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Brangūs ir ištikimi mūsų
žurnalo skaitytojai,
visų pirma noriu Jums visiems ir kiekvienam padėkoti už atsiliepimus bei atsaką į mūsų darbą, kuris
pradžiugina mūsų žurnalo redakcijos žmones. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, šiais metais prisidėjusių prie
žurnalo platinimo ir sklaidos. Didelis AČIŪ mūsų
ištikimiesiems rėmėjams už dosnią paramą 2018ųjų metų žurnalų leidybai ir ištvermingiems mus
maldoje užtariantiems broliams ir sesėms Viešpatyje.
Kviečiu Jus ir ateinančiais metais neišleisti iš rankų
„Gyvųjų šaltinių“ bei dalintis žurnalu su savo draugais, giminaičiais, bendradarbiais ir kaimynais. Raginu visuomet mums pareikšti savo mintis, įžvalgas,
idėjas ir pageidavimus. Jau dabar tariu Jums brolišką
ačiū.
Visų žurnalo redakcijos narių vardu sveikinu Jus
su mūsų Gelbėtojo Jėzaus gimimo švente ir linkiu
tvirtybės tikint, ištvermės pasitikint, išminties apsisprendžiant, nuolankumo bendraujant, kūrybiškumo darbuose, džiaugsmo ir meilės kasdienybėje!
Gražių, šiltų, prasmingų ir palaimintų Naujųjų 2019ųjų metų!
Su meile Kristuje,
Misionierių labdaros fondo „Šviesa Rytuose“ valdytojas
Remigijus Jucevičius
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas.
Luko 2, 11
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Ugnis,
liepsnos ir
garbinimas
Artūras Rulinskas
Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Įprasta, kad aplinką
dažniausiai vertiname
mums duotomis
penkiomis juslėmis,
protu ir patirtimi. Visgi
yra žmonių, kurie teigia
turintys daugiau svertų
savo sprendimams priimti:
kas šeštą jausmą, kas matė
tai, kas kitiems nematoma,
kas turi patikimą slaptą
tradiciją, kas...

O kaip žmogui vertinti tikrovę, jeigu jam
duota mažiau negu vidutiniškai? Keturios ar trys
juslės? Ir jeigu jis nepatyręs, neįžvalgus, neprotingas, lėtai judantis? Kas yra muzika kurčiajam?
Kas yra grožis aklajam? Kas yra šokis paralyžiuotajam? Kas yra kvapas, negalinčiam užuosti, o
švelnumas tam, kurio oda nejautri?
Biblijoje skaitydamas apie garbinimą ugnyje
susimąsčiau ir pajutau paskatą pasigilinti į
šias Dievo Žodžio mintis. Garbinamas Dievas
apsuptas ugnies liepsnų, garbintojai stovi prie
tekančios ugnies upės. Karštis, spragsėjimas,
ugnies ūžimas, srovė, nešanti liepsną, traukia
karščio banga, ir čia pat žmonės tarnauja
amžinybės Dievui. Ką visa tai reiškia man, gyvenančiam šiuo šaltėjančiu metų laikotarpiu?
Pranašas Danielius, mūsų akimis, yra vienas
iš tų žmonių, apie kurį pasakytume, kad jis
daugiau nei vidutiniokas. Jam kyla ypatingų
įžvalgų, jis daro didelę įtaką kitiems žmonėms. Danieliui Dievas reiškėsi sapnuose ir
regėjimuose. Be to, jis gyveno galingiausio
to meto žmogaus žemėje – karaliaus Nebukadnecaro namuose, valdė didžiausios
imperijos jam paskirtas sritis, imperatoriui
aiškino Dievo žodžius ir sapnus. Kita vertus,
jis nuolat atsidurdavo tokiose situacijose, kai
tekdavo rinktis tarp išlikimo arba mirties; jis
niekada neturėjo galimybės su savo draugais
švęsti šabo savo Dievo šventykloje; jam reikėjo
įrodinėti ir pagrįsti, ką jis norėtų valgyti; jam
teko melstis kritinėje situacijoje, kai bausmės
batalionas jį prižadino mirties bausmei atlikti,
kai jo draugai buvo sumesti į karščiausią ugnį
sudeginti arba kai pats buvo uždarytas duobėje
su alkaniausiais liūtais.
Šis Danielius, taip ribojamas žmonių, bet
išlaisvintas Dievo, mums padeda tarsi pro
rakto skylutę pamatyti vieną veiksmo sceną
danguje. Šiame veiksme matyti garbinimas,
girdėti Dievo šlovę skelbiantis triukšmas, šiame veiksme atverčiamos žmonijos istorijos ir
Dievo žodžio knygos.
Man stebint buvo pastatyti sostai, ir Ilgaamžis atsisėdo savo soste. Jo drabužis buvo bal-
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tas kaip sniegas, o galvos plaukai – tarsi gryna
vilna; jo sostas buvo ugnies liepsnos, o sosto
ratai – plieskianti ugnis. Ugnies upė liejosi ir
tekėjo priešais jį. Tūkstančių tūkstančiai jam
tarnavo ir miriadų miriadai stovėjo priešais
jį. Teismas sėdo posėdžiauti, ir buvo atskleistos
knygos. (Danieliaus 7, 9–10)
Ilgaamžis
Galbūt pati ryškiausia mintis, pažvelgus
pro rakto skylutę ar galvojant apie Dievą, –
skirtinga nei mūsų Jo prigimtis, ir toji dieviškoji Dievo prigimtis mane labiau gąsdina negu
guodžia.
Mūsų žemėje yra daug skirtingų prigimčių
gyvių: skrajojančių, plaukiojančių, bėgiojančių, ropojančių, šliaužiojančių ir t. t. Žmonių
tie gyviai negąsdina, nes mes žinome, kaip juos
įveikti, ir dažniausiai jie mūsų bijo.
Kalbant apie Dievą, to pasakyti jau negalime, ir reikalas čia keičiasi iš esmės – mes,
vaikščiojantys ir trumpalaikiai gyviai, ieškome būdų, kaip rasti ramybę ir taiką su šiuo
Ilgaamžiu Kūrėju, kurio sostas iš ugnies, kuris
juda ant ugnies, nuo kurio (o gal ir iš jo) teka
šniokščianti ugnies srovė, liejasi ugnies liepsnų
upė. Manau, jei tai dabar pamatyčiau tikrovėje,
tai arba iš baimės patirčiau širdies smūgį, arba
tiesiog prarasčiau nuovoką. Galbūt galvočiau,
kad Jis kėsinasi į mane, o jeigu ir norėtų su
manimi ryšio, greičiausiai norėčiau kuo toliau
pabėgti nuo tokios karštos asmenybės, ir Jo
mane naikinančią meilę suprasti man būtų be
galo sunku.
Iškilmingai didingas ir siaubą mano prigimčiai keliantis, baugus – štai kokį VIEŠPATĮ
pamatė Danielius ir apie jį papasakojo mums.
Pačiam visa tai matančiam Danieliui galvon
ateinantys regėjimai kėlė siaubą. (Danieliaus 7, 15)
Ilgaamžis, sėdintis ugnies soste, keliaujantis
liepsnose, liejantis ugninę upę, ne tik man, bet
ir kiekvienam iš mūsų tūrėtų būti nesuvokiamai baisus. Tad ką daryti mums, norintiems
išlikti gyviems šiam mūsų kūnui suirus, trokštantiems gyventi džiaugsmingesnį ir įdomesnį
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gyvenimą amžinybėje, nei jį patiriame čia,
žemėje? Turbūt svarbiausia yra tai, jog aš,
trumpalaikis, kad likčiau gyvas šioje Dievo
kaitroje, turiu būti perkeistas į naują prigimtį.
Sostas
Ilgaamžio sostas nori nenori verčia mane
mąstyti apie garbinimą. Galiu negarbinti tūkstančio dalykų ir asmenybių, kurie labai norėtų,
kad būti garbinami. Tačiau negaliu negarbinti,
negaliu nepaisyti žodžių, negaliu išsisukinėti
nuo įstatymų To, kuris laukia mano žemiško
gyvenimo pabaigoje ir amžinojo pradžioje,
kurio didybė, kurio gelmė, kurio garbingumas
nesuvokiamai perviršija tai, ką galiu suprasti
ir patirti.
Visas mūsų garbinimas yra mados reikalas,
ir pasireiškia tam tikromis formomis. Kai kurios jo formos yra taip sudvasintos, tarsi kitaip
ir nebegalima. Tam tikroms žmonių grupėms
atrodo, jog kitos prigimties Asmenį reikia
garbinti būtent taip, kaip įtakingoji dauguma
teigia, todėl mums pažįstamos tokios garbinimo tradicijos, kaip: lotyniškasis, grigališkasis,
ortodoksinis, koptiškasis, reformuotas, evangelinis, „Vynuogyno“, „Hillsong“ bažnyčių. Šios
garbinimo formos neatsiejamos nuo įvairių
liturgijų ir ritualų: vieni galvą dengiasi kepuraite, kiti – skrybėle, dar kiti – skarele; vieni
dėvi juodus drabužius, kiti – spalvotus; vienų
drabužiai ilgi, kitų – trumpi; vieni melsdamiesi
klaupiasi, kiti – gulasi, treti stovi rankas iškėlę
aukštyn, ketvirti linguoja, penkti nusiavę batus
remiasi galva į žemę. Vieni šnibžda, kiti šaukia,
treti mintyse kalba. Ar tikrai verta vardyti visą
įvairovę? Ar tikrai yra vienas pats tikriausias ir
teisingiausias būdas garbinti Dievą artinantis
prie Jo sosto? Beje, šis kitoniškas garbinimas iš
esmės yra labiau skirtas mums patiems, o ne
atliekamas dėl Dievo.
Visos žmogiškosios Dievo garbinimo formos, kaip ir mes, gyvenantieji kūne, laiko
tėkmėje išblėsta, bet tai, kas tikra – išlieka.
Gal Jam, ugnies soste Sėdinčiam, patiktų,
kad mes garbintume Jį pagal Jo, o ne savo
prigimtį? Gal ir toliau, kaip parašyta Mozės
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Įstatyme, turėtume statyti aukurus ir kūrenti
ugnį, leisti daug dūmų, ugnimi deginti savo
dešimtines ir atnašas? Juk net ir aukodami
mes tik perskirstome savo vertybes, iš vienos
kišenės perkeldami į kitą kasą, bet sunaikinti
ugnyje, kaip buvo Senosios Sandoros nurodymuose, nieko neduodame.
Kitoniškos prigimties Ilgaamžį turėtume
garbinti ne pagal save, o pagal Jį. Ne pagal
madą, ne pagal savo dydį, ne pagal savo įtaką,
bet pagal Jo apreikštąjį Žodį.
Mes juk stengiamės ne atvėsinti Jį, bet patys
įkaisti ir tapti atsparūs dangiškajam karščiui
bei perprasti dieviškąją prigimtį.
Danielius mato, kaip tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo ir miriadų miriadai stovėjo
priešais jį. Šie garbintojai, stovėdami tokioje
kaitroje priešais tekančią ugnį ir liepsnojantį
sostą, nesudega, o lieka Jam tarnauti ir garbinti. Vadinasi, yra tokių, kuriems dar gyvenant
buvo pakeista prigimtis, ir jie nebijo VIEŠPATIES karščio.
Esu sutikęs daug žmonių, kurie „sudegė“
tarnaudami bažnyčioje. Yra daug tokių, kurie
„sudegė“ lankydami bažnyčią. Šis sudegimas
dažniausiai susijęs su nuodėminga žmogaus
prigimtimi, kurią atpažįstame net ir susirinkus
tikintiesiems. Asmeniniai pavyzdžiai, kuriuos
matau tarp žmonių, tarnaujančių Dievui, tai
ne „apsvilę“ bažnyčiose ir iš jų pabėgę „nuodėguliai“, bet gyvi, energingi, džiaugsmo ir
vilties kupini žmonės. Tie, kas gyvena ir veržiasi arčiau Dievo, tampa labiau užsigrūdinę,
atsparesni Jo šlovės kaitrai, ir šioje kaitroje
atrandamas džiaugsmas. Prigimties keitimas
iš žmogiškosios į dangiškąją – tai grūdinimosi
procesas. Be abejonės, jei žmogus į tikinčiųjų
susirinkimą ateina du kartus per metus, ir
jo Dievo pažinimas tik toks, kad jis žino, jog
Dievas kažkada buvo kūdikis ir kažkada mirė
žmonių palaikytas nedorėliu, tai tiek pažįstantis Dievą Jo dieną degs kaip šienas.
Mažiausiai penkiasdešimt du kartus per
metus žmogus turėtų švęsti Šabo/ Prisikėlimo dieną. Per dešimt metų – penkis šimtus
dvidešimt kartų, o per vidutinišką gyvenimą –

