą
Biblijos studijų grupelę Vilniuje. Vėliau pati
pradėjau vesti grupelę, kuri gyvuoja iki šiol.
Praėjusiais metais visi šventėme 500 metų
Reformacijos jubiliejų. Ta proga nutariau per
skaityti lietuviškai išleistą Martyno Liuterio
biografiją. Skaityti buvo nelengva, bet labai
naudinga, nes gilinantis į pačius paskutinius
knygos puslapius Šventoji Dvasia įdėjo man į
širdį troškimą grįžti prie originalaus Biblijos
teksto, o ne toliau remtis „perdirbtomis“ temi
nėmis studijomis ir pamokslais. Man atrodo,
kad mūsų pačių Dievo pažinimas nutolo nuo
tikrojo Biblijos Dievo ir mes Jį suvokiame „per
dirbtą“. Trokštu, kad Lietuvos žmonės norėtų
ir galėtų asmeniškai skaityti bei suprasti Gy
vojo Dievo Žodį, kuris vienintelis gali pakeisti
mūsų ir mūsų tautos gyvenimą.
Kas yra Bendruomeninės
Biblijos studijos?
Tarptautinė Bendruomeninių Biblijos stu
dijų (angl. Community Bible Study (CBS)
organizacija buvo įsteigta 1975 metais Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Judėjimas prasidėjo
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Suaugę žmonės,
skirtingai nei vaikai,
mokosi iš patirties,
todėl dalyviai daug
laiko leidžia asmeniškai
skaitydami Bibliją.

CBS Lietuva grupė

nuo vieno Biblijos studijų kurso Vašingtono
mieste. Vėliau šį kursą pradėję lankyti daugybė
žmonių asmeniškai pažino Kristų ir leidosi
į dvasinės brandos kelionę su Dievu. 1992
metais tarnystė pradėjo veiklą ir kitose pasau
lio vietose – daugelyje Europos ir Amerikos
šalių, Azijoje, Ramiojo vandenyno salose bei
Afrikoje. Šiuo metu organizacijos rengiama
medžiaga Biblijos studijų grupelėse naudojasi
daugiau nei 80-ies pasaulio šalių žmonės, ji
verčiama net į 50 kalbų.
Ši tarnystė visų pirma skirta krikščioniškų
bendruomenių nariams ugdyti. Visose pasau
lio šalyse siekiama bendradarbiauti su vietos
bažnyčiomis, padedant joms rūpintis savo
narių dvasiniu tobulėjimu bei evangelizacija,
nes organizaciją sudaro žmonės, lankantys
skirtingas bažnyčias ir bažnyčių bendrijas.
Nuolat gilinantis į Bibliją stiprėja tikinčiųjų
tikėjimas ir Dievo pažinimas, jie mokosi tar
nauti kitiems ir taip prisideda prie savo ben
druomenės augimo.
Įvairiose pasaulio šalyse Biblijos studijų
grupės renkasi skirtingose vietose – bažny
čiai priklausančiose patalpose, svetinguose
bendruomenės narių namuose, taip pat „neu
traliose“ erdvėse (bendruomenės namuose,
24

bibliotekose ir kitose viešose vietose). Kadangi
Biblijos studijų medžiaga nėra denominacinė
(t. y. palaikanti vieną ar kitą teologinę sro
vę), sudaroma galimybė kartu studijuoti tiek
įvairių denominacijų, tiek visiškai nieko apie
Bibliją nežinantiems ir bažnyčios nelankan
tiems žmonėms. Stengiamasi, kad kiekvienas
grupelės dalyvis, besimokantis skaityti ir su
prasti Šv. Raštą, jaustųsi patogiai.
Bendruomeninių Biblijos studijų metodą
sudaro penki pagrindiniai komponentai, pa
remti suaugusiųjų mokymosi principais. Edu
kologai įrodė, jog suaugę žmonės, skirtingai
nei vaikai, mokosi iš patirties, todėl dalyviai
daug laiko leidžia asmeniškai skaitydami
Bibliją. Kiekvienas grupelės dalyvis gauna
savo mokomąją medžiagą (pratybų sąsiuvinį),
jame užsirašo kiekvienai savaitei skirtus atsa
kymus į klausimus. Antrasis komponentas yra
savaitiniai susitikimai, kurių metu kalbamasi
apie tai, ką kiekvienas apmąstė asmeniškai.
Trečiasis žingsnis – kai pasibaigus diskusijai
grupelės vadovas trumpai apžvelgia, išryškina
pagrindinę pamokos mintį ir apibendrina tiek
Biblijos tekstą, tiek susitikimo metu kilusius
klausimus. Grįžęs namo po susitikimo kiekvie
nas narys gali perskaityti akademiškai pareng

