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Sveiki, mieli skaitytojai,
šių metų vasara nustebino savo nepaprastai dosnia šiluma, tad 
daugelis su nekantrumu laukė artėjančio rudens, vis spėlio
dami, kokius netikėtumus atsineš naujasis metų laikas. Ir štai 
iš vasaros stačia galva puolėme į rudenį: sulaukėme drėgnų ir 
vėsių permainų, po kojomis dūžtančių kaštonų, vis stipriau 
besiblaškančių vėjų ir ilgėjančių vakarų, kai galime daugiau 
laiko skirti dvasiniams skaitiniams.
Šio rudens „Gyvųjų šaltinių“ žurnalo numerio tema – dvasinės 
disciplinos. Tikriausiai daugelis mūsų, gal jau ne vienerius 
metus keliaujančių su Viešpačiu, turėjo gerokai pamąstyti, 
kad įvardytų, kas tai yra ir kaip dvasinės disciplinos gali būti 
taikomos krikščionių gyvenime.
Ši tema yra labai svarbi visiems su Dievu ištvermingai ei
nantiems žmonėms, nes pagal dvasinių disciplinų taikymą 
kasdienybėje galima suprasti, ar bręstame dvasiškai, ar einame 
teisingu siauruoju keliu ir ar mūsų kelias veda į amžinybę su 
Viešpačiu.
Taigi šiame žurnalo numeryje sužinosite, kokios yra dvasinės 
disciplinos, pasimokysite, kaip taikant įvairias dvasines disci
plinas išlaikyti teisingus santykius su Dievu ir dar labiau prie 
Jo priartėti, vis geriau Jį pažinti.
„Kaip treniravimasis ir nuolatinė praktika yra būtinas sporti
ninko ar muzikanto sėkmės pagrindas, taip dvasinių discipli
nų praktikavimas padeda mums augti Kristuje bei atsispirti 
pagundoms. Kaip niekas nesitiki, kad pradedantis pianistas iš 
karto gerai atliks sudėtingą muzikos kūrinį, prieš tai nesimo
kęs groti gamų bei vėliau ilgai to kūrinio nepraktikavęs, taip 
nereikėtų tikėtis greitų dvasinių rezultatų, jei prieš tai ilgai 
nepraktikavote dvasinių disciplinų.“ Taip dvasines disciplinas 
pristato vieno iš straipsnių autorius Robertas Peteraitis.
Tarp beveik netaikomų ir menkai pažįstamų dvasinių disci
plinų pristatome krikščioniškąją meditaciją. Straipsnyje apie 
ją ne tik sužinosite dar nežinomus istorinius faktus, bet ir tai, 
jog meditacija niekada nebuvo svetima krikščionybei, ir kad ji 
neturi nieko bendro su Rytų meditacija, jogos praktikomis ir 
panašiais nedievotais dalykais.
Tarp kitų šio „Gyvųjų šaltinių“ rudens numerio straipsnių 
verta atkreipti dėmesį į temas apie tokias dvasines disciplinas, 
kaip Dievo Žodžio studijos, išpažintis, nuosavybės valdymas. 
Išsamiai apie dvasines pratybas, skirtas gyvenimo džiaugsmui 
puoselėti, supažindina knygos „Dvasinės pratybos“ autorius 
Richardas J. Fosteris.
Linkime jums atidaus ir prasmingo laiko su mūsų žurnalo 
skaitiniais. Ieškokite teisingų atsakymų pas Dievą, atsiduokite 
į Jo mylinčias rankas, ir Jis palaimins jus.

Nuoširdžiai
Redaktorė Lina Jurgaitienė
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Kaip atsispirti pasaulio įtakai
Galima diskutuoti, kaip tiksliai ši parafrazė 

atspindi apaštalo Pauliaus mintį, tačiau palygi
nus ją su Naujojo Testamento perspėjimais dėl 
pasaulio mums primetamų nuostatų (kartais 
įkyriai, dažnai subtiliai), toks apaštalo žodžių 
traktavimas anaiptol nėra svetimybė. Apašta
las Jonas įspėja mus apie pasaulio – jo siūlomų 
turtų, malonumų bei puikybės – žabangus 
(1 Jn 2, 15–16). Tą patį, tik jau kur kas griež
čiau atkartoja ir Jokūbas (Jok 4, 4).

Būdami žmonės susiduriame su nuolatiniu 
spaudimu vaikytis to, ko vaikosi kiti, kalbėti, 
kaip kalba kiti, formuluoti savo prioritetus 
pagal tai, kaip daro visi. Noras mėgdžioti šį 
pasaulį buvo pagrindinė Dievo tautos proble
ma Senajame Testamente. Dėl šios priežasties 
Dievas atrodo toks griežtas, kai kalba apie 
aplinkines tautas (Iš 34, 11–16; Įst 7, 1–6). 
Jis gerai žino, kad mumyse slypi pražūtingos 
tendencijos dairytis į kitus (jas išmano ir šiuo
laikinių reklamų kūrėjai, kitaip jų pastangos 
būtų tuščios).

Tačiau kaip mums atsispirti pasaulio įtakai? 
Panašų klausimą kadaise uždavė 119 psalmės 
autorius, iš karto pripažinęs, jog tai įmanoma 
tik laikantis Dievo žodžio (Ps 119, 9), leidžiant 
jam tarpti giliai mumyse (Ps 119, 11). Pasirodo, 
laikas, praleistas gilinantis į Dievo žodį, nėra 
tik formalus gestas, bandant įtikti Dievui ar 
žmonėms. Prisiminkime Kristų, kuris į kiek
vieną velnio bandymą Jį suvilioti, atsakydavo 
žodžiu „parašyta“. Akivaizdu, jog norint pasi
priešinti gundytojui, visų pirma reikia žinoti, 
ką Dievas yra kalbėjęs Šventajame Rašte.

Dievo Žodis atėjo į pagalbą
Prisimenu vieno žinomo tarnautojo istori

ją. Tuo metu jis buvo pakviestas pamokslauti 
konferencijoje kitoje šalyje. Ilgesnį laiką pralei
dęs vienas, šis žmogus jau buvo išsiilgęs namų. 
Viešbutyje pavalgęs vakarienę jis išsikvietė lif
tą, kad juo galėtų grįžti į savo numerį. Kartu su 
juo į liftą įlipo ir dvi jaunos moterys. Paspau
dus savo aukšto mygtuką ir paklausus šių mo
terų, į kokį aukštą jos vyksta, šios atsakė: „Tiks 

Apie  
Dievo Žodžio 

svarbą

Romualdas Babarskas
Šilutės Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

„Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet 
pasikeiskite, atnaujindami savo 
mąstymą, kad galėtumėte suvokti 
Dievo valią – kas gera, tinkama 
ir tobula.“ (Rom 12, 2) Viena iš 
šiuolaikinių šios eilutės parafrazių 
gana vaizdžiai perteikia pirmąją 
apaštalo Pauliaus minties dalį: 
„Neleiskite, kad pasaulis įspraustų 
jus į savo formą, priešingai, leiskite 
Dievui performuoti savo protus...“ 
(Phillips New Testament in Modern 
English).

ir šeštas.“ Paskui moterys paklausė: „O ką Jūs 
veikiate šį vakarą?“ Šis tarnautojas pripažįsta, 
kad pasiūlymas buvo gundantis. Svetimoje 
šalyje, vienas ir pavargęs... Tačiau pirma mintis 
jį išgirdus nebuvo: „Ar kas nors apie tai suži
nos?“ arba „O kaipgi mano reputacija?“ Ne, 
tai buvo trys Šventojo Rašto ištraukos: „Ką 
žmogus sėja, tai ir pjaus.“ (Gal 6, 7). „Apsigin-
kluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte 
išsilaikyti prieš velnio klastas“ (Ef 6, 11). „Taip 
ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gy-
vais Dievui Kristuje Jėzuje.“ (Rom 6, 11)

Kaip vėliau liudijo šis žmogus, Dievo žodis 
atėjo į pagalbą reikiamu metu. Tačiau kodėl? 
Atsakymą nesunku nuspėti. Žmogus siste
mingai gilinosi į Šventąjį Raštą dar gerokai 
iki visų minėtų įvykių, ir gundymo valandą 
jis nebuvo nuviltas. O kas, jeigu jo įsitikinimų 
pagrindas būtų šiuolaikiniai straipsniai apie 
tai, jog vyrai iš prigimties nėra monogamiški 
(tokį straipsnį prieš keletą metų teko matyti 
viename žinomiausių Lietuvos interneto por
talų) ir todėl jo sprendimas priimti gundantį 
pasiūlymą būtų atleistinas. Arba jeigu jis rastų 
pasiteisinimą plačiai praktikuojamoje nuosta
toje, jog taip elgiasi visi (žinoma, kai jų niekas 
nestebi), ir todėl toks „atsipalaidavimo būdas“ 
bus suprantamas? Amoralų apsisprendimą 
netgi galėjo paskatinti nuostata, jog „visi esa
me silpni ir nuodėmingi“. Tačiau jo mintyse 
nuskambėjo visai kiti žodžiai, paskatinę jį 
pasipriešinti piktajam ir sunkią valandą išsi
laikyti (plg.  Ef 6, 13).

Raginimas prisiminti dievotus pamoky-
mus

Gilintis į Dievo Žodį lygiai taip pat svar
bu ir mums. Galbūt kitą kartą, išgirdus ar 

Dievo žodis 
atėjo į pagalbą 
reikiamu metu.
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perskaičius apie tai, kiek daug tas ir anas už
dirbo ar kokių naujų daiktų įsigijo, ir pajutus 
pagundą daryti tą patį, Dievas primins mums 
ir kitus Šventojo Rašto pamokymus. Pavyz
džiui, Pauliaus įspėjimą laiške Timotiejui: 
„Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į 
spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų 
aistrų, kurios žmones sugadina ir pražudo.“ 
(1 Tim 6, 9). Arba gundomi puikuotis savo 
laimėjimais, iškalba ir kitais talentais, išgirsi
me įspėjimą „nemanyti apie save geriau negu 
dera manyti, bet manyti apie save blaiviai“ 
(Rom 12, 2).

Dabar suprantama, kodėl prieš Izraeliui 
žengiant į Pažado žemę, Dievas primygtinai 
ragina bei įspėja Jozuę: „Tik būk stiprus ir labai 
ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Įsta-
tymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenu-
tolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, idant tau 
sektųsi, kad ir kur eitumei! Neleisi šiai Įstatymo 
knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją 
dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, 
kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią 
sėkmingą, tik tada tau seksis.“ (Joz 1, 7–8). 
Karo veiksmų sėkmė turėjo priklausyti nuo 
to, kaip bus įsiklausyta į Dievo žodžius ir ar 
bus jais patikėta. Ankstesnioji karta, išėjusi iš 
Egipto kartu su Moze, to nepadarė, todėl liko 
dykumoje. Jiems, kaip teigia Laiško hebrajams 
autorius, „išgirstas žodis neišėjo į naudą, nes jie 
tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję“ 
(Hbr 4, 2). Todėl dabar Jozuė ir visa tauta yra 

raginami įsiklausyti į Dievo žodžius labai rim
tai – jiems tai – gyvybės ir mirties klausimas. 
Įsiklausyti ir paklusti.

Šie du žingsniai neatsiejami. Jozuė ir jo 
žmonės galėjo pasilikti dykumoje, jie galėjo ci
tuoti Mozę, persakyti vieni kitiems visus Dievo 
žodžius ir iš dykumos nekelti kojos. Taip jie 
būtų gyvai pailiustravę Jokūbo užrašytus žo
džius: „tikėjimas be darbų negyvas“ (Jok 2, 26).

Tačiau tikrąjį tikėjimą Dievo Žodžiu patvir
tina atitinkami veiksmai. Įpareigojimą vykdyti 
tai, ko išmokome skaitydami Šventąjį Raštą, 
būtina vertinti kaip neatsiejamą šios praktikos 
dalį. Kitaip kyla pavojus tapti užuomaršomis, 
apgaudinėjančiais pačius save (Jok 1, 22–25), 
t. y. įsivaizduojančiais, kad Biblijos (arba isto
rinių tikėjimo išpažinimų) citavimas patvirtina 
mūsų priklausomybę Dievui. Anot Jokūbo, 
pagal šį kriterijų prie tikinčiųjų būtų galima 
priskirti ir demonus, mat jie nuoširdžiai tiki 

Rašto tiesomis – taip nuoširdžiai, kad net 
dreba, tuo galbūt pralenkdami daugelį šiuo
laikinių krikščionių (kiek krikščionių šiandien 
skaito ir priima Dievo žodį nuolankiai drebė
dami – žr. Iz 66, 2, suvokdami, kad šio Žodžio 
Autorius patikimas ir neabejotinai išpildys, ką 
yra pasakęs (žr. Iz 55, 10–11)?