Visos žmogiškosios
Dievo garbinimo
formos, kaip ir
mes, gyvenantieji
kūne, laiko tėkmėje
išblėsta, bet tai, kas
tikra – išlieka.
septyniasdešimt metų. Taigi Dievo diena būtų
švęsta tris tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt kartų. O jei dar pridėtume tuos kartus,
kai tikintieji susitinka skaityti Raštą, melstis,
tarnauti, Kristaus vardu lankyti vienas kitą,
tuomet galima kalbėti, jog priešais sostą stovi
VIEŠPATIES karščiui atsparūs, visą gyvenimą
tyrintos sielos ir dvasios išgryninti garbintojai.
Tuomet ir srauni Dievo ugnies upė, tekanti pro
jų kojas, jų negąsdina mirtimi, o srovės tėkmės
triukšmas skamba kaip nuostabus Dievo garbės garsas. Žiūrėti į sostą ir garbinti Ilgaamžį – tai kaip Kalėdų rytą namų svetainėje prie
eglutės atidarinėti dovanas ir mėgautis pūstais
amerikietiškais blynais, suteptais sviestu ir
užpiltais klevų sirupu.
Knygos
Matydamas Ilgaamžį, stebėdamasis Jo sostu,
Danielius matė ir atskleistas knygas, prie kurių
renkasi teisėjai. Panašų apreiškimą patyręs
apaštalas Jonas (Apr 5) taip pat regėjo knygą.
Apreiškime Jonui visas skyrius skirtas ją tyrinėti.
Danieliaus matytos knygos ir knyga iš Apreiškimo 5-jo skyriaus – tai visa žmonijos istorijos
Biblioteka ir Dievo Įstatymas. Šiose knygose yra
ir mano, ir tavo istorija. Bėga laikas, skuba dienos, eina metai ir niekas neišnyksta, tose knygose

viskas yra išsaugota ir surašyta. Gal kiek baugu, o
gal ir džiugu, dar nežinau, bet susirinks žmonės
skaityti apie mus ir spręsti, kaip turėtume toliau
judėti į priekį.
Šios atverstos knygos pasakos Dievui ir
mano, ir tavo istorijas. Nuostabu! Tačiau yra
ir tokių, kurie nenorėtų savo istorijos matyti
knygoje, verčiau norėtų, kad ji būtų ištrinta ar
perrašyta kitaip. Tuomet bus baugu, kad yra
tokia gyvenimo knyga.
Šiandien aš ir tu, rašomos knygos personažai, gyvename savo žemėje, susiduriame su
mums būdingais iššūkiais ir pasiūlymais, turime labai ribotai laiko ir senkančias jėgas, bet
vis dar daug ką galime padaryti: pasimokyti
Dievo mokslo, kreipti į Ilgaamžį savo trumpaamžius gyvenimus, pasiraginti ir parodyti uolų
Kristaus sekimo pavyzdį, iš meilės artimui
padaryti nuostabių darbų.
VIEŠPATS yra kitoks nei mes, tačiau ir mes
nesame tokie tolimi Jam, kad mūsų ateitis taip
turėtų mus gąsdinti. Mums, tikintiesiems, prisikėlęs ir gyvenantis Jėzus panašesnis į Danieliaus knygoje soste sėdintį Ilgaamžį ir ateinantį
Žmogaus Sūnų, atsivertusį Gyvenimo knygą
ir liepsnose prie ugnies upės su mumis bendraujantį Ganytoją, nei į Evangelijose aprašytą
Marijai gimusį kūdikėlį.
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Asmenybės

Pamilti Dievą
padedant muzikai
Interviu su Gabriele Gvazdikaite

Akvilė Širvaitytė
Kaunietė atlikėja Gabrielė
Gvazdikaitė krikščioniškos
muzikos pasaulyje Lietuvoje
debiutavo 2017 metais
albumu „Tu mane sukūrei“.
Ji kukli, nedaugžodžiaujanti,
tačiau mielai kalbanti apie
Dievą, mylinti Jį, muziką
ir žmones, kuriems gieda.
Paklausta, kokiais penkiais
žodžiais apibūdintų save,
atsako paprastai: „Be
Jėzaus aš esu niekas.“ Šiame
interviu kviečiame daugiau
sužinoti apie Gabrielės
muzikinį kelią, kūrybą ir
antrąjį albumą.
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Gabriele, Tave pažįsta kaip krikščioniškos muzikos atlikėją, bet ką dar veiki
gyvenime?
Esu anglų kalbos mokytoja. Prieš dvejus
metus baigiau šios srities studijas, nes visada
žinojau, jog tarnystė bus Dievui, o duoną užsidirbsiu kitu būdu. Tikrasis mano pomėgis ir
tai, su kuo noriu sieti gyvenimą, yra giesmių
rašymas ir jų atlikimas. Deja, šiuo metu negaliu to daryti visą laiką. Kaune gyvenu su mama
ir seserimi. Mano sesuo Debora kuria klipus
bei filmuoja ir fotografuoja mūsų koncertus, o
mama moko ir skatina eiti į priekį bei daugiau
daryti dėl Dievo.
Kuo skiriasi krikščioniškos giesmės nuo
dainų, arba kas yra krikščioniška muzika?
Skiriasi tuo, kad giesmės šlovina Dievą. Pasaulio muzika dažniausiai sukasi apie pasaulio
rūpesčius, o Dievą šlovinanti muzika rodo į
Jėzų Kristų. Taip pat nemanau, kad šlovinimui
tinkami visi muzikiniai stiliai. Kai ką tiesiog
gera giedoti, ir muzikantai gali lengvai nukrypti į muzikavimą ir mėgavimąsi tuo, ką daro.
Tačiau Jėzus tuomet gali likti kažkur šalia. Taip
nuolat kovoji, kad mylėtumei ne pačią muziką,
o ją sukūrusį Dievą, džiaugtumeisi muzikavi-