tą ir įžvalgų komentarą, padedantį įtvirtinti
įgytas žinias. Penktasis ir pats svarbiausias šių
Biblijos studijų komponentas yra rūpinimasis
kiekvienu grupelės nariu, nes visos žinios, įgy
jamos skaitant Dievo Žodį, bus bevertės, jeigu
mes nesirūpinsime vienas kitu ir praktiškai
nerodysime meilės.
Bendruomeninės Biblijos
studijos Lietuvoje
Lietuvoje pirmosios Biblijos studijos pagal
CBS metodą buvo pradėtos 2009 m. Klaipė
doje, LCC krikščioniškame universitete. Ten
gyveno ir dirbo Marietta Smith. Ji pati vedė
Biblijos studijų grupelę studentams anglų kal
ba ir tuo pačiu metu organizavo studijų ir mo
komosios medžiagos vertimą iš anglų kalbos
į lietuvių kalbą. Marietta iš tiesų padovanojo
Lietuvos bažnyčiai didelę dovaną – per jos
tarnystės metus Lietuvoje profesionaliai buvo
išversta ir suredaguota 17 skirtingų Biblijos
studijų medžiagos leidinių (7 Senojo Testa
mento ir 9 Naujojo Testamento knygos bei 1
apžvalginė medžiaga „Nuostabi Dievo knyga“).
Lietuvių kalba šiuo metu išleista 224 pamokos,
kurias studijuojant kas savaitę mokslo metų
ritmu (9 mėn. per metus) išeinama beveik
septynerių mokslo metų trukmės Biblijos stu
dijų programa! Grupelės gali rinktis skirtingo
pamokų skaičiaus (6, 12, 18 ir 30-ies savaičių
trukmės) medžiagą. Biblijos studijų medžiagą
(pratybų sąsiuvinius ir gaires vadovams) užsi
sakius iš anksto už nedidelę auką, skirtą naujų
vertimų organizavimui, atsiunčiame paštu
grupelių vadovams.

Šiuo metu skirtinguose Lietuvos miestuo
se – Vilniuje, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruo
jyje, aktyviai veikia aštuonios grupelės, kuriose
renkasi daugiau nei 50 žmonių iš skirtingų
evangelinių bendruomenių.
Jeigu norėtumėte daugiau informacijos ir
(ar) įsteigti Biblijos studijų grupelę savo bendruomenėje, susisiekite su manimi el. paštu
vita.rulinskiene@gmail.com arba ieškokite mūsų tarnystės Facebook`o paskyroje
CBS Lietuva. Mes jus trumpai apmokysime,
paaiškinsime, kaip užsisakyti medžiagą ir pradėti naują grupelę. Vėliau kartu džiaugsimės,
matydami, kaip Dievo žodis keičia kiekvieno
mokinio gyvenimą!
Biblijos studijų medžiaga lietuvių kalba
Pamokų skaičius
Senasis Testamentas
Pradžios
30
Pakartoto įstatymo
12
Jozuės
7
Teisėjų
5
Rūtos
2
Samuelio pirma
10
Samuelio antra
6
Naujasis Testamentas
Jono evangelija
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Luko evangelija

30

Apaštalų darbai

30

Romiečiams

30

Efeziečiams

6

Galatams

6

Filipiečiams

6

Jokūbo laiškas

6

Jono pirmas laiškas

6

Nuostabi Dievo knyga
(apie visą Bibliją)