Kodėl reikia gilintis į Dievo žodžius
Kaip matome, gilintis į Šventąjį Raštą nėra 

vien tradicija (neva, musulmonai skaito Ko
raną, induizmo sekėjai – vedas, na, o mes, 
krikščionys, turime skaityti Bibliją). Taip pat 
tai nėra mūsų prievolė Dievui. Atminkime, 
Jis, Dievas, „nėra žmonių rankomis aptarnau-
jamas, tarsi jam ko nors trūktų“ (Apd 17, 25). 
Gilintis į Jo žodžius reikia mums patiems, kad 
galėtume ne tik atlaikyti išbandymų valandą, 
bet ir kad augtų mūsų pažinimas išganymui 
(1 Pt 2, 2; 1 Tim 3, 15–17). Nepaprastai svarbu 
tai suprasti, nes Dievas mums jau parūpino 
viską, kad galėtume gyventi maldingą, Jam 
patinkantį gyvenimą (2 Pt 1, 3). Tarp to, kas 
parūpinta, yra Jo brangūs pažadai (2 Pt 1, 4), 
užrašyti Jo Žodyje. Todėl ignoruodami šią tie
są, kasame duobę patys sau, dėl kurios vėliau 
galėsime kaltinti tik pačius save. Jeigu atsidū
rus svarbių gyvenimo sprendimų kryžkelėse 
arba tiesiog ieškant paguodos ar padrąsinimo 
giliai širdyje nebus Jo žodžių, būsime tarsi tos 
paikos mergaitės, kurioms nenoras apsirūpinti 

žibintų alyva iš anksto kainavo pernelyg bran
giai (Mt 25, 1–12).

Jeigu Dievo Žodžio prieinamumas nepa
lieka mums pasiteisinimo Jam nepaklusti 
čia ir dabar, atsisakymas laikytis šio Žodžio 
nepaliks pasiteisinimo tą dieną, kai stosime 
Jo akivaizdon. Visų pirma bus atsižvelgta ne į 
tai, kiek mes žinojome, kiek supratome ar kiek 
galėjome atkartoti, bet į tai, kaip pagal visa 
tai gyvenome. Jėzus nedviprasmiškai įspėjo, 
jog tų, kurie žinojo šeimininko valią, bet jos 
nevykdė, laukia griežtesnis teismas, nei tų, ku
rie jos nežinojo (Lk 12, 47–48). Tačiau vykdyti 
šeimininko valią galima tik ją pažinus, todėl 
Paulius ir baigia savo mintį kvietimu „suvokti 
Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula“ 
(Rom 12, 2).

Jozuė ir visa tauta 
yra raginami 
įsiklausyti į Dievo 
žodžius labai 
rimtai – jiems 
tai – gyvybės ir 
mirties klausimas. 
Įsiklausyti ir 
paklusti.

Gilintis į Jo žodžius 
reikia mums patiems, 
kad galėtume ne tik 
atlaikyti išbandymų 
valandą, bet ir 
kad augtų mūsų 
pažinimas išganymui.
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Negalime tikėtis sėkmės dvasiniame gyve
nime, jei visą laiką buvome atsipalaidavę, o 
atėjus išbandymui, puolame spėlioti, „ką šioje 
situacijoje darytų Jėzus“ (pamenate WWJD 
apyrankes?) ir tiesiog bandome pritaikyti kokį 
nors „magišką“ sprendimą. Mūsų kūniškumas 
trokšta greitų ir lengvų sprendimų, ir dar 
geriau, jei visą darbą atliktų vien tik Dievas 
(pvz., Sauliaus atsivertimas kelyje į Damaską). 
Disciplinos, kurias reikia praktikuoti daug mė
nesių, atrodo visiškai nepatrauklios. Tačiau iš 
tiesų būtent ištvermingas dvasinių disciplinų 
praktikavimas grindžia mums kelią į dvasinę 
brandą.

Toliau pateikiamoje lentelėje (pagal Dr. 
Michael Bischof) išvardytos dvasinės discipli
nos (ne visos), apie kurias kalbama Biblijoje 
ir kurios buvo praktikuojamos visą Bažnyčios 
gyvavimo laikotarpį.

Dvasines disciplinas galima grupuoti įvai
riai. Čia jos suskirstytos į dvi dideles grupes – 
dalyvavimo (įsitraukimo) ir susilaikymo. 
Evangelinės bažnyčios tradiciškai dažniau 
pabrėžia dalyvavimo disciplinų svarbą, o 
katalikiškos bažnyčios pasižymi turtinga su

Dvasinių 
disciplinų apžvalga

Robertas Peteraitis
Sielovados tarnystės koordinatorius Lietuvoje

Disciplina – tai veiksmai, kuriuos pajėgiame 
atlikti ir darome, kol jie galiausiai atveda 
mus prie to, kad jau galime atlikti tai, 
ko šiaip tuo metu savo tiesioginėmis 
pastangomis nepajėgtume.

Dallas Willard

Kaip treniravimosi ir nuolatinio 
praktikavimosi disciplina yra 
būtinas pagrindas sportininko 
ar muzikanto sėkmei, taip pat 
yra ir dvasinės disciplinos, kurių 
praktikavimas gali mums padėti 
augti Kristuje bei atsispirti 
pagundymams. Kaip niekas 
nesitiki, kad pradedantis pianistas 
iš karto gerai pagros sudėtingą 
muzikos kūrinį, prieš tai nesimokęs 
groti gamų bei vėliau ilgai to 
kūrinio nepraktikavęs, taip 
nereikėtų tikėtis greitų dvasinių 
rezultatų, jei prieš tai ilgai 
nepraktikavote dvasinių disciplinų. 

silaikymo disciplinų taikymo praktika. Todėl 
galime vieni iš kitų pasimokyti ir kartu augti 
Dievo malone.

dami Dievo didybe, grožiu ir gerumu. Apie 
šventimą paskaitykite šiose Biblijos vietose: 
Išėjimo 15, 20; Teisėjų 5; 2 Samuelio 6, 12–16; 
Jono 2, 1–11; Įstatymo 14, 22–29; Mokytojo 
(Ekleziasto) 3, 12–23; Mokytojo (Eklezias
to) 5,  17–19.

Išpažinimas – kai patikimiems žmonėms 
išsakome savo didžiausias silpnybes ir nesėk
mes. Nėra veiksmingesnio būdo kovoti su 
mūsų nuodėme nei jos išpažinimas (Jokū
bo 5, 16; 1 Jono 1, 9).

Dievo klausymasis – kai klausomės Dievo 
ir gyvename atsižvelgdami į Jo Dvasios vedi
mą. Dievas kalba mums ne tik Biblijoje, bet ir 
pasitelkdamas bendruomenės tikinčiuosius, 
gyvenimo aplinkybes. Šioje disciplinoje taip 
pat naudinga stebėti savo pačių maldą – ką 
maldoje sakote Dievui; kas jums būna sunku, 
o kas – lengva.

Dienoraščio rašymas – kai užsirašome savo 
mintis ir jausmus, kylančius meldžiantis arba 
skaitant Bibliją. Užsirašykite jums įsimintinas 
Biblijos eilutes, taip pat savo maldas bei patirtą 
Dievo veikimą jūsų gyvenime. Nors Biblijoje 
ir nenurodoma rašyti dienoraštį (artimiausias 
analogas – atminimo aukurų statymas, pvz., 
Pradžios 35, 7), daugelis tikinčiųjų praktiškai 

DALYVAVIMO 
DISCIPLINOS 
Šlovinimas
Šventimas
Išpažinimas
Dievo klausymasis
Bendravimas
Dienoraščio rašymas
Meditacija/ apmąstymas
Gedėjimas
Malda
Tarnavimas
Studijavimas

SUSILAIKYMO 
DISCIPLINOS 

Vienatvė

Tyla

Pasninkas

Slaptumas

Paprastumas

Kuklumas

Tyrumas

Aukojimasis

Paklusnumas

Kai kurios iš šių dvasinių disciplinų supran
tamesnės, kitos gali būti neaiškios. Pateiksiu 
kelių ne tokių aiškių disciplinų trumpus pa
aiškinimus.

Šventimas – kai džiaugiamės savimi, gy
venimu bei pasauliu, tikėdami ir pasitikė
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patyrė Dievo malonę savo gyvenime praktikuo
jant šią discipliną. Užsirašydami savo mintis, 
galime išreikšti Dievui padėką ir gyrių. Neuž
sirašę mes greitai pamirštame patirtus iššūkius 
ir atsakytas maldas. Skaitydami dienoraštį pri
siminsime ne tik tai, kas vyko, bet ir ką tuomet 
jautėme. Dienoraštyje galime įvardyti sritis, ku
riose mums reikia keistis ir tobulėti, nusistatyti 
sau tikslus ir prioritetus, stebėti savo pažangą.

Gedėjimas – kai skiriame laiko gedėti ir 
liūdėti dėl nuodėmės ar netekties. Tai labai 
asmeninis procesas, jį žmonės išgyvena skir
tingai (Mokytojo 7, 2–3).

Vienatvė – tai buvimo vienumoje discipli
na. Ji yra keleto kitų disciplinų, pavyzdžiui, 
tylos, maldos, pagrindas. Pats Jėzus daž
nai pasitraukdavo į vienumą nuo Jį sekusios 
minios (Mato 4, 1–2; Morkaus 1, 35–39; 
Morkaus 1, 45; Mato 14, 13; Mato 14, 23; 
Luko 6, 12–16; Mato 26, 36). Ši disciplina 
išlaisvina mus nuo visuomenės spaudimo bei 
keičia mūsų vidų.

Slaptumas – kai neleidžiame, jog mūsų 
geri darbai ar savybės taptų žinomi kitiems. 
Ši disciplina išmoko mus išlikti slaptiems net 
tuomet, kai tik Dievas žino tai, ką darome. Ji 
išlaisvina mus nuo priklausomybės nuo kitų 
žmonių minčių ir palaikymo (Mato 6, 6).

Paprastumas – kai savo gyvenimą sutvar
kome pagal kelis harmoningus tikslus, sąmo
ningai atsisakydami visko, kas nėra būtina 
mūsų gerovei. „Dievas žmogų sukūrė paprastą; 
o visos sudėtingos žmonių problemos yra jų 
pačių išgalvotos“ (Mokytojo (Ekleziasto) 7, 29, 
autoriaus vertimas iš Jerusalem Bible).

Kuklumas – kai susilaikome nuo turimų 
pinigų bei gėrybių vartojimo vien savo geis
mams patenkinti ar siekdami statuso, žavesio, 
prabangos. Tai laikymasis tokių ribų, kurios 
būtinos tam gyvenimui, kuriam Dievas mus 
pašaukė. Kuklumas skiriasi nuo aukojimosi, 
nes aukojantis atsisakoma nuo to, kas būtina, o 
kuklumas reiškia atsisakymą nuo pertekliaus. 
Kuklumas panašus į paprastumą, tik konkre
čiau susijęs su finansais, skolomis, nuosavybe 
(Mokytojo (Ekleziasto) 5, 9).

Tyrumas. Kaip pasninko disciplina valdo 
alkį, taip tyrumo disciplina – lytinį potraukį. 
Tyrumo disciplinos tikslas – išmokti kontro
liuoti savo lytiškumą ir neleisti, kad jis mus 
kontroliuotų (1 Korintiečiams 7, 5).

Aukojimasis – kai atsisakome saugumo, 
kurį teikia mūsų turimi dalykai. Tai visiškas 
atsidavimas Dievo malonei, žengiant į tamsią 
bedugnę su tikėjimu, jog Dievas mus išlaikys 
(pvz., Abraomo apsisprendimas paaukoti Izaoką, 
Pradžios 22, 1–19). Paskaitykite ir Luko 21, 2–4.

Paklusnumas – kai savo laisva valia lei
džiamės vadovaujami kito išminties. Jei turite 
dvasinį vadovą, paklauskite jo(s), kurioje gyve
nimo srityje jums reikėtų praktikuoti paklus
numą. Tuomet pakluskite tam, ką ji(s) jums 
pasakys (Efeziečiams 5, 21; Filipiečiams 2, 3).

Parengta pagal Dr. Michael Bischof straipsnį
Prieiga internetu:  

http://www.gyviejisaltiniai.lt/disciplinos 

Užsirašydami 
savo mintis, 
galime išreikšti 
Dievui padėką ir 
gyrių.
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Verta pamąstyti
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Dvasinis alkis ir meditacija
„Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip 

pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių 
gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar 
neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia.“ 
(Mt 6, 7–8)

Meditacija – universali dvasinė patirtis ir 
praktika, žmogų palydinti iš proto į širdį. Ji yra 
visų pasaulio religijų pagrindas. Tai paprastu
mo, tylos ir ramybės kelias. Meditaciją savo 
didžiojoje gyvenimo kelionėje gali praktikuoti 
kiekvienas žmogus. Svarbu tik suvokti meto
dą, pradėti medituoti ir nepaliauti.