mu, bet neleistumei jam užimti Dievo vietos.
Dievą šlovinanti muzika niekada neturėtų nukrypti nuo esmės – nuo paties Asmens Jėzaus
Kristaus.
Šlovinimas – kur kas daugiau nei muzika.
Kaip Tu apibūdintumei muzikinį šlovinimą? Kodėl jis krikščionims toks svarbus?
Muzikinis šlovinimas yra Dievo dovana
mums, nes šlovindami galime priartėti prie Jo
daug greičiau. Tai ypač aktualu bažnyčios susirinkimuose, kai norime prie Dievo artintis vienos širdies, vienos minties. Šlovinimas skatina
vienybės pojūtį Kristaus Kūne. Muzika padeda
mums išreikšti savo jausmus Dievui, išgirsti
tai, ką Jis sako apie mus, ir pamilti Jį iš naujo.
Tačiau net ir iš pažiūros Dievą šlovinanti muzika gali likti tik muzika, jei Šventoji Dvasia
neateina ir neprisiliečia prie žmonių širdžių.
Asmeniškai aš išgyvenu Šventosios Dvasios
prisilietimą, kai Dievas duoda malonę visiškai
susitapatinti su tuo, ką giedu, ir mano žodžiai
kaip malda eina tiesiai prie Dievo sosto, į Jo
širdį. Kiekvienam tikinčiajam šis ryšys su savo
Dangišku Tėvu yra gyvybiškai svarbus, nors
tikriausiai tai galima išgyventi ir nebūtinai
muzikinio šlovinimo metu.

Kur įgijai muzikinį išsilavinimą?
Viskas prasidėjo pirmoje klasėje, kai tėvai
mane išlydėjo į muzikos mokyklą. Bandžiau
ją lankyti, bet pamenu, man nepatiko, kad visiems kitiems viskas sekėsi geriau; jie mokėjo
natas, o aš nieko. Ir po pusės metų mokytis nebenorėjau. Truputį rimčiau pradėjau dainuoti
būdama ketvirtoje klasėje, kai dramos būrelio
mokytoja pastebėjo, jog man tai patinka. Ji
supažindino mane su mūsų mokyklos muzikos mokytoja ir beveik ketverius metus kartu
ruošėmės įvairiems mokyklos renginiams ir
miesto konkursams. Galbūt septintoje klasėje
užsiminiau mokytojai, kad namuose turiu
gitarą ir mokausi skambinti. Tačiau iš tikrųjų
tingėjau ir vis tolinau tą momentą, kai mokytis
pradėsiu iš tikrųjų. Bet galiausiai pasiėmusi
tuo metu patikusią dainą, išmokau pirmuosius
gitaros akordus. Tapau savarankiškesnė ir galėjau pati sau pritarti – net neįsivaizdavau, jog
tai man labai padės ateityje.
Kaip nutiko, kad pradėjai atlikti krikščionišką muziką?
Aštuntoje klasėje mes išsikraustėme, ir aš
turėjau pakeisti mokyklą. Tuo pačiu metu pradėjome lankytis Kauno laisvųjų krikščionių
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Gyvenimas
žodžiu ar padrąsinimu, ir suprantu, kad tai taip
pat svarbu ir turi tapti giesme. Kai jau turiu
kokį nors motyvą ar temą, ieškau kitų su juo
susijusių Rašto vietų ir bandau jas sujungti,
kad nauja giesmė perteiktų būtent tai, ką turi
perteikti. Kartais tai įvyksta labai greitai, o
kartais turi leisti giesmei subręsti.

Kuriant susijungia ne
tik Dievo Žodis, bet ir
kuriančiojo asmenybė
bei patirtis.
bendruomenėje, kur man pasiūlė prisidėti prie
jaunimo šlovinimo grupės. Taip ir prasidėjo
mano, kaip šlovintojos, kelias. Iki tol neįsivaizdavau, kad galėčiau Dievui tarnauti šlovindama,
tačiau bėgant laikui supratau, jog tik tam ir noriu
pašvęsti Jo dovanotą talentą. Taigi įstojusi į universitetą dar dalyvaudavau šen bei ten, bet jau
nebenorėjau savo dainavimu tiesiog linksminti
žmones. Bažnyčioje su jaunimu įkūrėme krikščionišką muzikos grupę „C Team“, kuri vėliau
tapo „Christ Team“. Bėgant laikui keitėsi grupės
sudėtis ir atėjo laikas, kai mūsų keliai išsiskyrė,
bet iki šiol palaikome šiltus santykius.
Kaip Tavo muzikinė tarnystė klostėsi
toliau?
2011 metais su šeima perėjome į Kauno
krikščionių bažnyčią, kur Dievas pradėjo
visiškai naują etapą ir daug ko mokė. 2015
metų pabaigoje Dievas leido užrašyti pirmąją
mano giesmę. Giesmių atsirado vis daugiau,
o 2016 metais pradėjome įrašinėti pirmąjį
mano albumą, kurį išleidome po metų. 2017
metais Dievas suvedė su Inga Dobiliene, kuri
ėmėsi organizuoti mano koncertinę veiklą ir
surinkti grupę. Taip atsirado Gabrielė ir grupė.
Pirmąjį grupės koncertą surengėme 2017 metų
rugsėjo 23 d. ir nuo to laiko esame koncertavę
įvairiose Lietuvos bendruomenėse bei kelis
kartus užsienyje.
Kaip atsirado Tavo pirmoji giesmė?
Vieną 2015 metų rudens vakarą nuėjau į
bažnyčios maldos susitikimą, kuriame dau8

giau niekas nepasirodė. Buvau viena, pasiėmiau gitarą ir pradėjau giedoti. Po truputį
tai pavirto atgaila, malda ir galiausiai mano
lūpomis pradėjo skambėti nauja giesmė. Tai
buvo visiškai netikėtas, rimuotas ir melodiją
turintis tekstas – giesmė „Tu mane sukūrei“. Iki
tol tai atrodė visiškai neįtikėtina, nes maniau,
kad visos gražiausios giesmės jau parašytos, ir
kad jas kurti – tikrai ne man, bet Dievas buvo
gailestingas. Jis priminė, kad 2015 metų pradžioje, pavasarį, vienas mūsų bažnyčioje tarnavęs pastorius išsakė pranašystę apie „mano
muziką“, kuri pasitarnaus Jo tikslams. Tuo
metu maniau, kad ta „mano muzika“ – mano
atliekamos giesmės, bet kai Dievas po kelerių
metų priminė šią pranašystę, supratau, kad Jis
tikrai turėjo galvoje mano sukurtas giesmes!
Tavo giesmėse iš pirmojo albumo „Tu
mane sukūrei“ gausu biblinių motyvų ir
tekstų. Kaip juos atsirenki ir kodėl? Kaip
kuriamos giesmės?
Pati esu patyrusi, kaip būna nuostabu, kai
sunkiose situacijose iškyla giesmė, mintyse
suskamba Dievo žodžio tiesa, sustiprinanti
ir padedanti išgyventi tas situacijas. Tad savo
giesmėmis taip pat noriu padėti tikintiesiems
perprasti biblines tiesas ir jas taikyti savo gyvenime. O jas atsirenku taip, kaip veda Šventoji
Dvasia. Kartais tai vyksta skaitant Bibliją, kai
kokia nors vieta man tiesiog ypatingai suskamba ir atsiskleidžia. Kelis motyvus giesmėms
esu susapnavusi. Kitais kartais tiesiog išgirstu
ką nors besimeldžiantį, besidalijantį liudijimu,