6
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Tai įdomu

Kas yra žydiškų
šaknų judėjimas?
Žydiškų šaknų judėjimo
sekėjai mano, kad Bažnyčia
nutolo nuo teisingo
mokymo ir žydiškų Biblijos
idėjų. Jie yra įsitikinę,
kad krikščionybė buvo
paveikta graikų ir romėnų
kultūros bei filosofijos ir
kad biblinei krikščionybei,
kurios mokoma dabartinėse
bažnyčiose, padarė įtaką
Naujojo Testamento
evangelijomis sekantys
pagonys.
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Judėjimo sekėjai įsitikinę, jog Kristaus
mirtis ant kryžiaus neužbaigė sandoros
ant Sinajaus kalno, o tik ją atnaujino,
padidino jos reikšmę ir įrašė ją į tikrųjų
Jėzaus sekėjų širdis. Taip pat mano
ma, kad Naująjį Testamentą galima
suprasti tik remiantis žydų požiūriu, ir
šiuolaikiniai pastoriai aiškiai nesuvokia
ir teisingai nemoko apaštalo Pauliaus
tiesų. Daug kas tvirtina, kad egzistuoja
originalus Naujojo Testamento tekstas,
parašytas hebrajiškai, ir kartais menkina
tą tekstą, kuris buvo parašytas graikų
galba. Tai subtili užuomina, verčianti
suabejoti Biblijos teksto patikimumu.
Kitaip sakant, jeigu graikiškasis tekstas
nepatikimas ir buvo sugadintas, kaip
teigiama, Bažnyčia negali skelbti tiesos
standarto. Nors yra daug skirtingų žydiš
kų šaknų judėjimo atmainų, kurios tar
pusavyje skiriasi mokymu, jos visos nori
atkurti „originalų“ krikščionybės žydiš
kumą. Jie remiasi prielaida, kad Bažnyčia
prarado savo žydiškas šaknis ir užmiršo,
kad Jėzus ir Jo mokiniai buvo žydai, kurie
gyveno paklusdami Torai. Dauguma šio
judėjimo sekėjų propaguoja gyvenimą
pagal Torą. Tai reiškia, kad tikinčiojo
gyvenimo pagrindas yra Sinajaus kalno

sandora, kaip buvo ir Senojo Testamento
žydų gyvenime. Laikytis Toros reiškia
švęsti Sabatą – septintą savaitės dieną
(šeštadienį), švęsti žydų šventes, laikytis
maitinimosi nurodymų, vengti „pago
niškų“ krikščionybės apraiškų (Kalėdų,
Velykų ir t. t.) ir mokytis suprasti raštus
remiantis žydiškąja tradicija. Jie moko,
kad pagonys, tapę krikščionimis, buvo
įskiepyti į žydiškąją šaknį, todėl kiekvie
nas naujai atgimęs tikintysis turi laikytis
ritualų. Pabrėžiama, kad tai daroma ne
iš prievolės, bet iš meilės ir paklusnumo.
Šio judėjimo išpažinėjai teigia, kad no
rint gyventi Dievui patinkantį gyvenimą
privaloma eiti Toros įstatymo keliu.
Žydiškųjų šaknų draugijos daugiausia
sudarytos iš pagonių ir pagonių rabinų.
Paprastai jie tapatinasi su „mesijiniais
krikščionimis“. Daugelis jų mano, kad
Dievas juos „pašaukė“ būti žydais ir
jie priėmė teologinę poziciją, kad Tora
(Senojo Testamento įstatymas) turi
įstatyminę galią tiek pagonims, tiek žy
dams. Jie dažnai dėvi tradicinius žydų
apdarus, šoka Dovydo šokius, rašte
ir kalboje vartoja žydiškus vardus ir
frazes. Daugelis atsisako vartoti vardą Jėzus ir vietoj to sako Ješua arba

Jahvė, teigdami, kad šie yra „tikrieji“
Dievo vardai, kuriais Jis nori būti vadinamas. Dauguma atvejų jie pamatiniu
bažnyčios mokymu laiko Torą, ir su
menkina Naująjį Testamentą, šis tampa
šalutinės svarbos ir gali būti suprastas tik
remiantis Senuoju Testamentu. Daugelis
žydiškų šaknų tikėjimo gynėjų puola
Trejybės doktriną.
Priešingai nei šio judėjimo sekėjų,
apaštalo Pauliaus Naujojo Testamento
mokymas yra savaime labai aiškus. Ko
losiečiams 2, 16–17 rašoma: Taigi niekas
tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl
švenčių, jauno mėnulio ar sabato dienų.
Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o
kūnas yra Kristaus. Romiečiams 14, 5
rašoma: Vienas išskiria vieną dieną iš
kitų dienų, o kitam jos visos vienodos.
Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo
išmanymą. Raštas aiškiai sako, kad šie
klausimai yra asmeninio pasirinkimo
reikalas. Šios ir daugelis kitų eilučių
aiškiai įrodo, kad sandoros ant Sinajaus
įstatymai ir potvarkiai nebegalioja. To
dėl visi mokymai, teigiantys, kad senoji
sandora vis dar galioja, neatsižvelgiant į
tai, kas rašoma Naujajame Testamente,
yra klaidingi.
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Liudijimas