Istoriniai tradicijos eskizai
Ar mes, krikščionys, galime praktikuoti 

meditaciją? Galbūt dažnai savęs to klausiame, 
matydami iškabas ir reklaminius pranešimus, 
televizijos laidas, knygas ir straipsnius apie 
jogą, budistinę meditaciją ir t. t. Dažnai būna
me linkę atsargiai reaguoti į šiuolaikinio dvasi
nio prekybos centro situaciją. Taip, dvasingu
mas dabar yra tapęs paklausia preke! Tačiau ką 
apie meditaciją sako Bažnyčios tradicija ir jos 
istorijos pokyčiai XX a.?

Pirmiausia pasakytina, kad pats žodis me
ditacija (lot. meditatio) yra lotyniškos kilmės 

Krikščioniškoji 
meditacija

Marius Narvilas
Pasaulinės krikščioniškosios meditacijos 
bendruomenės atstovas Lietuvai

Gyvename labai veržliu laiku. 
Dažnai pastebime ir sakome: 
laikas bėga, lekia. Kasdieniai 
iššūkiai, technologijų kaita, 
visuomenės įpročių pokyčiai 
neretai drauge su gerove kuria 
ir nerimą, nepasitikėjimą, 
skubėjimą. Gyvename arba 
vakar diena, arba rytojaus 
lūkesčiais, o dar rečiau – 
šiandien! Gyvename proto laiku, 
proto amžiuje... Technologijos 
mus kaip niekad anksčiau 
suartino ir vis dėl to juntame 
ilgesį, alkį, kažko labai artimo, 
labai esminio. Būdami tikintys 
žmonės galime atsakyti – Dievo.

ir susijęs su Bažnyčios maldos tradicija. Lectio 
divina, sena, kontempliatyvi malda skaitant 
Šv. Raštą, XII a. aprašyta kartūzų vienuolio 
Gvidono ir ilgus šimtmečius praktikuota vie
nuolijose, gyva ir šiandien. Ją sudaro keturios 
pakopos: lectio (skaitymas), meditatio (mąsty
mas), oratio (malda) ir contemplatio (kontem
pliacija). Visos jos apibūdina maldos dinamiką, 
palydi ir vainikuoja viena kitą. Skaitydami 
Šv. Raštą ir atradę žodį ar frazę, esame kviečia
mi jį imti ir „atrajoti“ – įsiminti ir švelniai sau 
kartojant leisti jam veikti mūsų mintis, viltis, 
prisiminimus, troškimus. Tai – meditatio 
pakopa, tai yra susitelkimas ir sutelkimas visų 
savo žmogiškųjų dimensijų – proto, valios, 
dėmesio. Meditatio metu leidžiame Dievo 
Žodžiui tapti Jo žodžiu mums, žodžiu, palie
čiančiu esmines mūsų būties sritis. Meditatio 
per oratio veda prie kontempliacijos – buvimo 
Dievo artumoje, kurioje jau nėra žodžių ar 
vaizdinių, veikiau tyla, ramybė, meilė.

Kita Bažnyčios maldos ir praktikos tradi
cija susijusi su IV a. po Kr. Egipto, Palestinos, 
Arabijos ir Persijos dykumose gyvavusia 
pirmųjų krikščionių eremitų gyvensena. Pa
likę pagoniškojo pasaulio miestus ir jų pa
pročius, šie žmonės rinkosi „išganymo paieš
ką“, būdą ir vietą gyventi su Dievu. Vedami 
apaštalo Pauliaus žodžių „Uolumu nebūkite 
tingūs; būkite liepsnojančios dvasios, tarnau-
kite Viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite 
kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melski-
tės“ (1 Rom 12, 11–12) jie kūrė nepaliaujamos 
maldos būdą, kurį dabar įprasta vadinti Jėzaus 
malda. Šis maldos būdas yra kertinė Rytų baž
nyčios kasdienės krikščioniškosios praktikos 
dalis. Keliaudami po Graikiją, dažnai sutiksite 
vienuolius tarp pirštų sukančius maldos vir
velę („skaitytuvus“) ir švelniai murmančius 
„Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs.“ 
Rytų maldos tradicija labai pabrėžia širdies 
tylos (hesychijos) prasmę. Yra palyginimas 
apie tai, kas yra hesychija. Kartą vienas jaunas 
vienuolis tyliai stovėjo. Prie jo priėjo senolis ir 
subarė: „Tu visą dieną plepi ir plepi! Ar bent 
minutėlę patylėtum?“ Kitą dieną jaunasis 

vienuolis, priešingai, visą dieną bendravo su 
žmonėmis. Priėjęs senolis pagyrė: „Šaunuolis, 
šiandien tu tyli.“ Ši istorija moko, kad širdies 
tyla nėra lūpų tyla. Šią trumpos maldos patirtį 
į Vakarų bažnyčios praktiką įliejo Šv. Jonas 
Kasijonas (360–435), čia skleidęs vienuolinio 
gyvenimo idealus: „Pagrindinės mūsų pastan-
gos, nepajudinamas nuolat siektinas širdies 
tikslas turi būti nukreipti sielą į nuolatinį 
rūpestį dieviškais dalykais bei Dievu.“ Jo raštai 
esmingai paveikė visą viduramžių vienuolystę, 
ypač šv. Benediktą. Ilgainiui tokį maldos būdą 
Vakarų bažnyčioje imta sieti tik su pašvęstojo 
gyvenimo žmonių kasdiene praktika. Pasau
liečiams daugiau akcentuojamos liturginės 
maldos ir žodinės maldos formos.

Tačiau XX a. raida atnešė naujų vėjų: „Vėjas 
pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš 
kur ateina ir kurlink nueina.“ (Jn 3, 8) Nuo 
XX a. 7ajame dešimtmetyje vykusio Vatikano 
susirinkimo šiuolaikinėje Bažnyčioje girdime 
Šv. Dvasios skatinimą mums atgaivinti kitą 
maldos aspektą. Susirinkime priimti spren

Meditacija – 
universali dvasinė 
patirtis ir praktika, 
žmogų palydinti iš 
proto į širdį. Ji yra 
visų pasaulio religijų 
pagrindas. Tai 
paprastumo, tylos ir 
ramybės kelias.
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dimai tiek dėl Bažnyčios, tiek dėl liturgijos 
pabrėžė poreikį vystyti krikščionių dvasinį 
gyvenimą „kontempliatyvia kryptimi“. Ne
atsižvelgiant į gyvenimo būdą, kiekvienas 
mūsų esame kviečiamas patirti Kristaus pilna
tvę. Kontempliatyvi malda nėra vien vienuolių 
ar mistikų privilegija. Tai – maldos dimensija, 
kuriai visi esame pašaukti. Ji nesusijusi su 
ypatingais potyriais ar aukštesnėmis sąmonės 
būsenomis.

Malda ir meditacija
Tad ką reikštų toks kvietimas patirti Kris

taus pilnatvę? Tai reiškia, kad turime pakilti 
virš mentalinės (proto) maldos, kuri dažniau
siai apsiriboja pašnekesiu su Dievu, mąstymu 
apie Dievą, prašymais Dievą patenkinti mūsų 
poreikius. Mes kviečiami leistis į gilumą, kur 
pati Jėzaus dvasia meldžiasi mūsų širdyse, gi
lioje tyloje, kurioje Jis susijungia su Tėvu Šven
tosios Dvasios galia. Apaštalas Paulius rašo: „O 
ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. 
Mes juk nežinome, ko turėtume deramai mels-
ti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais 
atodūsiais.“ (Rom 8, 26)

Galime pamąstyti apie maldą kaip apie 
didžiulį ratą. Šis ratas suka, kreipia visą mūsų 
gyvenimą į Dievą. Malda yra esminė visaverčio 
gyvenimo dalis. Jeigu nesimeldžiame, būname 
pusiau gyvi, o mūsų tikėjimas – pusiau išplė
totas. Rato stipinai simbolizuoja skirtingas 
maldos rūšis. Meldžiamės įvairiomis formo
mis, įvairiu laiku, atsižvelgdami į tai, kaip 
jaučiamės. Skirtingų žmonių maldos būdai 
saviti. Stipinai reiškia ir Eucharistiją, ir kitus 
sakramentus, dvasinę maldą, šlovinimo ir už
tarimo maldą, charizmatinę maldą, Rožinį ir 
pan. Tapdamas asmenine patirtimi ratas moko 

mus kai ko svarbaus. Tiek rato, tiek maldos 
viduryje – centre – atrandate ramybę.

Malda nėra kalbėjimas ar mąstymas apie 
Dievą, tai – buvimas su Dievu.

Galėtume išskirti tris maldos dimensijas – 
tylą, ramybę ir paprastumą. „Meditacija – tai 
universali dvasinė praktika, palydinti mus į 
maldos būseną, į Kristaus maldą. Meditacija 
veda mus į tylą, ramybę ir paprastumą tokiu 
būdu, kuris yra tylus, ramus ir paprastas.“ 
(Laurence Freeman OSB).

Tyla. Gebėjimas būti tyloje ugdomas ska
tinant dėmesingumą. Dėmesys sutelkia mūsų 
būties centrą į visiško sąmoningumo būseną. 
Jis grąžina mus iš praeities ir ateities į dabartinį 
momentą, o šis yra švelnus ir teikiantis ramy
bę. Nėra priežasties, kodėl negalėtume atrasti 
tylos judrioje gatvėje, eismo spūstyje ar lauk
dami eilėje prekybos centre. Tylos ugdymas 
praktikuojant meditaciją moko mus melstis 
bet kuriuo laiku. Tyla yra tikra. Ji gydo, ramina 
vidinę sumaištį. Tai – vaistas nuo griaunančio 
pykčio ir nerimo.

Ramybė. Ramybė – visų fizinių, protinių ir 
dvasinių jėgų ir energijų, kurios sudaro žmo
gų, pusiausvyra. Kaip ir tyla, ramybė pasižymi 
vidiniais ir išoriniais aspektais. Ramybės tiks
las nėra nuslopinti, blokuoti ar sulaikyti tam 
tikrą veiksmą ar judesį. Priešingai, tai kaip tik 
yra viso judesio ar veiksmo įvykdymas ir jo 
išpildymas. Vien mokydamiesi ramiai sėdėti 
žengiame svarbų žingsnį dvasinio kelio link. 
Daugeliui tai yra pirmoji pamoka peržengiant 
troškimo ribas, tai yra poreikį nenustygti 
vietoje.

Paprastumas. Krikščioniška malda prade
da žadinti suvokimą realybės, kad jau dabar 
esame namuose – Dievo karalystėje. Jėzus pa
sakė mums, kad Dievo karalystė yra mumyse ir 
norėdami į ją pakliūti turime tapti kaip vaikai. 
„Karalystė yra ne vietovė, bet tam tikra patir-
tis.“ (John Main OSB). Dievas yra paprastas – 
meilė yra paprasta. Meditacija yra paprasta. 
Būti paprastam reiškia būti savimi. Tai reiškia 
peržengti savo įsitikinimus, savianalizę, savęs 
neigimą.

Pasaulinė krikščioniškosios meditacijos 
bendruomenė

Krikščioniškosios meditacijos atgimimas 
siejamas su benediktinų vienuolio, Johno 
Maino OSB, gyvenusio XX a. (1926–1982), as
menine patirtimi ir veikla. Amžiaus pradžioje, 
būdamas britų kolonijų tarnyboje Malaizijos 
salyne, susipažino su hindu vienuoliu, kuris 
pamokė Johną elementarios meditacijos – 
kartoti šventą žodį (hind. mantra). Sugrįžęs 
į Tėvynę, jis ir toliau ištikimai praktikavo šią 
meditacijos formą. Įstojęs į benediktinų vie
nuolyną ir aptaręs savo maldos praktiką su 
vyresniaisiais, jis nutraukė meditacijas kaip 

Nuoširdžiai su Jumis
„Gyvųjų šaltinių“ redakcija

„nekrikščionišką maldos būdą“ ir atsidavė tar
nystei ir įvairioms pareigoms – dirbo įvairiose 
mokyklose mokytoju, ėjo gimnazijos direkto
riaus pareigas. Ilgainiui į jo akiratį papuolė Šv. 
Jono Kasijono raštai ir jis „atrado kelią atgal. 
Jis atrado krikščioniškąją mantros (vieno žo
džio kartojimo) tradiciją ir pradėjo to mokyti 
pažindamas turtingą krikščionybės raštų ir 
teologijos lobyną.“ (Lorencas Freeman OSB) 
1975 m. Johnas Mainas subūrė pirmąją eks
perimentinę krikščioniškosios meditacijos 
grupę pasauliečiams. Po apsilankymo Šv. Mer
gelės Marijos Getsemanės abatijoje Kentukyje 
(JAV) 1976 m. (jame vienuoliu tarnavo Tho
mas Mertonas) ir čia skaitytų paskaitų Johnas 
Mainas pradeda krikščioniškosios meditacijos 
mokytojo tarnystę. Jis mirė 1982 m. mažoje 
bendruomenėje Kanadoje, iš ten jo mokymas 
pradėjo sklisti po pasaulį.