Kai kas galėtų sakyti, jog lieka nedaug
vietos kūrybai, originalumui, nes jau yra
tam tikros temos, motyvai, jie turi atitikti
Bibliją... Ką Tu manai?
Manau, kad Dievo Žodis neišsemiamas, ir
net jei visi bandytume parašyti giesmes remdamiesi ta pačia Rašto vieta, jos vis tiek turėtų
skirtingus „atspalvius“ ir galėtų apreikšti kažką
naujo. Kuriant susijungia ne tik Dievo Žodis,
bet ir kuriančiojo asmenybė bei patirtis, todėl
galiu bandyti jums kalbėti apie Dievą taip, kaip
Jis man save apreiškė, ir tai, ką leido su Juo
išgyventi. Kitas žmogus, turėdamas kitokios
patirties, tą pačią vietą galės interpretuoti
dar kitaip. Žinoma, kalbu ne apie teologinius
nukrypimus aiškinant Dievo Žodį, bet labiau
apie mūsų skirtingumą ir gebėjimą jausti Dievo meilę asmeniškai ir Jį suprasti taip, kaip
nesupranta nė vienas kitas žmogus žemėje.
Neseniai įrašei antrąjį albumą „Ateitis
su viltimi“. Kuo šis albumas yra kitoks,
ypatingas?
Šiame albume turėtų jaustis tiek kūrybos,
tiek muzikinio apipavidalinimo vientisumas.
Prie projekto dirbo labai daug muzikantų,
buvo aranžuočių kūrėjų ir daug idėjų, kurias
visi kartu bandėme įgyvendinti. Pirmasis albumas išėjo tik iš Dievo malonės, nes beveik
visi darėme tai pirmą kartą, ir buvo labai daug
klaidų. O šiame albume, viliuosi, išgirsite jau
kiek brandesnę kūrybą bei komandinio darbo
vaisius. Kai svarstėme, kokios giesmės turi

patekti į šį albumą, Dievas davė dar vieną
giesmę, ir supratau, kad ji ir užbaigs albumą.
Tai giesmė „Ateitį su viltimi“ pagal Jeremijo
knygos 29 skyriaus 11 eilutę: „Aš žinau, kokius
sumanymus turiu dėl jūsų, – sako Viešpats. –
Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir
ateitį su viltimi.“ Pirma albumo giesmė – „Nors
rūpinies ir nerimauji“, o paskutinė – „Ateitį su
viltimi“, tad visas albumas kalba apie tai, kad
ir kokius sunkumus išgyventume šioje žemėje,
Viešpats savo vaikams yra paruošęs pačius
geriausius dalykus.
Kokie džiaugsmai ir iššūkiai kilo įrašinėjant albumą?
Didžiausi iššūkiai kilo repeticijose, kai turėjome išgryninti kiekvienos giesmės skambesį
ir, žinoma, sugroti jas kiek įmanoma tobuliau.
Nusprendėme įrašinėti viską gyvai ir visi vienu metu, o dažniausiai albumai įrašinėjami
grojant vienam instrumentui vienu metu, tad
mums tokia idėja buvo vienas didelis iššūkis,
nes turėjome viską atlikti labai gerai. Taip pat
buvome filmuojami, bet tai nesukėlė ypatingų
sunkumų, tik buvo kiek neįprasta. Taigi nors
ruoštis buvo nelengva, Dievas mums atlygino
įrašų metu, nes viską pavyko įrašyti per dvi
dienas ir su dideliu džiaugsmu širdyse.
Įsivaizduok, kad Tavęs neriboja jokie
ištekliai... Ką Tu, kaip krikščionė atlikėja,
norėtumei padaryti?
Turbūt norėčiau, kad Lietuvos krikščioniškos
muzikos padangėje atsivertų daugiau galimybių
savo giesmes įrašinėti krikščionims muzikantams. Norėčiau, kad man nebereikėtų dirbti
įprasto darbo ir galėčiau užsiimti vien tik kūryba, koncertine veikla ir kitokia tarnyste.
Linkime Dievo palaimos Tavo kūryboje
ir dėkojame už pokalbį.

Paremkite Gabrielės Gvazdikaitės kūrybinę veiklą
ir gaukite dovanų kompaktines plokšteles „Tu mane sukūrei“ ir
„Ateitis su viltimi“.
Daugiau informacijos www.gabrielegvazdikaite.lt/cd

Pro Memoria

Paskutinį gyvenimo klausimą

Peteris patikėjo

Dievui į rankas
Johann Abrams
Jaunesnysis Peterio Abramso brolis

Peteris buvo beveik septyniolika
metų už mane vyresnis
ir vaikystėje aš jo beveik
nepamenu. Kai man buvo
penkeri ar šešeri metai, jis vedė
ir netrukus persikėlė į Lietuvą.
Nors mūsų keliai kartais
susikirsdavo ir aš apie jį šį tą
buvau girdėjęs, iš tiesų kaip
asmenybės tada jo nepažinojau.
Artimesnė mūsų pažintis
prasidėjo 1987 metais.

Pažintis su lietuviais
Per Naujuosius metus mes susitikome Rygoje,
Peteris atvyko iš Vokietijos, o aš – iš Kirgizijos.
Ten susipažinau su brolio pažįstamu Otonu
Balčiūnu. Peteriui išvykus turėjau galimybę aplankyti Otoną su jo žmona Raimonda ir juos iš
karto pamilau. Man jie išliko atmintyje kaip labai
draugiški, pasiaukojantys ir svetingi krikščionys.
Manau, jog tai buvo mano pirmasis sąmoningas
susitikimas su lietuviais. Vėliau, gyvendamas
Vokietijoje, pamačiau daugybę įvairių šios šalies
žmonių, ir susitikimai su jais vyko brolio Peterio
dėka.
Man Peteris visada atrodė labai prieštaringas
žmogus. Mes daugybę kartų buvome įsivėlę į debatus, bet tai man netrukdo prisiminti tuos gerus

Su Adolina prieš išvykstant į Tarybinę armiją
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Vokietijoje, savo namuose Radeno mieste. Beveik visa šeima, trūksta tik jaunėlio Samuelio, kuris jau buvo pakeliui.

dalykus, kurių siekė mano brolis. Jis labai mylėjo
lietuvius ir visur bei visiems apie juos pasakojo.
Brolis buvo pasirengęs „nurengti bet kokį turčių“,
kad jo gerovę atiduotų skurstančiam.
Nuoširdi pagalba kitiems
Kai man asmeniškai būdavo reikalinga pagalba, galėjau visada pasikliauti Peteriu, nes
brolis gerai žinodavo, ko man reikia. Jis buvo
pasirengęs „pastatyti ant ausų“ pusę pasaulio ir
išjudinti visus savo pažįstamus, o jų turėjo nemažai. Pastebėjau, kad Peteris taip pat elgiasi ir
su kitais žmonėmis. Brolis sakydavo: „Aš atskiriu
tuos, kuriems reikia pagalbos, nuo tų, kurie nori
ją gauti“, bet svarbiausias jo tikslas buvo skelbti
žmonėms žinią apie sielos išganymą.
Ir štai atėjo radikalus jo gyvenimo posūkis,
kurio priežastis buvo onkologinės ligos diagnozė.
Tai nesutrukdė jam ir toliau tarnauti žmonėms ir
važinėti į Lietuvą tol, kol leido sveikata. Jausdamas artėjantį savo išėjimą, jis stengėsi sutvarkyti
viską, ką galėjo.
Kartą man viešint pas Peterį namuose jis
pasakė: „Aš viską išsprendžiau: darbus, kuriuos
galima ir reikia pabaigti, pabaigiau; tais reikalais,
kurie turi tęstis, pasirūpinau mažiausiai pusei
metų į priekį.“ Pastarieji buvo susiję su vaikų
programa.

Tarnavimas Lietuvoje. Su žmona Adolina

Nepriekaištavo Dievui
Paskutinius tris ar keturis brolio ligos mėnesius
aš beveik kasdien pas jį važiuodavau. Tuo metu
mes jau nebesiginčijome, daugiau kalbėjo Peteris,
o aš klausiau. Supratau, jog tai buvo jo praėjusio
gyvenimo ataskaita. Apie save jis sakė, jog nemoka kentėti, ir prasitarė, jog labai norėtų iškeliauti
oriai. Peteris visiškai nepriekaištavo Dievui, priešingai, su viskuo sutiko ir visada Jam dėkojo, nors
dar planavo savo gyvenime ką nors gero padaryti
dėl Golgotoje pralieto Jėzaus Kraujo. Jis suprato,
jog buvo laikas, kai jam pačiam teko spręsti daugybę klausimų, tačiau šį kartą viską sprendė ne
žmogus, o Dievas, kurio rankose buvo žmogaus
gyvenimas. Kartą, rodydamas į aukšto pastato
maketą, jau tyliu balsu jis pasakė: „Aš ten buvau,
bet dabar tai nebeturi jokios reikšmės.“
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Ištikima žmonos meilė
Stebėjau, kaip jo žmona Lina su meile ir didele kantrybe stengėsi palengvinti jo kančias.
Ir Peteris žinojo, jog Dievas yra ir kad Jis netoli
nuo kiekvieno iš mūsų, nors dažnai mes patys
esame toli nuo Jo. Biblijoje, Apaštalų darbų 17
skyriuje, 30–31 eilutėje, skaitome žodžius, kuriuos atėniečiams kalbėjo apaštalas Paulius: „Ir
štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų ir
dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti,
nes Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą
pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už Jį
laidavo, prikeldamas Jį iš numirusiųjų.“
Jeigu Dievas deda tašką
Artėja Kalėdos, mes prisimename Jėzaus
Kristaus gimimą, kaip Jis atėjo į šią žemę, kad
išgelbėtų žmoniją iš amžinos pražūties. Ir jei
Dievas teis pasaulį per Jėzų Kristų, o Jis yra
užmokestis už mūsų nuodėmes, tai Jį tikintis
nebus nuteistas, bet turės amžinąjį gyvenimą.
Jėzus Kristus atsakė į vieno labai aukštos padėties žmogaus klausimą, kaip galima gimti iš
aukšto, kad būtų galima patekti į dangaus karalystę, tokiais žodžiais: „Kaip Mozė dykumoje
iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas Žmogaus
Sūnus, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Nes Dievas taip
pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo
Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet
kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki,
tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus
vardo. O teismo nuosprendis yra toks: šviesa
atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą
nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas,
kuris daro bloga, neapkenčia šviesos ir neina į
šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. O kas
vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad pasirodytų, jog
jo darbai atlikti Dieve.“ (Jn 3, 14–21)
Brangus skaitytojau, ten, kur Dievas padėjo
tašką, niekas iš mūsų nepadės kablelio, ir atvirkščiai. Peteris žinojo, kad jam reikės stoti prieš Dievą, ir kad tik Dievo Sūnaus pralieto Kraujo dėka
galima gauti išteisinimą ir amžinąjį gyvenimą.
Linkiu Jums Dievo Malonės.
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Lietuvių krikščionių brolį