Tačiau kai kurie šio judėjimo aspektai
gali būti naudingi. Žydų kultūros ir pasau
lėžiūros, kurių pagrindu buvo parašyta
didžioji dalis Biblijos, tyrinėjimas atveria
ir praturtina mūsų Biblijos suvokimą, pa
deda geriau suprasti daugybę jos ištraukų,
palyginimų ir idiomatinių posakių. Nieko
blogo, kad žydai ir pagonys kartu švenčia
šventes ir šlovina mesijiniu stiliumi. Da
lyvaujant tokiuose renginiuose ir geriau
suvokiant žydų kultūrą galima nuoširdžiau
pasikalbėti su netikinčiais žydais apie
evangeliją. Gerai yra pagonims susitapa
tinti su Izraeliu Mesijo kūne. Tačiau susi
tapatinti su Izraeliu nėra tas pats, kas būti
„kaip“ Izraelis.
Pagonys tikintieji nėra įskiepyti į Mo
zės sandoros judaizmą; jie įskiepyti į
Abraomo tikėjimą, gyvavusį dar prieš
Įstatymą ir žydiškus papročius. Pagonys
yra priskiriami prie šventųjų bendra
piliečių (Efeziečiams 2, 19), bet jie nėra
žydai. Paulius tai aiškiai nurodo sakyda
mas, kad tie, kurie buvo apipjaustyti (žy
dai), nesistengtų nuslėpti apipjaustymo,
o tie, kurie nebuvo apipjaustyti (pago
nys), nedaryti apipjaustymo (1 Korin
tiečiams 7, 18). Nė viena grupė žmonių
neturėtų jausti poreikio būti tuo, kas
nėra. Vietoj to, Dievui veikiant iš dviejų
sutvertas vienas naujas žmogus Kristuje
Jėzuje. (Efeziečiams 2, 15). Šis naujas
žmogus yra Bažnyčia, Kristaus kūnas,
kuriame nebėra nei žydo, nei graiko (Ga
latams 3, 27–29). Žydams ir pagonims
svarbu išlikti autentiškiems ir išsaugoti
savo pačių tapatybę. Taip aiškiausiai ir
yra matyti Kristaus kūno vienybė. Ir žy
dai, ir pagonys, vienijami vieno Dievo,
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vieno tikėjimo, vieno krikšto. Jei pago
nys įskiepijami į Izraelį ir tampa žydais,
tai pagonių ir žydų vienybės paveikslas
prarandamas. Dievas niekada nesiekė,
kad pagonys taptų vieningi Izraelyje, jie
turi tapti vieningi Kristuje.
Šis judėjimas skinasi kelią ir į mūsų
bažnyčias ir seminarijas. Jis pavojingas tuo, kad teigia, jog laikytis senosios sandoros yra „geresnis kelias“
ir vienintelis būdas patikti Dievui
ir gauti Jo palaiminimus. Niekur Bi
blijoje nematome, kad pagonims būtų
liepta laikytis žydų papročių, kaip tik
priešingai. Romiečiams 7, 6 rašoma: Bet
dabar, numirę įstatymui, kuriuo buvome
surišti, esame išlaisvinti iš jo, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusia
raide. Kristus, tobulai laikęsis kiekvieno
Sinajaus sandoros potvarkio, visiškai ją
įvykdė. Kaip atliekamas paskutinis pa
skolos mokėjimas už namą ir išpildoma
sutartis, taip ir Kristus atliko galutinį
mokėjimą ir išpildė įstatymą už visus
mus. Pats Dievas sukūrė žmones, turin
čius skirtingas kultūras, kalbas ir tradi
cijas. Dievas pašlovinamas tada, kai mes
su meile priimame vienas kitą ir ateina
me pas Kristų kaip vienas kūnas. Svarbu
suprasti, kad niekas nėra geresnis dėl
to, kad jis gimė pagonimi ar žydu. Mes,
Kristaus sekėjai, esame skirtingų kultūrų
ir gyvenimo būdų, visi esame vertingi ir
mylimi, nes esame Dievo šeimos nariai.
Iš anglų kalbos vertė
Živilė Mockevičiūtė
https://www.gotquestions.org/
Hebrew-roots.html

Šventasis Raštas
apie prikeltuosius iš
numirusiųjų
Biblijoje yra 10 vietų, kuriose pasakojama apie prikeltus iš numirusių žmones:
1. Elijas prikėlė našlės sūnų (1 Kar 17, 17–24);
2. Eliziejus prikėlė šunemietės sūnų (2 Kar 4, 18–37);