Pasaulinė krikščioniškosios meditacijos 
bendruomenė, apimanti daugelį krikščio
niškosios meditacijos centrų ir daugiau nei 
tūkstantį savaitinių grupių, veikiančių visame 
pasaulyje ir Londone įkūrusi tarptautinį cen
trą, toliau tęsia Johno Maino pradėtą darbą.

Šiuo metu Lietuvoje gyvuoja krikščioniš
kosios meditacijos grupė Šv. Kazimiero baž
nyčioje, kurią moderuoja Marius Narvilas, 
Pasaulinės krikščioniškosios meditacijos ben
druomenės atstovas Lietuvai. Dėl galimybių 
išbandyti krikščioniškąją meditaciją pasido
mėkite Šv. Kazimiero bažnyčios svetainėje.

Daugiau informacijos: http://www.wccm.org/
Parengta pagal: Laurence Freeman. Your Daily 

Practice; Robert Faricy, Luciana Pecoraio. Maldos 
gelmėje: Šv. Ignaco Lojolos, šv. Teresės Avilietės ir šv. 

Kryžiaus Jono vedami; Thomas Merton.  
Kontempliatyvioji malda.

Kontempliatyvi 
malda – maldos 
dimensija, 
kuriai visi esame 
pašaukti.



Pasaulis – lyderiams

Dabartinės aplinkybės neturėtų 
mūsų riboti ar sulaikyti. Turime 
ryžtingai siekti, kad atsiskleistų vi
sas mūsų potencialas. Rūpinkimės, 
kad kiekvienas sunkumas, kiekviena 

kova išeitų į naudą ir padėtų keistis į gera.
Nesustok ir nestovėk vienoje vietoje, lyg 

būtumei pasiekęs paskutinę maršruto sto-
telę. Gali būti, kad kliūtis tavo kelyje – tik 
transporto priemonė, padėsianti nusigauti 
ten, kur tau skirta, ir atlikti tai, kam esi 
pašauktas.

Kai nestovime vietoje, tobulėjame. 
Jei tave ištiko nelaimė, nesileisk 
jos sužlugdomas. Jei apėmė širdies 
sopulys, nesileisk jo užgraužiamas. 
Žinok, kad tavo klaidos ir nesėkmės 

nesudaro tavo esmės. Iš jų tau lemta tik pasi
mokyti. Neapsileisk, toliau siek tikslo, veržkis 
į ateitį!

Žinok, kad viskas, ką tau gyvenime teko 
patirti, tebuvo pasirengimas tam, kas dar 
tik turi įvykti. VIEŠPATS tau jau tarė savo 
žodį: „EIK!“

Pamiršdamas įsiklausyti į savo 
širdies balsą ir klausydamasis tik 
aplinkinių, tu veikiai išsiblaškysi. 
Turėtumei išsigryninti ir aiškiai 
suvokti savąjį pašaukimą, siekti už

sibrėžto tikslo. Nesidairyk į kitus!
Būkime, kuo esame pašaukti būti. Liau-

kimės dairytis į kitus. Nesistenkime tapti 
tuo, kuo kiti nori mus matyti!

T. D. Jakeso citatų apie 
pašaukimą, įkvėpimą ir 
gyvenimo tikslą

Šiemet vėl teks garbė Pasaulinės 
lyderystės konferencijos metu 
pasiklausyti vieno laukiamiausių 
PLK 2018 pranešėjų vyskupo 
T. D. Jakeso. Ne veltui jis TIME 
žurnalo nominuotas geriausiu 
Amerikos pamokslininku: 
T. D. Jakeso pamokslai tikrai 
uždegantys, įkvepiantys, 
skatinantys žmones neapleisti 
savojo pašaukimo, kad ir koks 
jis būtų. Šio žodžio meistro 
įtaka juntama ne tik Dalase 
(Teksaso valst.), kur veikia jo 
krikščioniška bendruomenė 
„The Potter’s House“, bet 
ir daugybėje kitų pasaulio 
kampelių. Milijonai pasaulio 
gyventojų mielai skaito jo 
knygas, žiūri jo laidas, filmus, 
ieško jo įžvalgų socialiniuose 
tinkluose. Pateikiame keletą 
įkvepiančių šio autoriaus citatų.

Toliau pateikiama citata, paimta iš 
T. D. Jakeso knygos „Instinct: The 
Power to Unleash Your Inborn Dri-
ve“, byloja apie aiškumą, ateinantį 
mums ieškant tiesos. Jei jauti, kad 

tavo darbas tave sekina, neteikia džiaugsmo, 
galbūt metas susiimti ir pagalvoti apie permai
nas? Galbūt tas kelias ir nebus rožėmis klotas, 
tačiau mintis, kad sieki išpildyti tikrąjį savo 
pašaukimą ir tikslą, nuolat tave stiprins.

Išmušė valanda atrasti tiksliai tai, kam 
esame sukurti, tiksliai tuos žmones, kuriems 
lemta padaryti įtaką, ir stiprybę, kuri kyla, 
mums atradus savo tikrąjį pašaukimą.

Tavo gyvenimo tikslas glūdi ne kur 
kitur, o tavyje! Tavo gyvenimo sce
narijus patikėtas tau. Savo knygoje 
„Identity: Discover Who You Are 
and Live A Life Of Purpose“ T. D. 

Jakesas primena, kad kuo daugiau sužinojęs apie 
save – apie savo pomėgius, vertybes, paskatas 
ir panašiai – tu susidarysi aiškesnį ir išsamesnį 
vaizdą ir jausi, ar dabartinė gyvensena tau tinka. 
Aplinkinio pasaulio triukšmas kartais gali būti 
kurtinantis. Labai dažnai jis nustelbia mūsų min
tis. Kada paskutinį kartą sėdėjai visiškoje tyloje 
ir ramiai mąstei, įsiklausęs į savo širdies balsą?

Daugybė žmonių, ieškodami gyvenimo 
tikslo, daro vieną esminę klaidą: jie dairosi 
tolyn, tikslo, pašaukimo ir prasmės ieško-
dami kažkur kitur, pamiršdami pažvelgti 
į savo vidų. Be galo svarbu suvokti, kad 
tikslą atrasi pažinęs save, perpratęs savo 
tapatybę.

Savo įkvepiančio pamokslo „The 
Starving Prince“ žodžiais T. D. Ja
kesas ragina mus tikėti savo užsi
brėžtu tikslu. Dideli dalykai, kurių 
taip laukiame, artinasi. Ieškodamas 

tikrojo savo pašaukimo, siekdamas išsigryninti 
savo tikslą, išmok nesvyruoti tikėjime, nes jis 
padės įveikti visas kelyje pasitaikančias kliūtis.

Dievas tave lyg daigą „pasodins” į vienokį 
ar kitokį didžiulį dalyką. Ko tavo akis nere-
gėjo, ko ausis negirdėjo ir kas širdin neatėjo, 
Dievas paruošė tau!
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Mes esame pašaukti palankiai žiū
rėti į permainas. Susitvarkyk pro
blemiškus santykius, atkurk ryšius, 
leisk užgyti žaizdoms, kurios silpni
na ir kliudo veržtis pirmyn. Išdrįsk 

žengti link savo svajonių karjeros. Konkretūs 
tavo veiksmai atlaisvins užsiveržusius mazgus, 
tu laisviau judėsi ir priartėsi prie tikslo.

Jei mes esame pašaukti būti pasaulio 
druska, mums teks susiimti ir išlįsti lauk iš 
druskinės. Išdrįsk žengti lauk iš savo kom-
forto zonos, išplėsk savo teritoriją.

Aistra ir tikslas yra glaudžiai tar
pusavyje susiję. Jie koja kojon eina 
pasitikti likimo. Jei liepsnoji aistra, 
pajunk jos galią tikslui siekti. Pas
kui po truputį vis aukščiau kelk 

tikslų kartelę. Patikėk, laukia puikus atlygis!
Deganti aistra byloja apie didžiulį už-

sidegimą, tikrą įsitikinimą tuo, ką darai. 
Tikslas motyvuoja – tu žinai, kodėl veržiesi 
konkrečia kryptimi. Galiausiai aistra ir 
tikslas padeda tau ateiti ten, kur esi pa-
šauktas, kur tau skirta būti.

Pagalvok apie žymų sportininką ar 
muzikantą. Tokie žmonės garsėja 
konkrečiu talentu, jų energija ver
žiasi per kraštus. Visi mes galime 
atrasti ir išgryninti savo talentus 

ir spinduliuoti tokią pat energiją. Sugebi kon
sultuoti įvairiais klausimais? Moki skaičiuoti? 
T. D. Jakesas ragina išsiaiškinti savo stiprybes 
ir siekti tikslo, nepasitenkinti menku. Pakurs
tyk aistrą, ir tikslas išryškės!

Bet kuriame amžiaus tarpsnyje žmogus 
gali pakurstyti savo aistrą ir iš naujo atrasti 
savo tikslą.

Turime tvirtai sugniaužti savo 
gyvenimo vairą ir judėti pirmyn 
nesiblaškydami. T. D. Jakesas 
primena, kad kol alsuojame, tol 
turime gebėjimą klestėti.

Kai aiškiai žinai savo tikslą, puikiai 
žinai ir tai, kas NĖRA tavo tikslas. Taigi 
nesileisk blaškomas ir nesistenk daryti to, 
kas tau visiškai neskirta ir ko tu nepašauk-
tas daryti.



Pasaulis – lyderiams
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Būdamas jaunas pastorius, niekada iš tik
rųjų nesusimąsčiau, kokia svarbi lyderystė 
būtent bažnyčioje. Maniau, kad pastoriai turi 
būti susitelkę tik į „dvasinius“ reikalus. Ter
minas „lyderystė” man labiau asocijavosi su 
verslu ir atrodė, kad nieko bendro neturi su 
ganytojo darbu. Nė vienas iš mūsų tuo metu 
dorai nesuvokėme, kad kitų vedimas priekin – 
galima sakyti, yra netgi pats dvasiškiausias 
dalykas, kurio galėtume išmokti. Kai per PLK 
pirmąkart išgirdau mokant apie lyderystę, 
širdis suspurdėjo, dvasia atgijo. Supratau, kad 
būdamas pastorius ne tik ganau savo bendruo
menę, bet ir turiu garbės vesti jos narius link 
Kristaus, arčiau Dievo.

Argi ne taip elgėsi ir Jėzus? Jis pasirinkdavo 
tokius žmones, į kuriuos daugelis žiūrėdavo 
kreivai, ir mokydavo juos. Jis piešdavo jiems 
prieš akis viziją, aiškindavo, dėl ko nužengė į šią 
žemę ir ko jie visi kartu galėtų pasiekti. Savo pa
žadą Jėzus ištesėjo: Jis paaukojo savo gyvybę, o 
vėliau prisikėlė iš numirusių. Tačiau prieš ženg
damas dangun, Jis šį tą pasakė savo nedidelei 
grupelei parengtų lyderių – davė jiems užduotį 
eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją. Jėzus ne
paliko jų tuščiomis, Jis suteikė viską, ko reikia 
užduočiai atlikti, davė savo Šventąją Dvasią. 
Jis pasitikėjo savo mokiniais, žinojo, kad savo 
darbą jie atliks. Jėzus buvo tikras lyderis. Ir Jis 
šaukia mus būti panašiais į Jį lyderystės srityje.

apsilankiau pirmą kartą, 
ši konferencija... išmušė 
mane iš vėžių, gerąja 
prasme

1992 m. tarnavau nedidelėje 
metodistų bažnyčioje, 
įsikūrusioje Oklahoma 
Sityje. Pamenu, kaip mūsų 
pastoriai ir lyderiai sužinojo 
apie konferenciją, rengiamą 
prie pat Čikagos ir vadinamą 
Pasauline lyderystės 
konferencija. Nors su pinigais 
buvo striuka, vis dėlto 
nusprendėme, kad renginys 
vertas dėmesio ir būtų 
puiki investicija į ateitį. Tad 
nutarėme septyniese nuvykti 
tenai pasimokyti, pasitobulinti. 
Tada nė nenutuokėme, kaip 
smarkiai tos dvi dienos pakeis 
mūsų gyvenimą ir tarnystę.

Pati pirmoji lyderystės konferencija, kaip 
dabar sakau, man buvo tikra „dezorientaci
jos dovana“. Kaip dažnai, norėdami ką nors 
išmokti ar sužinoti, mes dairomės lyderių, 
kurie būtų priekyje, pora žingsnelių toliau už 
mus. Šioje konferencijoje sutikau lyderių, ku
rie buvo išsiveržę priekin anaiptol ne pora, o 
šimtais žingsnių. Mano įsivaizdavimas apie tai, 
kas įmanoma, dužo. Ir tai puiku! Kiti lyderiai 
visiškai išmušė mane iš vėžių, gerąja prasme. 
Paaiškėjo, kad pats nežinojau, ko nežinau. 
Vėliau per daugelį metų stengiausi perprasti 
man aktualius dalykus – tiesos, kurias pripaži
nau, smarkiai pakeitė vadovavimo stilių mūsų 
bendruomenėje. Pateiksiu keletą konkrečių 
pavyzdžių iš to, kas padarė itin didelę įtaką.