Peterį Abramsą

prisimenant

Pėteris ir Adolina Abramsai

Neseniai pas Viešpatį iškeliavęs Peteris
Abramsas (Peter Abrams) buvo pamokslininkas, misionierius, šeimos santykių konsultantas, pagalbos vaikų programoms organizatorius, keturiasdešimt savo gyvenimo metų
paskyręs Lietuvai ir jos žmonėms. Iš pradžių
vienas, vėliau su žmona Adolina Abramsas
nuolat lankydavosi Lietuvoje, ieškojo rėmėjų
įvairiems projektams finansuoti, lankė ligonius, krizę išgyvenančias šeimas, žmonėms
skelbė Kristaus Evangeliją. „Mano gyvenimas
Vokietijoje, prasmė – Lietuvoje“, – sako jis.
Prieš mirtį parengtoje Peterio prisiminimų knygoje „Abramsų šeima. Dievo
planas“ rašoma apie Peterio Abramso ir jo
šeimos gyvenimą, kurį jis pats, žvelgdamas
atgal, prilygina Abraomo keliui į Lietuvą. Čia
rasime ir mirštančio žmogaus pamąstymų
apie ligą, gyvenimą, mirtį ir pašaukimą.
Ištraukos iš knygos
Apie kelią
Kai atsigręžiu atgal į savo kelią, matau,
kad mes ne tik tarnavome Lietuvoje ir lietuviams, bet ir su malonumu valgėme lietuvišką duoną, mylime tą tautą, ir iš tos meilės
mūsų šeimoje atsirado lietuvės.

Apie tikslą
Mūsų tikslas – tarnystė, ir kad už mūsų
darbus žmonės būtų dėkingi Dievui.
Dažnai ieškodami sėkmės emociškai žlungame. Aš niekada nesiėmiau atsakomybės už
tai, kas bus. Daugelis tų, kuriems parodžiau
kelią, mano suvokimu, nepasiekė tikslo, bet
per juos labai daug žmonių įtikėjo. Jei įtikėjai
Dievą – tai jau sėkmė.
Apie pašaukimą
Ar tu teiksi žmonėms naudos, ar ne, priklauso nuo to, ar tavo iš Dievo gauta dovana derės su tavo pasirinktąja specialybe ar
profesija. Ir tik tada, jei tai įvyksta, žmogus
gali atlikti savo pašaukimą. Ne misiją. Nes
misija man skamba per daug arogantiškai,
lyg aš turėčiau kokią įtaką. Kai žmogus įvykdo savo pašaukimą, tikiu, jis teikia naudą.
Kokią, aš nežinau, nes nesu misionierius,
aš – evangelistas.
Kai manęs klausia, kokie mano tarnavimo
rezultatai, kiek žmonių atsivertė, aš visada
sakau: „Atsiprašau, aš – ne buhalteris, aš –
evangelistas. Aš tarsi policininkas, einantis
ir pasakojantis žmonėms apie kelio ženklus,
mirksintis žibintais. Bet žmonės visiškai
laisvi toliau elgtis kaip nori: paisyti ženklų ar
lėkti lyg išprotėję, ar sumokėti baudą.“

Apie tiesą
Dabar suprantu, kad dažnai savo tiesos
suvokimą norėjau kitam primesti, kaip tiesą... Tiesa nesikeičia, bet Dievas yra tiesa.
Jei sakome, kad pažinome tiesą, išeitų, kad
mes pažinome Dievą, ir tada jis mums kaip
Dievas nebereikalingas. Kiekvienas žmogus
žemėje turi savąjį tiesos suvokimą. Mes gerai
darome, jei jam padedame susivokti, o ne
primetame savo suvokimą.

Mūsų tikslas –
tarnystė, ir kad
už mūsų darbus
žmonės būtų
dėkingi Dievui.
Apie stebuklus
Jeigu ieškome stebuklų, niekada nerasime
Dievo. Bet jeigu gyvensime su Dievu, tada
mes visur, taip pat ir savo gyvenime, matysime stebuklus.

13

Kūrybingas šlovinimas

Dievo žodžio
įkvėpta kūryba
„Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa. Jam šlovė per
amžius! Amen.“ (Rom 11, 36)

Arnoldas Jalianiauskas
Aktorius, kompozitorius

Dievas yra Pradžia ir Pabaiga.
Visa, kas yra atsiradę, yra iš Jo,
per Jį ir Jam. Susimąstau... Taip
trumpai ir tiesiai, vienu sakiniu,
apaštalas Paulius siunčia žinią
Romos gyventojams, kartu ir
visiems žmonėms, norintiems
pradėti savo dvasinę kelionę Dievo
pažinimo, Jo šlovinimo, amžinybės
link. Abejojantiems, paklydusiems,
tiems, kurie priima pašaukimą
ir nori pradėti Dievo pažinimo
kelionę, ši galimybė suteikiama.
Šiandien mums prieinama tai,
kas leidžia pradėti tą kelionę,
atveriančią akis ir širdį, – tai
Šventasis Raštas, Dievo Žodis.
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Būti kūrėju – Dievo palaiminimas
Dievo Žodžio grožį mums atskleidžia pati
gamta, nes Dievas tarė, ir visa atsirado. Apie tai
skaitome vos tik atsivertę pirmuosius Biblijos
puslapius. Pradžios knygoje susipažįstame su
Dievo asmenybe ir Jo kūryba. Palaiminęs tai,
kas buvo sukurta, Jis matė, kad visa buvo gera.
Tuomet ir aš, būdamas Jo kūrybos dalis, su giliu džiaugsmingu atodūsiu sušunku: „Iš tiesų,
visa tai, ką Tu sukūrei, Dieve, yra nuostabu!“
Nuostabu skaityti ir gėrėtis tuo, kaip Dievas
kuria. Jau vien Dievo Žodžio skaitymas mane
skatina prisidėti prie liudijimo, apdainuojant
nuostabius Dievo darbus. Manau, jog būtų
galima pasakyti, kad mes visi esame kūrėjai
ir kopijuotojai: augdami viską kopijuojame ir
bandome pritaikyti sau, taip pat būna ir darbe
bei kūryboje.
Norisi išreikšti didelę pagarbą Dievui ir
šlovinti Jį už tai, kad Biblijos tekstai buvo
verčiami į lietuvių kalbą ir kad dabar mes
galime laisvai skaityti Dievo Žodį, į jį gilintis
ir pažinti Dievo meilę bei Jo gailestingumą.
Galime džiaugtis ir netgi švęsti, jog ta amžinoji
išmintis, kuri mūsų tautai buvo tūkstantmečius neprieinama, vieną dieną pradėjo kelionę
link mūsų namų, šeimų, širdžių... ir čia puikiai
tinka apaštalo Pauliaus maldos žodžiai, rašyti
Efezo bažnyčiai:

Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio
kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą,
kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės
jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų
širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje,
galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais,
koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį
žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo
pilnybės. O tam, kuris savo jėga, veikiančia
mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau,
negu mes prašome ar išmanome, jam tebūna
šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas
kartas amžių amžiais! Amen. (Ef 3, 14–21)
Pradėję skaityti ir suvokti, koks yra Gyvasis
Dievas, galime būti dėkingi kiekvienam, prisidėjusiam prie šios kelionės, mylėti Viešpatį
Dievą ir savo artimą, priimti ir pratęsti tai, kas
buvo daroma Dievo garbei. Tad reiškiu padėką
Dievo tarnams, išvertusiems Šventąjį Raštą
į lietuvių kalbą. Norisi tikėti, kad šiandien
Dievo Žodis yra atėjęs į kiekvienus namus, ir
priminti, jog Raštas tampa gyvas tik tuomet,
kai yra skaitomas. O jei dar skaitoma garsiai,
tuomet klausytojai, ypač mažieji ir jaunieji
naujos kartos atstovai, tampa palaiminti, jei
girdėdami priima Dievo Žodį. Skaitydami
Bibliją, susipažįstame su asmenybėmis, istori-

niais įvykiais ir sužinome, kaip veikia Dievas,
kas Jam patinka ir kas – ne. Kartais skaitant
Raštą norisi sukurti kažką pagal jau užrašytą
žodį, ir tuomet gimsta tik melodija, muzikiniu
šlovinimu apjuosianti Dievo Žodį. O kartais
tiesiog savais žodžiais norisi apdainuoti Biblijoje aprašytą įvykį, padedantį suprasti, koks
yra Dievas, ir tuo prisidėti šlovinant Jo Vardą.
Visa, koks yra žmogus, priklauso nuo Viešpaties. Dievas sukuria žmogų gyvą, įkvėptą,
vedamą Jo kvėptelėjimo. Viešpats nori, kad
žmogus nuolat ieškotų Jo veido, o atradęs
gerėtųsi Dievu, Jo meile ir būtų dėkingas bei
pasirengęs kiekvienam geram darbui.
Mano širdis plaka pasigėrėjimo Dievu rit
mu. Mano širdis džiaugiasi savo Kūrėju!
Kai užsimerkiu ir pasineriu į tylą, leidžiu
sau įsivaizduoti, kad galiu girdėti, kaip Dievo
kvėptelėjimas juda manyje, kaip pulsuoja,
veikia, pataria ir ramina. Degdamas noru
išreikšti save, žmogus atliepia neprilygstamą
savo Kūrėjo būdą. Savo Šaltinio valią atspindi
tas, kas nuolat palaiko ryšį su savo gyvybės
šaltiniu. Medis žaliuoja dėl savo šaknų, taip
ir žmogus, nuolat prisimindamas, kodėl jis
yra gyva būtybė, atneša kasdienę dėkingumo
auką prie savo Viešpaties altoriaus. Tai noras
prabilti į Viešpatį, kokiu nors būdu išreikšti tą
nerimstantį vidinį norą padėkoti, pasidžiaugti
ir pašlovinti Dievą. Labai svarbu, kad būtų
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teisingai pasirinktas kūrybos atspirties taškas,
priešingu atveju galima nuklysti. Apie tai sako
ir apaštalas Paulius laiške Romiečiams:
Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir
jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo,
ir neišmani jų širdis aptemo. (Rom 1, 21)
Visas Šventasis Raštas yra kupinas Dievo
šlovės. Todėl skaitant Dievo žodį, atsiveria ir
užsipildo kūrybinės ertmės, bandančios atsiskleisti įvairiomis meninėmis formomis. Štai
2 Timotiejui 3, 16 parašyta: „Visas Raštas yra
Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų
tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.“
Imame Šventąjį Raštą ir skaitome, jog pats
Dievo Žodis ir Šventoji Dvasia veda mus prie
tiesos pažinimo ir teisingų kūrybinių sprendimų.
„Klausiukai“
„Aš esu klausiukas, mažas žmogeliukas.
Tai ką sugalvoju, iš klausos pagroju.“
Kai mano sūnus, išgirdęs kokią nors melodiją, namuose prisėsdavo prie pianino ir bandydavo ją atkartoti, jam tai tikrai gerai pavykdavo. Kai papasakojau apie tai jo fortepijono
mokytojui, jis atsakė: „Viskas aišku, vadinasi jis
yra „klausiukas“. Klausiukai – tai nebūtinai tie,
kas klauso, bet ir tie, kurie skambina iš klausos.
Gera būti klausiuku, tai supratęs, galiu drąsiai
pasakyti, kad ir aš esu klausiukas. Klausiukas
taip pat yra tas, kuris užduoda daug klausimų
ir ieško teisingų atsakymų. Jiems labai patinka
sriuba, nes joje visko yra daug, kaip ir kūrybingo „klausiuko“ galvoje bei širdelėje. Ir dar,
geriausia, kad viskas būtu šviežia ir karšta.
Su „klausiukais“ lengva bendrauti, nes jie
moka klausytis ir išklausyti. „Klausiuko“ vardas galėtų būti Klausas, o jeigu jis dar yra ir
paklusnus, tuomet prie jo vardo dar galima
pridėti ir titulą – šventas, tada visi jį vadina
Santa Klausu. Jei „klausiukas“ yra liūdnas,
tai matyti iškart, tiesą sakant, kai jis būna
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linksmas, tai taip pat matyti kuo puikiausiai.
Vos nutikus kokiai bėdai, „klausiukai“ iš karto
skuba į pagalbą. Jie yra labai nuoširdūs ir atviri,
su jais galima apie viską kalbėtis, tik nereikėtų
šaukti, nes jų klausa yra labai jautri, tai gali juos
išgąsdinti ar net pravirkdyti.
Taigi aš esu „klausiukas“ ir man patinka
klausyti, kas sakoma, ir klausytis komandų,
būti paklusniam, skambinti iš klausos, klausti
klausimų ir su visais atvirai bendrauti. „Klausiukas“ skambina iš klausos, taip ir aš, ką
girdžiu, tą groju. Kartais girdžiu iš išorės, o
kartais iš vidaus. Kai „klausiukui“ pasiūlo paskaityti Bibliją, jis paklūsta ir paskaito, ir tada
jis tikrai pradeda jausti ir suprasti, kad ne tik
egzistuoja, bet ir gyvena.
Skaitant Šventąjį Raštą, galvoje pradeda
skambėti muzika ir tuomet norisi išdainuoti
tai, kas harmonizuojasi į kūrinį.
Apie kūrinį „Mokysiu Tave“
Kartą pasiėmęs gitarą vaikštinėjau Ginkūnų
dvare, pastoriaus kabinete, kažką grodamas
ir mąstydamas apie artėjančią šlovinimo
repeticiją. Taip bevaikščiodamas pirmyn ir
atgal, stabtelėjau prie užrašo, dailiai išpiešto
medinėje lentelėje. Kaip gražu, pamaniau sau,
kai žmogus perskaito Šventojo Rašto vietą
ir taip meniškai išrašo Dievo Žodį medinėje
lentelėje. Ten buvo parašyta:
[VIEŠPATS sako]: „Mokysiu tave ir rodysiu
tau kelią, kuriuo turi eiti; tau patarsiu, lydėdamas tave akimis.“ (Ps 32, 8)
Skaitydamas ir grožėdamasis Dievo žodžiu,
pajutau, kaip gimsta melodija ir atsiranda
ritmas. Pradėjau komponuoti ir mąstyti, kaip
visa tai gražiau išgiedoti, nes tuo metu jaučiausi pripildytas begalinio džiaugsmo. Mat aiškiai
supratau, jog tai, ką Dievas sako, skirta man,
taip pat ir kiekvienam, kuris Jį įtikės.
Yra žmonių, nemėgstančių skaityti, bet jie
yra Dievo kviečiami į Gyvenimą. Vadinasi,
pamaniau, nemėgstantis skaityti neperskaitys,
ir gali nesužinoti, Jog Dievas ir jam tai sako,

Negaliu tylėti,
kai Dvasia veda
ir liečia mano
širdį, tuomet turiu
atlikti tai, kam esu
pašauktas.

bet šiuos žodžius galės išgirsti giesmėje ir įtikėti Viešpatį. Negaliu tylėti, kai Dvasia veda ir
liečia mano širdį, tuomet turiu atlikti tai, kam
esu pašauktas. Taip gimė giesmės priedainis,
o Dvasia, vedė mane toliau kūrybos keliu. Pripildytas Šventosios Dvasios, šiam priedainiui
pradėjau ieškoti žodžių ir parašiau tokį tekstą:
Nepriversiu tavęs šlovint Dievo,
Bet priminsiu tau apie Jo gyrių.
Jis dėl tavo gyvybės kentėjo ant kryžiaus.
Per Jo meilę mirtis nugalėta,
Jo malonė tau suteikė viltį.
Dievui Tėvui gyvenki ir Jo Žodį pažinki. Jis
sako:
Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią,
kuriuo turi eiti; patarsiu tau,
lydėdamas tave akimis.
Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią.
Tuomet mane apėmė nuostabus išsipildymo
jausmas, panašiai kaip dėliojant Rubiko kubą,
kai pavyksta visą sudėlioti. Tą akimirką atrodė, kad jau viskas padaryta, jau yra giesmė,
raginanti pažinti, koks yra Dievas, ir suprasti,
kad Jo ištartas Žodis išlieka per amžius, kad Jis
nesikeičia. Dievas laikosi savo žodžio. Bet visą

savaitę negalėjau nurimti ir jutau, lyg kažko
dar trūksta, muzikiniais terminais kalbant,
dar reikėtų sukurti tam tikrą su posmais susietą tiltą. Tada vieną dieną nurimus gimė šis
priedas:
Tu pamatei mane iš tolo,
Pasiklydusį gyvenimo kely.
Tu pribėgai prie manęs ir parodei,
Kas gyvena Tavo mylinčioj širdy.
Tu – begalinis Meilės Altorius,
Prie kurio kasdieną maldoje klaupiuos.
Tu – šviesa mano akims ir mano guolis,
Tavo žodžio laukiu ir Tavim viliuos. Ir Tu
sakai:
Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią,
kuriuo turi eiti; patarsiu tau,
lydėdamas tave akimis.
Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią.
Kai dabar skaitau, matau, jog šios giesmės
kūryba yra įkvėpta Dievo Žodžio. Ji, manau,
prasideda nuo to, kiek pažįstu Dievą, kiek
myliu Jį, kiek leidžiu Šventajai Dvasiai veikti
manyje. Kasdienis buvimas su Viešpačiu, Jo
valios ieškojimas, Žodžio skaitymas ir malda
veda į kūrybinę laisvę Dievo garbei. Už tai
Jam dėkoju.