3. Miręs vyras atgijo, kai jo kūnas palietė mirusio Eliziejaus kaulus (2 Kar 13, 20–21);
4. Jėzus prikėlė našlės sūnų (Lk 7, 11–15);
5. Jėzus prikėlė Jayro dukrą (Lk 8, 41–42; 49–56);
6. Jėzus prikėlė Lozorių (Jn 11, 1–46);
7. Jėzus buvo prikeltas (Mt 28; Mk 16; Lk 24; Jn 20);
8. Po Jėzaus prisikėlimo iš kapų kėlėsi daug mirusių šventųjų (Mt 27, 51–53);
9. Petras prikėlė Tabitą (Dorkadę) (Apd 9, 36–51);
10. Paulius prikėlė Eutichą (Apd 20, 9–12).

Parengė Robertas Peteraitis

Brangūs skaitytojai,
rengdami kiekvieną naują žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ numerį, visada galvojame, kokios įtakos leidinio straips
niai turės mūsų skaitytojų dvasinei būklei. Mums labai rūpi, kokie straipsniai jus domina labiau, o kuriuos
skaitinius tiesiog praverčiate, apie ką norėtumėte sužinoti ir kokias temas bei rubrikas siūlytumėte, kad tai
turėtų teigiamos įtakos jūsų gyvenimui ir bendravimui su Dievu. Skaitytojų atsako laukiame norėdami geriau
patenkinti jų dvasinius poreikius.
Tiems skaitytojams, kurie atsiųs originaliausią ir nuoširdžiausią nuomonę apie žurnalą bei pasidalins savo
patarimais, pažadame išsiųsti vieną iš dviejų knygų su dvasiniais skaitiniais – Waldemaro Corno „Tarp laiko
ir amžinybės“ arba Igorio Raikhelgauzo „Klausyk. Mylėk. Mylėk“.
Mes dirbame jums, o iš jūsų tikimės nuolatinio palaikančio ryšio. Taip sukursime tikrai gerą ir vertingą
leidinį, kurį norėsis skaityti ne kartą.
Savo laiškus el. paštu siųskite adresu: gyviejisaltiniai@gmail.com arba paprastu paštu:
Pylimo g. 20–10, LT-01118 Vilnius.
Nuoširdžiai su Jumis
„Gyvųjų šaltinių“ redakcija

Laisvalaikis

Pažanga
***
Hebrajų kalbos mokytojas pateikia savo
klasės mokiniams klausimą:
– Žydų tauta jau atšventė 5778
Naujuosius metus, o štai, pavyzdžiui,
kinai atšventė tik 4716 metus. Ką tai
galėtų reikšti?
Po minutėlės tylos vienas mokinys
pakėlė ranką.
– Ką atsakysi, Dovydai, – klausia
mokytojas, – ką tai reiškia?
– Tai reiškia, kad 1062 metus žydai
turėjo gyventi be kiniško maisto.

2000 m. prieš Kristų – „Imk ir
suvalgyk šią šaknį.“
1000 m. po Kristaus – „Ta šaknis
pagoniška. Geriau sukalbėk šią
maldą.“
1850 m. po Kristaus – „Ta malda – tik
prietarai. Štai, išgerk šio antpilo.“
1940 m. po Kristaus – „Tas antpilas –
šarlatanų išmonė. Išgerk šią tabletę.“
1985 m. po Kristaus – „Ta tabletė
neveiksminga. Išgerk antibiotikų.“
2018 m. po Kristaus – „Antibiotikai
dirbtiniai. Imk ir suvalgyk šią šaknį.“