Išklausę Jimo Collinso mokymą apie tai, 
kuo gera organizacija skiriasi nuo puikios, 
iš peties padirbėjome ir persvarstėme 
savo programą, daug ką apkarpėme ir su

sitelkėme tik į pačius svarbiausius, didžiausią 
įtaką darančius dalykus.

Priėmėme iššūkį „ridenti kauliuką“, drą
siai rizikuoti: ryžtingai perorganizavome 
visą lyderystės struktūrą. Ir tai buvo vie
nas reikšmingiausių veiksnių, nulėmusių 

plėtimąsi ir sėkmę.
Pasiklausę Patricko Lencioni paskaitos 
apie organizavimo meną, pakeitėme su
sirinkimų pobūdį ir bendrai visą komuni

kavimo strategiją. Sakyčiau, kad tai mus labai 
išlaisvino ir mes pradėjome augti ir plėstis 
daugiau, nei planuota.

Po interviu su broliais Chipu ir Danu 
Heath mes peržiūrėjome esmines savo 
organizacijos vertybes. Pagrindinius jas 

atspindinčius teiginius iš naujo suformulavo
me taip, kad jie taptų paveikiomis tiesomis, 
įrašytomis ne popieriuje, o mūsų komandos 
narių širdyse.

Per vieną iš PLK paskaitų mano žmo
na Eimė užsidegė įsteigti tarnystę 
moterims. Šiandien tai – klestinti 
tarnystė, padedanti į sunkiausias aplin

kybes (prekyba žmonėmis, įkalinimo įstaiga ir 
pan.) patekusioms moterims.

Labai daug iš to, ką šiandien nuveikia mūsų 
bažnyčia, įsižiebė būtent per diskusijas, kurias 
paskatino konferencijoje išgirstos mintys ir 
pasiūlymai. Kol gyvas neužmiršiu per konfe
renciją išsakyto paraginimo: „Tu esi lyderis. 
Tavo uždavinys – toliau liepsnoti troškimu ir 
negesti. Daryk viską, ką reikia. Kuo daugiau 
skaityk ir švieskis. Keliauk, kur tik reikia, kad 
išliktum užsidegęs.“ Į galvą man neateina jokia 
kita vieta, kur pakurstoma liepsna, aštrinami 
įgūdžiai, aplanko įkvėpimas, atsinaujina vizija, 
kur tu vėl pajunti, kad gali eiti pirmyn ir vesti 
kitus. Būtinai atvykite į PLK!

Craig Groeschel
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Artūras Rulinskas
Vilniaus laisvųjų krikščionių 
bažnyčios pastorius

Pakalbėsime apie mūsų nuosavybę ir apie 
Dievo mums suteiktą pareigą ją valdyti. Mato 
evangelijoje pasakojama apie šeimininką, kuris 
savo tarnams išdalijo įvairias sumas pinigų. 
Tas pasakojimas yra apie šeimininką Dievą, 
kuriam esame atsakingi už viską, ką gavome.

Viešpats mums yra patikėjęs savo nuosavy
bę ir kartu su ja – pareigą ją tvarkyti. Tinka-
mai valdydami mums suteiktą nuosavybę, 
pelnome Viešpaties palankumą, ir Dievas 
padaugina nuosavybę greičiau, negu mes 
ją užsidirbame.

Mato evangelijos 25 skyriuje, 14–30 eilutėje 
skaitome:

„Bus taip, kaip atsitiko žmogui, kuris, iš-
keliaudamas į tolimą šalį, pasišaukė savo 
tarnus ir patikėjo jiems savo turtą. Vienam 
jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam 
vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir tuo-
jau iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, 
nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė kitus penkis. 
Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus 
du. O kuris gavo vieną, nuėjo, iškasė duobę ir 
paslėpė šeimininko pinigus. Praėjus nemaža 
laiko, tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo 

Nuosavybės 
valdymas

„(...) Nes kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su 
perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. 

Šitą niekam tikusį tarną išmeskite laukan į tamsybes. 
Ten bus verksmas ir dantų griežimas.“ (Mato 25, 14–30)

Bažnyčioje girdėdami kvietimą 
aukoti, dažnas iš mūsų pagalvoja 
apie tai, kad stokoja pinigų 
pragyventi, kad spaudžia skolos, 
neužtenka net kasdienėms 
reikmėms, o ką kalbėti apie 
aukojimui skirtas lėšas. Žinoma, 
materialiausia aukos išraiška yra 
pinigai, todėl apie juos dažnai 
tenka pagalvoti. Bet šį kartą 
kalbėsime ne apie juos.

daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo 
gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir 
tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, 
štai aš pelniau kitus penkis’. Jo šeimininkas 
atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! 
Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, 
pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko 
džiaugsmą!’ Taip pat tas, kuris buvo gavęs 
du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei 
man du talentus, štai aš pelniau kitus du’. Jo 
šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikima-
sis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose 
dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo 
šeimininko džiaugsmą!’ Priėjęs tas, kuris buvo 
gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš 
žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur 
nesėjai, ir renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau 
ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, turėk, 
kas tavo’. Jo šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis 
tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, 
kur nesėjau, ir renku, kur nebarsčiau. Taigi 
privalėjai duoti mano pinigus pinigų keitėjams, 
o sugrįžęs būčiau atsiėmęs, kas mano, su 
palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir 
atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų.

Nes kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis 
turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta 
ir tai, ką jis turi. Šitą niekam tikusį tarną iš-
meskite laukan į tamsybes. Ten bus verksmas 
ir dantų griežimas’.“

Šiame pasakojime šeimininkas savo tarnams 
patiki savo turtus. Ir tai byloja apie tai, kad 
nesvarbu, ką turi žmogus, viską jis yra gavęs 
iš Viešpaties, o ne vien tik sukaupęs savo pas
tangomis. Ir žmogus tvarkosi savarankiškai, 
jam nėra iš aukščiau nurodoma, kaip jis turi 

tai daryti. Žmogui duoti gabumai, nuosavybė 
ir laisvė tai naudoti.

Mato evangelijos pasakojime matyti, kad 
žmonėms suteiktos labai skirtingos nuosa
vybės formos ir skirtingos pinigų sumos. 
Viešpačiui svarbu ne tai, ką turime, bet ir tai, 
ką darome su turimais dalykais, kaip mes val
dome tai, kas mums buvo patikėta. Pavyzdžiui, 
vienas žmogus turi puikią atmintį, jis gerai 
skaičiuoja. Kitas žmogus yra meniškas, jis gali 
kurti įvairias meno formas. Dar vienas žmogus 
labai kruopščiai dirbdamas savo rankomis 
sukuria nuostabių dalykų. Kitam žmogui gerai 
sekasi sportuoti, jis pasiekia aukštų rezultatų. 
Dar kitas žmogus apdovanotas nepaprasta 
kantrybe, ir gali būti tarp tokių žmonių bei 
tokiose aplinkybėse, kur ištvertų nedaugelis.

Taigi mes visi esame labai skirtingi. Ir kie
kvienam reikia ugdyti tai, kas mums duota, 
nes tas davinys ir yra mūsų nuosavybė. Dievas 
nuosavybę mums davė skirtingą. Ir mums ne-
reikia siekti to, ko neturime, reikia darbuo-
tis su tuo, kas mums patikėta. Viešpats visa 
tai mums suteikė kartu su pareiga tinkamai 
valdyti savo nuosavybę.
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Dvasinės disciplinos

Nes kiekvienam, kas 
turi, bus duota, ir jis 
turės su perteklium, o 
iš neturinčio bus atimta 
ir tai, ką jis turi.
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Tai, ką turime, leidžia mums suprasti, ko 
esame verti. Pirmiausia mes visi esame verti 
pasitikėjimo. Šeimininkas mums visa tai su
teikia, Jis mumis pasitiki. Jis sako, kad esame 
verti būti sveiki, mąstyti ir teisingai gyventi 
Lietuvos visuomenėje. Jis mums dovanoja 
nuosavybę ir palaimina gyvenimui. Dievas kie
kvieną iš mūsų laiko ypatingu, turinčiu kažką 
unikalaus. Ir tai nėra atsitiktinumas. Dievas 
neliepia mums mąstyti apie tai, ko neturime. 
Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti darbuotis 
tose srityse, kur Dievas mums suteikė talentus. 
Turėdami šias dovanas, galime žemėje atlikti 
tam tikrą misiją Kristaus vardo garbei.

Mato evangelijos 25 skyriaus 21 eilutė 
mums rodo, jog tinkamai valdydami savo 
nuosavybę pelnome Viešpaties palankumą. Ir 
svarbiausia yra ne mūsų statusas pelnant 
daugiau turto, o ištikimybė. Jeigu tu esi iš-
tikimas mažuose dalykuose, tau bus pavesti 
dideli.

Viešpats yra palankus tavo neturtui, tavo 
pasaulėžiūrai, tavo motyvacijai, tavo gyveni
mo tikslui. Gavę mažus dalykus neretai juos 
dar sumažiname. Tai, kas mums gali atrodyti 
nereikšminga, Dievui yra labai reikšminga. 
Ir būtent mažais dalykais galime įrodyti savo 
ištikimybę Dievui.

Siekdami Viešpaties palankumo, valdykime 
tai, kas mums duota, o ne tai, ką kitas turi ir 
ko galbūt labai norėtume. Jeigu aš siekiu to, ko 
noriu, o nesitenkinu tuo, kas man Dievo su
teikta, apleidžiu, kas man jau duota, ir darausi 
panašus į tą trečiąjį tarną iš Mato evangelijos, 
kuris neįėjo į savo Šeimininko džiaugsmą.

Taigi maži dalykai mūsų gyvenime yra 
svarbūs. Maži dalykai Jėzaus palyginimuose 
yra mūsų santykis su jau čia esančia Dievo 

Karalyste. O ta Dievo Karalystė yra kaip gars
tyčios grūdelis, kaip į tešlą įmaišytas raugas, 
kaip pasėta sėkla. Dievo Karalystės apraiškos 
mūsų visuomenėje yra be galo mažos, bet mes 
turime kreipti dėmesį į tas smulkmenas.

Dievo Karalystės pradžia yra mokinių, gy
venančių pagal Karaliaus Kristaus mokymą, 
nešančių Evangelijos žinią šiam žūstančiam 
pasauliui, susirinkimas. Šie mokiniai yra gai
lestingos rankos pakelti ar prilaikyti silpnam, 
yra išmintis besimokančiam.

Visais laikais būti Kristaus sekėju išorinio 
pasaulio žmonėms atrodė ir atrodys men
kavertis dalykas, nevertas pasaulio dėmesio. 
Tokiais mažais dalykais, kaip lankyti pamal
das, melstis, toleruoti ir pakęsti vienas kitą su 
broliška meile, tarnauti, mes galime parodyti 
savo ištikimybę Viešpačiui. Į tuos mažus daly
kus Dievas labiausiai ir kreipia dėmesį.

Vienas didžiausių iššūkių mums dabartiniu 
laikotarpiu yra vartojimo kultūra. Svarbu, jog 
šiai vartojimo kultūrai mes nepaaukotume 
savo laisvės, talentų, suteiktos nuosavybės; 
į vartojimą neiškeistume savo bendruomenės, 
nes vartojimas yra priešingybė aukojimui. 
Mano tarnavimas yra mano aukojimasis, 
mano buvimas bendruomenėje yra mano 
aukojimasis, mano ištikimybė Dievo sandorai 
yra mano aukojimasis. Jėzaus talentai uždir
bami ne apleidžiant bendruomenę ar netu
rint laiko dėl kitokios didžios veiklos, Jėzaus 
talentai uždirbami vienas kitą padrąsinant, 
paskatinant, įžvelgiant svarbius kito žmogaus 
dalykus.

Taigi ir nuosavybė valdoma ne pagal pa
saulio, bet pagal Kristaus pamokas, ir tai yra 
dvasinis kiekvieno tikinčiojo apsisprendimas.

Ar žinojote?

Parengė Robertas Peteraitis

Apie šalį, kurioje 
buvo Edeno sodas
 � Biblijoje dažniausiai minima šalis yra Izraelis.

 � Antras pagal paminėjimo dažnumą yra Irakas, jis Biblijoje vadinamas 
Mesopotamija, Asirija, Šinaro kraštu, Babilonu, Chaldėja.

 � Irake buvo Edeno sodas (Pradžios 2, 10–14), Babelės bokštas ir tokie 
miestai, kaip Chaldėjos Ūras (iš jo kilo Abraomas, Pradžios 11, 31) bei 
Babilonas (įkurtas Nimrodo, Pradžios 10, 8–9; Pradžios 11, 1–4).

 � Pirmosios pasaulinės imperijos centras buvo Irake (Danieliaus 1, 1–2; 2, 36–38).

 � Didžiausias istorijoje žmonių atsigręžimas į Dievą vyko 
Irake (Ninevėje, Asirijos sostinėje, Jonos 3).