Piligrimų kelionės

Jeruzalė –

nenutrūkstamo Dievo garbinimo miestas
Pasivaikščiojimas po šventąjį miestą

Tadas Daujotas
Evangelinės piligrimystės
organizacijos kelionių iniciatorius

Jeruzalė. Man asmeniškai – tai
yra miestas, į kurį vis norisi
sugrįžti. Jeruzalės veidas nuo
tų dienų, kai čia vaikščiojo
Jėzus, yra labai pasikeitęs,
bet kai kurios miesto vietos
taip aiškiai byloja ne tik apie
mūsų Viešpaties žemiškąjį
gyvenimą, bet ir apie Jo antrąjį
atėjimą. Hebrajiškai Jeruzalė
vadinama Jerušalaim, šis miesto
pavadinimas daugiskaitinis.
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Kodėl Dievas šiam miestui davė pavadinimą
daugiskaita? Vienas Jeruzalėje gyvenantis žydas man paaiškino, kad Jeruzalė – tai miestas,
kuris buvo, kuris yra, ir kuris ateina. Iš tiesų
mes, tikintieji, laukiame dangiškosios Jeruzalės, bet šiandien, gyvendami tik keturių valandų lėktuvo skrydžio atstumu iki Izraelio, galime pamatyti žemiškąją Jeruzalę savo akimis.
Trisdešimt trejų metų nenutrūkstamas
Dievo garbinimas
Iki karaliui Dovydui užimant Jeruzalės
miestą, čia vis dar gyveno jebusiečiai. Miestas
buvo labai gerai įtvirtintas, ir nuo to laiko, kai
Jozuė užėmė Pažadėtąją Žemę, niekas nesugebėjo Jeruzalės atkovoti. Bet Dovydas buvo
vyras pagal Dievo širdį, ir tikiu, jog Dievo buvo
sumanyta, kad būtent jis ir jo vyrai užėmė Jeruzalę, kuri buvo pavadinta Didžiojo Karaliaus
miestu.
Kas ypatingo vyko Dovydo karaliavimo metais? Manau, kad pats svarbiausias įvykis – tai
Sandoros skrynios sugrąžinimas Dievo tautai.
Ar pamenate iš Biblijos, kaip džiaugėsi Dovydas ir kaip jis šoko Dievo akivaizdoje šio istorinio įvykio metu? Kai susitiksiu su Viešpačiu,
tikriausiai vienas iš pirmųjų dalykų, ko paprašysiu Jėzaus, bus galimybė pamatyti, kaip visa
tai atrodė. Labai norėsiu pasikalbėti su Do-

vydu ir paklausti, kokius apreiškimus jis gavo
nusprendęs mieste paskelbti nenutrūkstamą
garbinimą, trukusį net trisdešimt trejus metus.
Bet žinoma, tai bus tik dangiškoje Jeruzalėje –
toje Jeruzalėje, kuri dar ateis. Dabar, užsiminę
apie didingą miesto istoriją, pažvelkime į šių
dienų Izraelio sostinę.
Karaliaus Dovydo pėdsakai šiandien
Nėra abejonių, jog karalius Dovydas – viena
ryškiausių asmenybių visoje Izraelio istorijoje.
Žydai Dovydo ir jo sūnaus Saliamono karaliavimą vadina aukso amžiumi Izraelio istorijoje.
Tačiau kokie šios iškilios Dovydo asmenybės
pėdsakai mums svarbūs šiandien? Taip, tai
yra tie patys nepakartojami trisdešimt treji
metai nenutrūkstamo garbinimo, kai karalius
įdarbino daugybę muzikantų ir giesmininkų,
kad jie dieną ir naktį garbintų Dievą, ir nuostabiausia, jog tuo laikotarpiu Dovydo vadovaujama Izraelio kariuomenė nepatyrė nė vieno
pralaimėjimo.
Šiandien mūsų kova vyksta ne su kūnu ir
krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis,
šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje (Ef 6, 12). O ar
šiandien egzistuoja koks nors ginklas, kuris
galėtų įveikti tamsos jėgas? Atsakymas labai
paprastas – malda ir garbinimas. Ir būtent

apie karaliaus Dovydo dvasinį palikimą gavo
apreiškimą pirmoji Jeruzalės bažnyčia.
Kas gi yra toji Dovydo palapinė ir kodėl pačiam Dievui prireikė ją atstatyti? Be abejonės,
Dovydo palapinė – tai trisdešimt trejus metus
trukęs nenutrūkstamas garbinimas Jeruzalėje,
ir tai mums nurodo į mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus žemėje nugyventus trisdešimt trejus
metus. Visu savo gyvenimu Kristus tobulai
pagarbino Dievą Tėvą, nes Jis nepadarė nė
vienos nuodėmės. Ir būtent dėl to Jo mirtis ant
kryžiaus tapo tobula auka už mūsų nuodėmes,
o nenutrūkstamas gabinimas atveria dangų ir
suintensyvina Dievo žmonių paieškas. Kaip
parašyta šioje Apaštalų darbų knygos vietoje –
„kad ieškotų Viešpaties ir visi kiti žmonės...“
Kapo sodas
Viena iš mano mėgiamiausių vietų Jeruzalėje – šalia Golgotos kalno esantis Kapo
sodas (www.gardentomb.com). Tai ramybe
dvelkiantis sodelis, kuriame yra tuščias kapas,
bylojantis, kad mūsų Viešpats nugalėjo mirtį,
ir šiandien Jo kape nebėra. Į šią anglikonų prižiūrimą vietą iš visų tautų plūsta tūkstančiai
turistų, trokštančių geriau pažinti Viešpatį, ir
kiekvieną dieną čia susirinkę tikintieji laužo
neraugintą duoną bei geria vynmedžio vaisių,
taip prisimindami mūsų Viešpaties mirtį ir
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prisikėlimą. Be abejonės, šiuos susirinkimus
lydi tyros, iš širdies gelmių sklindančios garbinimo giesmės.
Alyvų kalnas: maldos ir garbinimo namai
Lengvu žingsniu išėję iš Kapo sodo teritorijos už poros minučių atsidursime šalia Damasko vartų esančioje šurmulingoje gatvėje.
Autobusų stotis, iš kurios per 15–20 minučių
viešuoju transportu nuvyksime ant Alyvų
kalno, įsikūrusi prie pat Golgotos kalno, ir jo
reljefe iš tiesų galima įžvelgti kaukolę ir jos
akiduobes.
Prasukdami pro Kedrono slėnį, užvažiuokime ant Biblijos istorijomis apipinto Alyvų
kalno. Tie, kurie esate skaitę Evangelijas,
žinote, jog tai buvo mėgstama Jėzaus maldos
vieta. Ar pamenate, kad būtent nuo Alyvų kalno mūsų Viešpats ant asilaičio įjojo į Jeruzalę;
būtent nuo šio kalno Jis buvo paimtas į dangų
ir būtent ant Alyvų kalno vieną dieną Jis sugrįš.
Galiu patvirtinti, kad Alyvų kalnas ir šiandien
yra gera vieta maldai. Čia tikrai tinka Jėzaus
žodžiai „budėkite ir melskitės“, nes penkis
kartus per dieną gaudžiantys garsai iš aplinkinių musulmoniškų mečečių neduoda dvasiai
ramybės, ir maldos gyvenimas tokiose vietose
tik suintensyvėja.
Jeruzalėje gyvenau norvegų tarnautojų
prižiūrimuose namuose, pro kurių langą
nuotabiai atsiveria Šventyklos kalnas. Šiuose
namuose dažnai lankosi Dievo žmonės iš Baltijos šalių, Skandinavijos, Rusijos, Nyderlandų.
Maldos kambaryje tikintieji mėgsta giedoti bei
melstis už Jeruzalę ir Izraelį. Už sienos yra kinų
maldos namai, ten suvažiuoja daugybė mūsų
brolių ir sesių Kristuje iš Azijos, o keli gretimi
pastatai – vokiečių ir čekų maldos namai. Dauguma tikinčiųjų čia atvyksta ne pirmą kartą, o
jų pagrindinė intencija – garbinimas ir malda.
Bet paėjėkime į rytinę pusę už Alyvų kalno,
ir čia mes atrasime pirmąją išskleistą Dovydo
palapinę – tai Jeruzalės maldos namai visoms
tautoms (Jerusalem House of Prayer for All
Nations, www.jhopfan.org). Pastorius Tomas
Hesas yra žymi asmenybė Jeruzalėje, jis yra
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Kiekvieną dieną
čia galima ateiti ir
pasinerti į šlovinimo
giesmes bei įsilieti
į užtarimo maldų
tėkmę.