***
Inžinierius miršta ir atsiduria prie Dangaus vartų. Šv. Petras patikrina jo bylą ir sako:
– Aha, tu esi inžinierius – ne ten pataikei.
Taigi inžinierius nusiunčiamas prie pragaro vartų ir ten jį įleidžia. Netrukus jam
įkyri nepatogumai pragare ir jis pradeda projektuoti bei atlikti patobulinimus. Po
kiek laiko pragare jau veikia oro kondicionieriai, vandeniu nuplaunami tualetai, liftai.
Inžinierius ten tapo labai populiarus.
Vieną dieną Dievas skambina šėtonui telefonu ir klausia:
– Na, kaip ten pas jus pragare reikalai?
Šėtonas atsako:
– Viskas kuo puikiausiai. Jau turime oro kondicionierius, vandeniu nuleidžiamus
unitazus ir liftus. Net neįsivaizduojame, kuo dar mus nustebins mūsų inžinierius.
Dievas nustebo:
– Ką?! Inžinierius pas tave? Tai klaida – jis neturėjo pas tave patekti. Tuoj pat
persiųsk jį pas mus į viršų.
Šėtonas atsakė:
– Nieko nebus. Man patinka, kad pas mane dirba inžinierius. Aš jį pasilieku.
Dievas pagrasino:
– Siųsk jį atgal arba paduosiu tave į teismą.
Šėtonas nusijuokė ir atsakė:
– Tikrai? Įdomu, kur gausi teisininkų?!
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***
Teisininkas vieną vakarą kalbasi
su savo paaugliu sūnumi ir aiškina
jam savo darbo etikos dilemas. Savo
sūnaus etiką jis nusprendė patikrinti
tokiu klausimu:
– Tarkime, į tavo biurą ateina
klientas ir už suteiktas paslaugas
tau sumoka grynaisiais šimtą eurų.
Klientui išėjus, pasižiūri ir pamatai,
kad iš tiesų gavai dvi šimtines
kupiūras, tik jos buvo sulipusios.
Taigi, ar pasakysi apie tai savo
partneriui?

***
Jėzus klausia:
– Kuo žmonės mane laiko?
Mokiniai atsako, kad kai kas mano, jog Jis yra
prisikėlęs Jonas Krikštytojas; kiti – jog Elijas ar kuris iš
senųjų pranašų.
Jėzus klausia:
– O kuo jūs mane laikote?
Petras atsako:
– Tu esi Logos, buvęs Tėve kaip Jo racionalumas,
ir tuomet Jo valios veikimu buvai sugeneruotas,
atsižvelgiant į įvairias funkcijas, kuriomis Dievas
yra susijęs su savo kūrinija, bet tik dėl fakto,
kad Raštas kalba apie Tėvą, Sūnų ir Šventąją
Dvasią, kai kiekvienas Trejybės asmuo yra lygus
kitam, ir kiekvienas veikia neatsiejamai nuo kito
ir persmelkdamas kitą asmenį, tik ekonominė
subordinacija tenka Dievui, bet tai nesukelia jokio
susiskaldymo, dėl kurio esmė pasidarytų nebe viena.
Jėzus nustebęs dar kartą paklausia:
– Kuo?

Parengė Robertas Peteraitis
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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.

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

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

Peter Scazzero

emociškai
brandus
dvasingumas

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.
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.

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

Pagrindinė šio veikalo mintis – emocinės
brandos ir dvasinio gyvenimo suvienijimas.
Autorius padeda atpažinti emociškai
nebrandaus dvasingumo požymius, aiškiai
suprasti šios problemos pobūdį ir jos
sukeliamus sunkumus. Taip pat pateikia
patarimų, kaip atrasti brandą dvasiniame
gyvenime, perkeisti mūsų gyvenimą Kristuje
bei išsiugdyti kontempliatyvųjį ir brandų
dvasingumą.

Įsigyti galima internetinėje parduotuvėje www.km.lt

B

ūkite vieningi su kitais
krikščionimis. Siena iš
klibančių plytų nėra gera – plytos
viena su kita turi būti sutvirtintos
cementu.
- Corrie Ten Boom

K

as iš to, jei bažnyčia auga tik į
plotį, bet ne į gylį. Bažnyčia gali
vykdyti visokiausias programas, bet jei
žmonės nesikeičia, tai – tik religija...
sekmadieninis vaidinimas.
- Tony Evans

S

kirtumas tarp pamokslo
klausymosi per radiją ir nuėjimo
į bažnyčią... yra beveik toks pat,
kaip skirtumas tarp to, ką reikštų
paskambinti merginai telefonu ir
praleisti vakarą su ja.
- Charles R. Brown

K

rikščionio batsiuvio darbas – ne
prikabinėti kryželių ant batų, bet pasiūti
gerus batus, nes Dievui rūpi meistriškai
atliktas darbas.
- Martin Luther
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idžiausias pavojus, su kuriuo
susidursime ateinančiame amžiuje, bus
religija be Šventosios Dvasios, krikščionybė
be Kristaus, atleidimas be atgailos,
išgelbėjimas be atgimimo, politika be Dievo,
Dangus be pragaro.
- William Booth