Brangūs skaitytojai,
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labai norėtume geriau suprasti, kokie iš tikrųjų yra jūsų dvasiniai poreikiai, todėl raginame jus 
atsiliepti į kvietimą palaikyti su „Gyvaisiais šaltiniais“ abipusį dialogą.
Tiems skaitytojams, kurie atsiųs originaliausią ir nuoširdžiausią nuomonę apie žurnalą bei pa
sidalins savo patarimais, pažadame išsiųsti vieną iš dviejų dvasinių skaitinių knygų: Waldemaro 
Corno „Tarp laiko ir amžinybės“ arba Igorio Raikhelgauzo „Klausyk. Mylėk. Mylėk“.

Savo laiškus el. paštu siųskite adresu: gyviejisaltiniai@gmail.com arba paprastu paštu: 
Pylimo g. 20–10, LT01118 Vilnius.

Nuoširdžiai su Jumis
„Gyvųjų šaltinių“ redakcija
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Krikščioniškos kelionės pradžioje moki
nystę1 galime naiviai suprasti kaip lengvą pa
sivaikščiojimą – klausantis ugningų pamokslų 
apie tai, kaip nuostabiai pasikeis mūsų gyveni
mas, manant, kad galime džiaugtis teigiamo
mis tolimesnio gyvenimo prognozėmis – juk 
mums suteikta amžina malonė, nuodėmių 
atleidimas, sąžinės ramybė, visavertis gyve
nimas... be to, nemokamas ir garantuotas 
bilietas į Dangų. Pažintis ir draugystė su visa
tos Kūrėju teikia didelių vilčių – ne už kalnų 
metas, kai Šv. Dvasios padedami ir asmeniniu 
tikėjimu nugalėsime visas nuodėmes, charak
terio ydas, darniai sutarsime su aplinkiniais, 
tapsime „gerais“ bei „vertingais“ žmonėmis, 
nuveiksime daug nuostabių darbų, išsipildys 
mūsų svajonės ir gerieji širdies troškimai... Be 
abejo, visi šie geri ir malonūs ausiai dalykai 
turi pagrindo Biblijoje, tačiau tai dar ne visa 
tiesa. Bręsdami (kaip krikščionys) atrandame 
ir kitą kelionės pusę – Kristus kviečia tapti Jo 
mokiniais, „išsižadėti savęs“, „imti savo kryžių“ 
ir „sekti Jį“, o ne „pasigerinti gyvenimą“ Dievo 
sąskaita. Suvokiame, kad privalome kasdien 
kovoti už tikėjimo, vilties, meilės išlaikymą, 
kasdien mirštant sau, kasdien atsižadant savęs 

1  Jėzus visus tikinčiuosius pašaukė tapti savo mokiniais.

Apie 
išpažintį

„Jei sakytume, jog neturime nuo-
dėmės, klaidintume patys save, ir 
nebūtų mumyse tiesos.“ (1 Jn 1, 8)

Irmantas Jakubonis
Ekumeninės sielovados bendruomenės 
„Kelionė“ vadovas

Martynas Liuteris, susirūpinęs 
išpažinties „nuvertėjimu“ rašė: 
„Aš niekam neleisiu atimti ir 
panaikinti asmeninės išpažinties 
ir neiškeisčiau jos į jokius 
pasaulio turtus, nes aš žinau, 
kokią stiprybę ir paguodą ji man 
suteikė. [...] Aš gerai pažįstu 
velnią. Jei pažinotumėte jį, 
kaip kad aš, jūs nebūtumėte 
taip greitai paleidę asmeninę 
išpažintį pavėjui. [...] Ji naudinga 
ir būtina, nes tai yra vaistas 
kenčiančioms sąžinėms, kuriam 
niekas neprilygsta.“1

1 Cituojama pagal http://liuteronuzinios.blogspot.
com/2014/07/apieasmenineispazinti.html

ir kasdien paklūstant Dievo valiai. Toks krikš
čioniškos brandos kelias ne visuomet malonus, 
bet visuomet tikras. Tai ir yra „ankšti vartai“ ir 
„siauras kelias į gyvenimą!“ (Mt 7, 14).

Sekdami Kristumi, neabejotinai patirsime 
išbandymus, taip pat nesėkmes, suklupimus 
ir nuodėmes, ir tai aiškiai parodys, kad patys 
savaime negalime išlikti šventi... Negebėdami 
paklusti Dievui turėtume prieiti prie suprati
mo, kad, jei norime augti, išpažintis – „vaistas 
kenčiančioms sąžinėms“ – neatsiejama mūsų 
mokinystės kelionės dalis. Todėl ragindamas 
eiti išpažinties, darau ne ką kita, kaip ska-
tinu būti krikščioniu. (M. Liuteris, „Didysis 
katekizmas“)2

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis išti-
kimas ir teisingas, kad atleistų mums nuo-
dėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 
(1 Jono 1, 9)

Nuodėmė yra „veiksmas, žodis arba troš-
kimas, priešingas amžinajam Įstatymui“ (Šv. 
Augustinas). Jėzus suvienijo du – meilės Die
vui ir meilės žmogui – įstatymus ir padarė juos 

2 Cituojama pagal http://liuteronuzinios.blogspot.
com/2014/07/apieasmenineispazinti.html

neatskiriamus3, kaip matyti iš meilės apaštalo 
žodžių – „Kas nemyli savo brolio, kurį mato, 
negali mylėti Dievo, kurio nemato.“ (1 Jn 4, 20) 
Todėl suprantame, kad veiksni meilė – šio įsta
tymo laikymasis, o nuodėmė parodo mums, 
kad nesugebame deramai mylėti. Nuodėmė 
visuomet pažeidžia santykį su Dievu ar su 
žmogumi, be to, pažeidžia mus pačius. O iš
pažinties paskirtis – visa tai atkurti.

Kai kurie iš mūsų galbūt mąstome, kad jei 
jau esame „mirę nuodėmei“ (Rom 6, 2), atgimę 
gavome naują prigimtį – „dvasios pradmenis“ 
(Rom 8, 23), tai kodėl mums nepavyksta ne
daryti nuodėmių? Nors iš tiesų esame „mirę 
nuodėmei“, tačiau ne tuo būdu, kaip mums 
gali atrodyti. „Mirtis nuodėmei“ nėra absoliuti 
nejautra nuodėmingiems polinkiams, tai – 
labiau nuodėmingos prigimties „nuvertimas 
nuo sosto“, ji netenka tos absoliučios galios, 
kurią mums turėjo. Todėl konfliktas tarp 
„nauja“ ir „sena“ išlieka – mes atsidūrę kovos 
lauke – nuodėmingi polinkiai išlikę ir veiklūs 
mumyse. Todėl ir esame raginami ryžtis 
kasdien mirti sau (1 Kor 15, 31), nebedaryti 

3 Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu 
protu. [...] Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip 
save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir 
Pranašai. (Mt 22, 34–40)
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nuodėmių (1 Kor 15, 34), priešintis velniui 
(Jok 4, 7).

Taigi, jeigu mūsų gyvenimo praktika ir pa
stangos sekti Kristumi rodo, kad mums neįma
noma atsilaikyti savo jėgomis, turime ieškoti 
pagalbos. Mąstydamas apie M. Liuterio teiginį 
„Nusidėk drąsiai, bet dar drąsiau tikėk ir džiau-
kis Kristumi“ D. Bonhoeffer knygoje „Mokinys
tės kaina“ rašo: „malonė ieško mūsų ir išteisina 
mus – nors ir esame nusidėjėliai. Įgauk drąsos 
ir išpažink savo nuodėmę, sako M. Liuteris, ir 
nemėgink bėgti nuo jos, bet tikėk dar drąsiau.“ 
Taigi tiems iš mūsų, kurie „iš savo širdies gelmių 
kasdien išsižada savo nuodėmės ar kokio kito 
barjero, kliudančio jiems sekti Kristumi“, tai pa
drąsinimas ieškoti laisvės Malonėje, kuri „išties 
atleidžia nuodėmes ir išlaisvina nusidėjėlį“.

Išgelbėjimo procesas iš tikrųjų yra slėpinys, 
kurio iki galo nesugebame suvokti ir apimti, 
tačiau žinome, kad tai tiesa – mes buvome 
išgelbėti, esame gelbstimi ir būsime išgelbėti. 
Išpažintis – mūsų gyvenimo palydovas, kelio
nės dalis, praktika (disciplina), turinti galią at
kurti pažeistą santykį su Dievu ir taip perkeisti 
mūsų širdį Malone.

O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra 
šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir 
jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų 
nuodėmių. (1 Jono 1, 7)

Tam, kad ateitume išpažinties, turime aiškiai 
suvokti, kad „Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 16) – ir 
ta Meilė daro viską, kad mus išgelbėtų. Meilė 
pati ieško mūsų ir trokšta mums atleisti. Juk 
dieviškas gailestingumas ne tik laukia „sū
naus palaidūno“, bet ir išbėga pasitikti, kad 
apkabintų, priglaustų, sužadintų troškimą 
eiti į gyvenimą, o ne likti prie „kiaulių ėdalo“ 
(žr. Lk 15, 11–32). Susitikimas su atkuriančia 
Meile suteikia mums pagrindą toliau judėti 
šventėjimo kelionėje. Meilė turi galią pažvelgti 
į mūsų širdis ir gyvenimą bei paskelbti nuos
prendį – gyvą Žodį – kuris išlaisvina „eiti ir 
daugiau nebenusidėti“ (žr. 8, 1–11). Jis nori 
mums dovanoti „gyvenimą apsčiai“.

Išpažintis – tai gyvenimas be „figos lapelio“ 
ir kaukių, tai išvadavimas iš kaltės, gėdos ir 
baimės – to tamsos trejeto, kuris bando mus 
uždaryti vienatvės tamsoje ir neleidžia eiti į 
šviesą. D. Bonhoefferis rašo: „Išpažintyje įvyks-
ta persilaužimas į bendruomenę. Nuodėmė 
nori viena su žmogumi būti... Kuo vienišesnis 
žmogus, tuo stipresnė nuodėmė, nes išpažinta, 
išsakyta nuodėmė nebeturi galios...“

Išpažintis – mirtis mūsų išdidžiam ego, tai 
savo trapumo ir silpnumo atskleidimas. Tai 
pripažinimas, kad bandėme gyventi nepriklau
sydami nuo Dievo – savo supratimu ir jėgo
mis – t. y. atsiskyrę nuo Malonės. Išpažindami 
pripažįstame, kad atsiskyrę nuo Malonės mes 
negalime „nieko nuveikti“ (Jn 15, 5).

Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmė-
gink mane ir perprask mano mintis. Pažiūrėk, 
ar neinu klystkeliu. (Psalmių 139, 23, 24)

Kaip išpažinti? Gera išpažintis prasideda 
nuo sąžinės peržvalgos, nuoširdaus ir gilu
minio apgailestavimo ir atgailos už padarytą 
blogį.

Visų pirma pripažinkime, kad mums nėra 
ko slėpti nuo Dievo, kuriam „nėra jokių pa-
slėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta“ 

(Žyd 4, 13), taip pat turime suprasti, kad Die
vas labiau ieško „tikro“, o ne „gero“ žmogaus – 
„Su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai, bet su 
sukčiumi – gudriai.“ (Ps 18, 27) Leiskime Šv. 
Dvasiai iškelti vaizdus, prisiminimus ar pojū
čius, kurie galėtų mums turėti prasmę.

Paprastai sąžinės peržvalga gali būti atlie
kama kiekvienos dienos pabaigoje, kai visas 
dienos šurmulys praėjęs. Galime nurimti ir 
mintimis perbėgti dienos įvykius. Kaip pataria 
P. Scazzero4, galime įsivaizduoti, jog kartu su 
Jėzumi stebime savo dieną „kaip greitai persu-
kamame filme. Leiskite Jėzui sustabdyti jį bet 
kuriuo momentu, kad galėtumėte jį apmąstyti.

Atkreipkite dėmesį į tuos momentus, kai 
buvote atidus Dievo akivaizdai, kai jautėte, 
kad artėjate prie Jo. Kaip jautėtės, kai buvote 
atviras ir jautrus Dievo vedimui? Padėkokite 
Dievui už tuos momentus.

Atkreipkite dėmesį į momentus, kai buvote 
neatidus Dievo akivaizdai, kai jautėte, kad 
tolstate nuo Dievo. Kas jums trukdė? Pasimels-
kite prašydami atleidimo ar išgydymo.“

Galime pasinaudoti M. Liuterio praktika – 
peržvelgti sąžinę pagal 10 Dievo įsakymų. 
Arba galime pasitelkti Mato 15, 19–20 Jė
zaus įvardytų nuodėmių bei Laiške galatams 
5, 19–21 pateikiamų „kūno darbų“ sąrašą.

O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užta-
rėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. (1 Jono 2, 1)

Ekumeninės sielovados bendruomenės „Ke
lionė“ susitikimuose siūlome tokius išpažinties 
etapus. Juos galima taikyti tiek atliekant išpa
žintį tiesiai Dievui, tiek savo artimui.

Neigimo atsisakymas
Jei kovojame su mūsų gyvenimą žlugdan

čiais įpročiais, pasikartojančiomis nuodė
mėmis ar seksualine nuodėme, neneikime 
to, teisindamiesi, kad nuodėmė nedidėlė ar 
nereikšminga. Nemeluokime sau. Prašykime, 
kad Šv. Dvasia apreikštų mums, kaip tai žei
džia Dievą, kaip tai griauna mūsų vidų ar kitų 

4  Peter Scazzero „Emociškai brandus dvasingumas“.

žmonių gyvenimą. Prašykime ir leiskime Jam 
atskleisti nuodėmės gelmę.

Nuodėmių išpažinimas
Išvardykime nuodėmes Dievo akivaizdoje. 

Išsakykime viską, kas slegia mums širdį. Tai 
darydami telkimės į Kristų (Kryžius gali būti 
mūsų simbolis). Jei mums tai padeda, galime 
vizualizuoti savo maldą ir rankomis sudėti 
nuodėmes prie Kryžiaus.

„Atsirišimas“ nuo nuodėmės ir jos atnaša 
prie Kryžiaus

Jei tai darome kartu su žmogumi, kuris 
klausosi mūsų išpažinties, tuomet jis gali sakyti 
tokius žodžius: „Aš tave atrišu nuo tavo nuodė-
mės ir atnešu ją prie Kryžiaus.“ (Pagal Kristaus 
Petrui ir Bažnyčiai patikėtą tarnystę atrišti nuo 
nuodėmių ir jas atleisti, Mt 16, 18–19).

Nuodėmių atleidimas
Šios maldos tęsinys toks: „Jėzaus vardu ir 

dėl tavęs išlieto Avinėlio kraujo galia tau at
leidžiama.“ (Savo mokiniams Kristus suteikė 
valdžią atleisti nuodėmes Jo vardu ir Jo galia).

Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą 
atveda į išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis, o 
šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. (2 Korintie-
čiams  7, 10)

Jei pamatėme, išpažinome priėmėme atleidi
mą, galiausiai pasireikš tikra atgaila – požiūrio į 
nuodėmės prigimtį, pasekmes pasikeitimas, kurį 
lydės ir elgesio pasikeitimas. Jei tai pasikartojanti 
nuodėmė, kurios mums nepavyksta atsižadėti, 
reikia prašyti brolių ir seserų pagalbos. Nepa
liaukime prašę Viešpaties, kad suteiktų malonę 
atsižadėti dalykų, kurie neveda į gyvenimą.

Žydams 4, 15,16: „Mes gi turime ne tokį vy-
riausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų 
silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip mėgintą, ta-
čiau nenusidėjusį. Todėl visiškai pasitikėdami 
artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume 
gailestingumą ir rastume malonę gauti pagal-
bą deramu laiku.“

Tam, kad ateitume 
išpažinties, turime 
aiškiai suvokti, kad 
„Dievas yra meilė“
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Vergavimas įsišaknijusiems įpročiams
Nuodėme esame įpratę laikyti asmeninio 

nepaklusnumo Dievui atvejus. Nors tai ir tiesa, 
bet Raštas eina kur kas giliau.1 Laiške romie
čiams apaštalas Paulius apie nuodėmę dažnai 
kalba kaip apie būseną, nuolat nuodijančią 
žmoniją (pvz., Rom 3, 9–18). Nuodėmė įsi
skverbia per „sąnarius“, t. y. per įsišaknijusius 
gyvenimo įpročius (Rom 7, 5 ir toliau). Nėra 
didesnės vergystės nei vergavimas giliai įsišak
nijusiems nuodėmingiems įpročiams.

Izaijas (57, 20) rašo: „Nedorėliai – kaip 
jūra, pašiaušta audros ir negalinti nurimti. Jos 
bangos išmeta dumblą ir nešvarumus.“ Jūrai 
nereikia ypatingų pastangų, kad išmestų dum
blą ir nešvarumus. Tai – natūralių procesų 
pasekmė. Taip yra ir mums, kai esame nuodė
mės valdžioje. Pats gyvenimas gimdo dumblą 
ir nešvarumus. Nuodėmė – vidinės gyvenimo 

1 Nuodėmė – toks sudėtingas reiškinys, kad hebrajų kalboje 
randame aštuonis skirtingus žodžius jai įvardyti. Ir Bibli
joje randame visus aštuonis.

Dvasinės  
pratybos  
gyvenimo 
džiaugsmui

Užsidegę taikyti pratybas 
(dvasinę discipliną) 
neprivalome pasitelkti 
drausmę. Dievui patinkantis 
gyvenimas nėra religinių 
prievolių rinkinys. Tereikia 
vieno – patirti ryšį su Dievu 
ir Jo artumą, „šviesybių 
Tėvo, kuriame nėra jokių 
atmainų ir jokių sambrėškų“ 
(Jok 1, 17).

struktūros dalis. Jai parodyti nereikia ypatin
gų pastangų. Nėra ko stebėtis, kad jaučiamės 
patekę į spąstus.

Norėdami išspręsti įsišaknijusios nuodėmės 
problemą imame tiesiogiai pulti. Pasikliauja
me valios stiprybe ir ryžtu. Kokia problema 
bebūtų – pyktis, baimė, kartėlis, apsirijimas, 
išdidumas, gašlumas ar priklausomybė nuo 
svaigalų – prisiekiame daugiau to nebedaryti, 
meldžiamės, kovojame, užsibrėžiame: „nieka
da“. Bet kovojame veltui, tad vėl pasijaučiame 
moraliai sužlugę ar, dar blogiau, imame taip 
didžiuotis išoriniu teisumu, kad „išbalinti 
kapai“ nėra tinkami žodžiai mūsų padėčiai 
apibūdinti. Nuostabioje savo knygoje, pava
dintoje Laisvė nuo nuodėmingų minčių, Heini 
Arnold rašo: „Noriu aiškiai pranešti, kad iš
laisvinti ir išvalyti širdies negalime savo ,valios‘ 
pastangomis.“2

Laiške kolosiečiams Paulius išvardija keletą 
būdų, kuriais žmonės mėgina suvaldyti nuo
dėmę: „Neliesk! Neragauk! Neimk!“, o vėliau 
prideda, kad šie dalykai iš tiesų „atrodo iš
mintingai, nes šlovinama valios pastangomis“ 
(Kol 2, 20–23; tiesioginis Karaliaus Jokūbo 
Biblijos vertimas, kursyvas autoriaus). „Šlovi
nimas valios pastangomis“ – kokia iškalbinga 
frazė. Kaip puikiai ji apibūdina daugelį mūsų 
gyvenimo atvejų! Kai tik pradedame įsivaiz
duoti galį įveikti nuodėmę vien valios pastan
gomis, pradedame šlovinti valią. Argi neiro
niška, kad pažvelgęs į didžiausias pastangas 
atspindinčius dvasinio gyvenimo momentus 
Paulius juos vadina pagonybe, „šlovinimu va
lios pastangomis“?

Valia niekuomet nepajėgs ištaisyti giliai 
įsišaknijusių nuodėmingų įpročių. Emmetas 
Foxas yra rašęs: „Kai tik protu mėgini pa
sipriešinti nepageidautinoms aplinkybėms, 
joms suteiki daugiau galios, galios, kurią jos 
panaudos prieš tave, ir taip lygiai tiek pat 
būsi išeikvojęs savo išteklių.“3 Heini Arnold 
daro išvadą: „Kol manome galį išsigelbėti 

2 Heini Arnold, Freedom from Sinful Thoughts: Christ Alone 
Breaks the Curse (Rifton, NY: Plough Publishing House, 
1973), p. 94.

3 Ten pat, p. 64.

savo valios pastangomis, blogis mumyse vis 
stiprės ir stiprės.“4 Tą pačią mintį sutiksime 
visų žymių autorių, rašančių apie pamal
dumą, darbuose: nuo šv. Augustino iki šv. 
Pranciškaus, nuo Žano Kalvino (Jean Calvin) 
iki Johno Wesley, nuo Teresės Avilietės iki 
Julijonos iš Norvičo.

Jei „šloviname valios pastangomis“, gali 
atrodyti, kad kurį laiką mums sekasi, tačiau 
ilgainiui pro gyvenimo įtrūkimus ir plyšius 
ims sunktis tai, kas atskleis tikrąjį mūsų vidaus 
turinį. Apie šį turinį Jėzus kalba minėdamas 
fariziejų išorinį teisumą. „Burna kalba tai, ko 
pertekusi širdis. Geras žmogus iš gero lobyno 
iškelia gera, o blogas iš blogo lobyno iškelia 
bloga. Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės 
turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą 
tuščią žodį“ (Mt 12, 34–36; kursyvas auto
riaus). Taigi pasitelkę valią žmonės kurį laiką 
gali gražiai vaidinti, bet anksčiau ar vėliau ateis 
momentas, kai ginklai bus nuleisti, ir „tuščias 
žodis“ išslys, kad parodytų, koks iš tiesų yra 
širdies turinys. Jei ji pilna gailesčio ir užuojau
tos – tai matysis; jei kartėlio, pamatysime ir tai.

Ir nėra taip, kad norime tokie būti. Visai ne
siruošiame, kad staiga pratrūktume pykčiu ar 
atskleistume išdidumą, bet kai esame su žmo
nėmis, tai, kas esame, išeina į viešumą. Nors 
iš visų jėgų stengtumėmės tai paslėpti, mūsų 
pačių akys, liežuvis, krūtinė, rankos, kūno 
kalba mus staiga išduoda. Valios pastangos 
neturi ginklų prieš tuščią, netyčia išsprūdusį 
žodį, prieš akimirką, kai ginklai nuleisti. Valiai 
trūksta to paties, kaip ir įstatymui – ji gali pa
tvarkyti tik išorę. Ne jos jėgoms atnešti būtiną 
vidinės dvasios transformaciją.

Dvasinės pratybos atveria duris
Nusivylę mėginimais keistis žmogaus valios 

pastangomis ir užsibrėžimais, atsiveriame 
nuostabiai žiniai – vidinis teisumas yra Dievo 
dovana, kurią galime priimti tik nusižeminę. 
Reikalingi vidiniai pasikeitimai – Dievo, ne 
mūsų reikalas. Reikia, kad Dievas veiktų mūsų 
viduje, ir tik Jis gali veikti iš vidaus. Negalime 

4 Ten pat, p. 82.
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pasiekti ar užsitarnauti šio Dievo karalystės 
teisumo. Tai – vien malonė, suteikiama mums.

Laiške romiečiams apaštalas Paulius daug 
vietos skiria aiškinti, kad teisumas yra Dievo 
dovana.5 Laiške šį terminą jis vartoja trisde
šimt penkis kartus ir kaskart teigia, kad tei
sumo žmogiškomis pastangomis nepasieksi. 
Vienas iš ryškiausių teiginių atsiskleidžia Laiš
ko romiečiams 5, 17: „[...] kurie su perteklium 
gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus 
gyvenime per vieną Jėzų Kristų“ (kursyvas 
autoriaus). Žinoma, šį mokymą rasime ne 
vien Laiške romiečiams, bet ir kituose Rašto 
puslapiuose. Tai – vienas krikščionių tikėjimo 
pamato kertinių akmenų.

Vos suvokę šią kvapą gniaužiančią įžvalgą, 
atsiduriame pavojuje pulti į kitą kraštutinumą. 
Kyla pagunda patikėti, jog negalime nieko pa
daryti. Jei visos žmogiškos pastangos baigiasi 
moraliniu žlugimu (kadangi esame tai išbandę, 
žinome, kad tai – tikra tiesa), ir jei teisumas 
yra Dievo malonės dovana (kaip aiškiai tei
giama Biblijoje), tuomet nėra logiška daryti 
išvadą, jog turime laukti, kol Dievas ateis ir 
mus pakeis? Kad ir kaip būtų keista, atsakymas 
yra „ne“. Logika teisinga: žmogaus pastangų 
neužtenka, o teisumas yra Dievo dovana; bet 
išvada nėra teisinga. Laimei, yra kai kas, ką 
galime padaryti. Nereikia plėšytis, blaškytis 
tarp žmogiškų pastangų ir tinginystės. Dievas 
mums duoda dvasinio gyvenimo pratybas kaip 
priemonę priimti Jo malonę. 

Pratybos mums leidžia ateiti pas 
Dievą, kad Jis mus keistų
Apaštalas Paulius rašo: „Kas sėja savo kūnui, 

tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas 
iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą“ (Gal 6, 8). 
Pauliaus analogija yra pamokanti. Ūkininkas 
negali priversti javų augti. Jis tegali sudaryti 

5 Kalbama tiek apie objektyvų, tiek subjektyvų teisumą. 
Šioje knygoje kalbėsime apie subjektyvų teisumą (arba 
nuskaistinimą, pašventinimą, šventėjimą, jei jums patinka 
kiti teologiniai terminai). Bet svarbu suprasti, kad abu yra 
nuostabios Dievo dovanos. Iš tiesų Biblijoje nerasime aiš
kiai skirstant šiuos du aspektus. Juos skirti yra itin pripratę 
teologai. Taip yra todėl, kad, iš Biblijos autorių perspekty
vos, būtų absurdiška kalbėti apie vieną ir pamiršti kitą.

tam tinkamas sąlygas. Jis įdirba žemę, sėja 
sėklą, laisto augalus, o žemės gamtinės jėgos 
ima veikti ir išdygsta pasėliai. Tas pats ir su 
dvasinėmis pratybomis. Per jas sėjame Dvasią. 
Pratybos leidžia Dievui mus pasodinti į žemę. 
Jos mus nuveda ten, kur Jis gali pradėti mu
myse daryti savo darbą ir mus keisti. Savaime 
pratybos negali nieko nuveikti. Jos mus gali tik 
nuvesti ten, kur reikalai gali pradėti stumtis į 
priekį. Jos – Dievo malonės priemonės. Vidinis 
teisumas, kurio siekiame, nelyja ant galvos. 
Dvasinio gyvenimo pratybas Dievas suteikia 
kaip įrankį, kurį pasitelkę galime priimti Jo 
palaiminimus.

Šia prasme būtų teisinga kalbėti apie „dis
ciplinuotos malonės kelią“. „Malonė“, nes yra 
neužtarnauta; „disciplinuotos“, nes yra vietos 
veikti ir mums. Knygoje Mokinystės kaina Die
trichas Bonhoefferis aiškiai dėsto, kad malonė 
yra neužtarnauta, bet ji nėra pigi. Dievo malo
nės neuždirbsi, bet jei viliamės augti malonėje, 
turime mokėti apsisprendimo kainą, kurioje – 
ir asmeninis, ir bendruomenės gyvenimas. 

Dvasinis augimas yra pratybų tikslas
Galbūt vertėtų pabandyti įsivaizduoti, apie 

ką čia kalbėjome. Kalnagūbrio keteroje įsivaiz
duokime ilgą siaurą takelį, abipus užsibaigiantį 

skardžiais. Skardis dešinėje simbolizuoja mo
ralinį bankrotą, siekiant teisumo žmogiškomis 
pastangomis. Istoriškai tai buvo vadinama 
imoralizmo erezija. Skardis kairėje – tai mora
linis bankrotas stokojant žmogiškų pastangų. 
Ši erezija vadinama antinomianizmu.6 Takas 
kalnagūbrio ketera – tai dvasinio gyvenimo 
pratybos. Jis veda į vidinę transformaciją ir 
išgydymą, kurio visi labai trokštame. Negalime 
nukrypti nei į kairę, nei į dešinę – turime eiti 
takeliu. Jis pilnas kliūčių, bet ir lydimas neį
vardijamo džiaugsmo. Keliaudami šiuo keliu 
patirsime, kaip Dievo palaiminimas nusileis 
ant mūsų ir atkurs mumyse Jėzaus Kristaus 
paveikslą. Visuomet turime prisiminti, kad 
pats kelias mūsų nepakeičia. Eidami juo tiesiog 
esame ten, kur pasikeitimai yra įmanomi. Tai – 
disciplinuotos malonės kelias.

Yra toks moralinės teologijos posakis: „do
rybė lengva“. Tačiau teiginys yra teisingas tik 
tiek, kad Dievo malonės veikimas persmelkė 
mūsų dvasią ir pakeitė giliai įsišaknijusius 
gyvenimo įpročius. Kol tai neįvyko, dorybių 
siekti sunku, iš tiesų labai sunku. Visaip mėgi
name parodyti mylinčią ir gailestingą dvasią, 
bet atrodo, lyg kažką bandytume įsprausti vi
dun iš išorės. O tuomet pačiose vidaus gelmėse 
ima kunkuliuoti tai, ko nenorėjome – kandi ir 
nuožmi dvasia. Tačiau tuomet, kai kurį laiką 
keliaujame disciplinuotos malonės taku, pa
tirsime vidinį pasikeitimą.

6 anti – prieš, nomos – įstatymas; normų nepaisymas. – 
Vert. past.

Darome daugiau nei tik priimame dovaną, 
bet žinome, kad pasikeitimai yra tikri. Ži
nome, kad jie tikri, nes pradedame suvokti, 
kad užuojautą, kurią anksčiau parodyti buvo 
taip sunku, dabar parodyti gana lengva. Iš 
tiesų dabar būtų sunku prisipildyti kartėlio. 
Dieviškoji Meilė pamažu įsiskverbė į vidinę 
dvasią ir perėmė įpročių valdymą. Gyvenimo 
akimirkomis, kuomet ginklai nuleisti, iš vidi
nės gyvenimo šventovės ima trykšti „meilė, 
džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, 
gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldy
mas“ (Gal 5, 22–23). Jau nebereikia vargintis 
slepiant savo vidų nuo kitų. Nebereikia didelių 
pastangų, kad būtume geri ir malonūs – jau 
esame geri ir malonūs. Nebebūti geru ir malo
niu reikštų sunkiai dirbti, nes gerumas ir ma
lonumas tapo mūsų būdo bruožais. Lygiai kaip 
anksčiau natūralūs gyvenimo judesiai gimdy
davo dumblą ir purvą, dabar jie neša teisumą, 
ramybę ir džiaugsmą Šventojoje Dvasioje 
(Rom 14, 17). W. Shakespeare yra pastebėjęs, 
kad „malonė prievartos nepripažįsta“7, kaip ir 
kitos dorybės, persmelkusios asmenybę.

Parengta iš Richard J. Foster knygos  
„Dvasinės pratybos“, Vilnius, 2007.  

Leidėjas – Lietuvos krikščioniškas fondas.

7 Šekspyras, Raštai, III tomas – Komedijos, „Venecijos 
pirklys“, vertė V. Bložė

 (Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962), 
361 p. – vert. past.

Pratybos leidžia 
Dievui mus 
pasodinti į žemę. 
Jos mus nuveda 
ten, kur Jis gali 
pradėti mumyse 
daryti savo darbą ir 
mus keisti. 



Parengė Robertas Peteraitis

***
Pora kraustosi į naują butą ir 
peržiūrinėja savo daiktus.
– Va, šitas daiktas visiškai bevertis, – 
sako vyras, rodydamas gesintuvą.
– Kodėl jis bevertis?“ – klausia žmona.
– Mes jį pirkome dar prieš 
penkerius metus, bet taip niekada ir 
nepanaudojome.

***
Senas dievotas piemuo beieškodamas 
nuklydusio avinėlio pametė savo 
mėgstamą Bibliją. Po trijų savaičių 
prie jo prieina avis, įsikandusi Bibliją. 
Piemuo negali patikėti savo akimis. 
Paima iš avies sau brangią knygą, 
pakelia akis į dangų ir sušunka:
– Tai stebuklas!
– Iš tiesų tai ne, – atsako jam avis, –
Biblijos viršelyje buvo užrašytas tavo 
vardas.

***
Žmogus numirė ir nukeliavo į Dangų. 
Prie Perlinių vartų jį pasitiko angelas, 
jis jį palydėjo aukso gatvėmis. Jiedu 
ėjo pro įspūdingus namus ir gražius 
rūmus, kol gatvės gale priėjo aplūžusią 
trobelę. Žmogus paklausė angelo, 
kodėl jam tenka lūšna, kai čia yra tiek 
rūmų, kuriuose jis galėtų gyventi. 
Angelas atsakė:
– Padariau, ką galėjau geriausia, su tais 
pinigais, kuriuos mums atsiuntei.

***
Pastoriui Pauliui gydytojas patarė numesti 15 kg, 
nes kitaip jis rizikuoja patirti rimtų sveikatos 
sutrikimų. Gerasis pastorius į paskirtą dietą 
pažvelgė rimtai. Jis net pakeitė maršrutą, kuriuo 
važiuodavo į bažnyčią, kad kelias neitų pro jo 
mėgstamą kepyklėlę. Tačiau vieną rytą į Biblijos 
studijas jis atvyko su didžiuliu šokoladiniu tortu. 
Visa klasė tyliai sukikeno, bet iš pastoriaus veido 
neišblėso šypsena.
– Šis tortas ypatingas, – paaiškino jis. – Šį rytą 
netyčia važiavau pro kepyklėlę, ir jos vitrinoje 
buvo pridėliota daugybė skanėstų. Pajutau, jog tai 
ne atsitiktinumas, taigi pasimeldžiau: „Viešpatie, 
jeigu Tu nori, kad suvalgyčiau vieną iš tų skanių 
tortų, padaryk taip, kad prieš kepyklėlę būtų 
laisva vieta pasistatyti automobiliui.“
– Ir iš tiesų, – tęsė jis, – aštuntą kartą 
apvažiuodamas kvartalą pamačiau laisvą vietą!

***
Parapijos mecenatų susirinkime turtingiausias 
bendruomenės žmogus nusprendė papasakoti 
savo tikėjimo istoriją.
– Esu milijonierius, – sako jis, – ir manau, jog 
toks tapau gausių Dievo palaiminimų dėka. 
Vis dar prisimenu savo tikėjimo posūkio tašką, 
lyg tai būtų nutikę vakar.
Buvau ką tik uždirbęs savo pirmąjį dolerį 
ir tą vakarą nuėjau į bažnyčios jaunimo 
susirinkimą. Jame misionierius kalbėjo apie 
savo tarnystę. Žinojau, jog turiu tik vieną 
dolerį ir kad arba jį visą paaukosiu Dievo 
darbui, arba neduosiu nieko. Taigi, tą minutę 
nusprendžiau atiduoti Dievui visą savo dolerį. 
Tikiu, kad Dievas palaimino šį sprendimą ir 
todėl šiandien esu turtingas žmogus.
Kai jis pabaigė ir atsisėdo, finansų komiteto 
pirmininkas pasilenkė prie jo ir pasakė:
– Nuostabi istorija! Gal pabandytumėte 
padaryti tai dar kartą?!“

Laisvalaikis

***
Pastorius Linas ir bažnyčios tarybos 
pirmininkas Steponas susikirto karštame 
ginče dėl, regis, nesvarbios garbinimo 
giesmių atlikimo smulkmenos.
– Gal eikime namo ir pasimelskime 
Dievui, kad Jis suteiktų mūsų širdims 
ramybę, – pasiūlė pastorius Steponui.
Kito sekmadienio rytą, jau po garbinimo 
pamaldų, Steponas šiltai pasveikino 
pastorių Liną.
– Paklausiau tavo patarimo, – ėmė 
pasakoti jis, – grįžau namo ir 
pasimeldžiau.
– Puiku! – tarė pastorius. – Aš taip pat! 
Meldžiausi, kad Dievas mums abiems 
suteiktų širdžių ramybę ir leistų pradėti 
iš naujo.
– Aš meldžiau ne to, – atsakė jam 
Steponas. – Aš prašiau, kad Dievas man 
padėtų pakęsti tave.

30 31



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 nuo-
dėmių. 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 gy-

venimą. Priimu Tavo amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu 
Tave savo sielos Gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.
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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.

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

Peter Scazzero

emociškai  
brandus  
dvasingumas
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Disciplina – tai veiksmai, 
kuriuos pajėgiame atlikti ir 

darome, kol jie galiausiai atveda 
mus prie to, kad jau galime 
atlikti tai, ko šiaip tuo metu 
savo tiesioginėmis pastangomis 
nepajėgtume.
– Dallas Willard

Kai žmonių santykis su Dievu teisingas, 
jie būna griežti sau ir atlaidūs kitiems. 

Bet kai neteisingas – jie būna malonūs sau, 
bet griežti kietiems.
– John Newton

Tikru muzikantu netampi 
prisėsdamas prie instrumento tik 

tada, kai turi ūpo, arba įsivaizduodamas, 
kad skambinti gamas – tas pats, kas 
pažodžiui laikytis įstatymo ar vergauti! 
Ne, tikroji laisvė bet kurioje gyvenimo 
srityje pasiekiama tik nuolatos laikantis 
disciplinos. Taip pat yra ir dvasinėje 
plotmėje.
– Sinclair Ferguson

Krikščioniškas gyvenimas Biblijoje dažnai 
apibūdinamas tokiais žodžiais, kaip: „kova“, 

„grumtynės“, „bėgimas lenktynėse“, „nepasiduok“, 
„ugdykis“, „siek“. Krikščionio gyvenimas – tai 
disciplinuotas gyvenimas nuolat išliekant 
budriam ir kasdien nešant savo kryžių. Nėra 
lengvesnių kelių. Dvasinis konfliktas tęsis tol, kol 
neįžengsime į amžinybę.
– John Napier

Mes visi sėkmės norime iš karto. 
Bet šventumas taip neateina, 

mūsų nuodėmingi įpročiai per naktį 
nepasikeičia. Kad bent kas pasikeistų, 
reikia atkaklaus darbo, o tam būtina 
ištvermė.
– Jerry Bridges