vienas iniciatorių, siekiančių taikos tarp žydų
ir arabų. Būtent jis ant arabų apgyvendinto
Alyvų kalno daugiau kaip prieš trisdešimt
metų pradėjo nenutrūkstamo garbinimo tarnystę Betanijoje, apie kurią mes esame skaitę
Naująjame Testamente. Būtent čia, kur kadaise
Jėzus iš numirusių prikėlė Lozorių, pastorius
Tomas Hesas atidarė Jeruzalės maldos namus
visoms tautoms. Ši vieta iš kitų išsiskiria tuo,
jog čia ilgam laikui atvykstantys savanoriai
turi išmokti groti mažomis, dangiškus garsus
skleidžiančiomis, arfomis.
Kelionė į Dovydo miestą
Palikime Betaniją ir keliaukime į Dovydo
miestą. Praėję dulkėtomis arabų kvartalo
gatvelėmis, nusileiskime nuo Alyvų kalno ir
trumpam stabtelkime Getsemanės sode. Šis
istorinis sodas šiandien yra puiki vieta maldai,
Dievo Žodžio skaitymui ir apmąstymams.
Keliaukime toliau link Dovydo miesto.
Praėję Kedrono slėnį, iš kairės pusės apeikime
Senosios Jeruzalės sienas, ir kildami į kalną
dešinėje pusėje palikime vartus, pro kuriuos

galima nueiti iki Raudų sienos. Pasukime šiek
tiek į kairę – kadaise čia buvo automobilių
stovėjimo aikštelė. Ir ką gi, visų nuostabai, toje
vietoje buvo atkastas senovinis karaliaus Dovydo miestas, Ezekijo tunelis ir daugybė kitų
įdomių archeologinių atradimų. Tai – pirmoji
Jeruzalė, Dovydo miestas iki to laiko, kai ant
tikrojo Siono kalno Saliamonas pastatė šventyklą Dievui.
Dabar nusileiskime šiek tiek žemiau, prie
Dovydo miesto vardu pavadinto muziejaus,
ir rytais žemyn besileisdami siaura gatvele,
įsiklausykime. Ar girdite? Iš kažkurio kairėje
pusėje esančio pastato sklinda giesmių garsai.
Atskleisiu paslaptį – jie sklinda ne iš kažkur
kitur, bet iš tikrų tikriausio garažo. Būtent čia
įsikūręs šlovinimo centras, kuriame kiekvieną
rytą maldai ir garbinimui susirenka gyvai tikintys krikščionys.
Jeruzalės Maldos Bokštas
Pagarbinę Dievą toje vietovėje, kur kadaise
gyveno karalius Dovydas, galime trumpam
užsukti prie Raudų sienos, o iš Jeruzalės senamiesčio išėję pro Damasko vartus, eikime link
tramvajaus, kuriuo vyksime iki keturiolikos
aukštų Abraomo nakvynės namų. Būtent keturioliktame aukšte yra įsikūręs Jeruzalės maldos
bokštas (Jerusalem Prayer Tower, www.jerusa-

lemprayertower.org). Ši vieta – tai mesijinės
bendruomenės King of Kings (www.kkcj.org)
įkurta maldos ir šlovinimo tarnavimo vieta,
kurioje Jėzus šlovinamas nuo ankstyvo ryto
iki vėlyvo vakaro. Kiekvieną dieną čia galima
ateiti ir pasinerti į šlovinimo giesmes bei įsilieti
į užtarimo maldų tėkmę.
Succat Hallel arba šlovinimo palapinė
Pabuvoję Jeruzalės maldos bokšte, keliaukime į vietą, kurią Jeruzalėje galėčiau pavadinti
savo dvasiniais namais. Visiškai šalia kelio,
vedančio į Hebroną, šalia pirmosios Jeruzalės traukinių stoties, yra rajonas, vadinamas
Abu Tor. Čia gyvena ir žydai, ir arabai, o nuo
kalno, ant kurio įsikūrę maldos ir šlovinimo
namai Succat Hallel (www.succathallel.com),
atsiveria neįtikėtinas vaizdas. Visų pirma kalno, ant kurio mes dabar esame, apačioje yra
Gehenos slėnis, kuriame kadaise buvo deginamos šiukšlės, ir Jėzus šią vieta pasitelkdavo
kaip pragaro įvaizdį. Iš karto už šio slėnio yra
Siono kalnas, už jo matyti Šventyklos kalnas,
o dešinėje pusėje visu grožiu atsiveria Alyvų
kalnas. Ir visu šiuo neįtikėtinu peizažu galima
grožėtis per Succat Hallel šlovinimo kambario
langus! Man asmeniškai tai yra pati nuostabiausia vieta Jeruzalėje, čia garbinimo giesmės
jau daugiau kaip dešimt metų skamba dieną
ir naktį. Tai šių dienų aukštutinis kambarys, į
kurį plūsta tikintieji iš visų tautų.
2017 metų vasarą buvau atvykęs čia trims
savaitėms, nusistatęs tarnauti bet kuriuo paros
metu, kada tik manęs prireiktų. Ir teko vesti
šlovinimą dažniausiai nuo 3 iki 6 valandos
ryto, ir, išskyrus mane, tokiu metu šlovinimo
kambaryje nieko nebūdavo. Bet aš atvažiavau
ne žmonėms koncertuoti, bet tarnauti Dievui,
todėl tai nekėlė keblumų. Ir iš tikrųjų, koks
nuostabus jausmas, kai pasistatai kėdę tiesiai
prieš langą, atsisėdęs su gitara šlovini Jėzų,
žiūri į naktinę Jeruzalę ir matai, kaip virš Didžiojo Karaliaus miesto tekanti saulė nudažo
stogus auksine spalva. Tai akimirkos, kurių
nepamiršiu niekada, tai akimirkos, dėl kurių
verta gyventi.
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Renginiai

Prasmingai
prabylanti
muzika
Džiugas Kuliešius
Festivalio „Sielos’ 2018“ vedėjas

Kuo skiriasi pramoginis
festivalis nuo koncerto?
Ateidamas į pastarąjį, viliesi
išgirsti trokštamą kūrinį ar
atlikėją ir, tai priklausys nuo
muzikos žanro, atsidedi bent
valandos trukmės programai,
nes kelias iš salės neveda
atgal – mėginkite pakelti
visą eilę žiūrovų ar įveikti
susispraudusią minią ir vėliau
sėkmingai grįžti į savo vietą...
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Štai, festivalyje pats renkiesi, kada ko klausytis, esi atviresnis staigmenoms, o lūkesčių
nepateisinusį pasirodymą gali bet kada iškeisti
į šou gretimoje scenoje ar atsikvėpti teminėse
ir poilsio zonose. Toks vienos dienos šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis
SIELOS – lapkričio 10-ąją per aštuonias
valandas pripildęs Jonavą tuo, kuo pats yra
sklidinas jau 17-tus metus – Dievo vaikų kūryba. Bet ir šiek tiek kitoks.
Čia nematysi arenas sutraukiančių populiarių dainininkų, užtat regėsi arenoje koncertuojančią pradedančią grupę. Į Sielas nenusipirksi
išankstinio bilieto, tačiau simboline auka prie
įėjimo padėsi renginiui gyvuoti ir už tai dar
šimtmečio apyrankę gausi. Užuot stumdęsis
eilėje prie gėrimų ir dešrainių, gali atrasti
išminties knygų ir išsirinkti šį tą iš leidžiamų
šiuolaikinės krikščioniškos muzikos diskų.
Ši muzika Sielose kaskart suskamba įvairialypiai. Čia girdėti roko, pop, džiazo, repo,
dainuojamosios poezijos, šlovinimo muzikos
žanrai. Anaiptol ne vargonai ir choreliai (nors
be tokio bendruomenę telkiančio vieneto joks
festivalis nepraeis – ir ačiū Dievui), kaip mėgsta priminti renginio organizatorius Remigijus
Jucevičius. Inicijavęs pirmąjį festivalį Plungėje

2002-aisiais, dabartinis Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys anuomet pasuko studijuoti į Angliją ir perleido šią
misiją „Gerosios Naujienos centro“ direktoriui
R. Jucevičiui.
Vienintelis masinės krikščioniškos kultūros
reiškinys ilgainiui tapo atsvara visuomenei,
persunktai agresijos, materializmo, susiskaldymo. Festivalis siekia profesionalioje scenoje
pristatyti iš Dangaus gautą, išnešiotą ir Gyvenimui gimusią muziką bei atskleisti ją vietinei
bendruomenei, o ypač – jaunimui. Tai dar
nežinančių, ieškančių ir radusiųjų prasmę
susitikimas kasmet vis kitame mieste. Mūsų
gretos gausėja, o padrąsinimas gyvenime reikalingas kiekvienam: ir festivalio dalyviams, ir
organizatoriams, ir patiems atlikėjams.
„Likau maloniai nustebintas – renginio
formatas iš tiesų šiuolaikiškas. Jis veda į krikščionišką kultūrą, bet neįkyriai, todėl dvasinis
turinys tampa prieinamas ir suprantamas“, –
dalijosi pirmą kartą Sielose viešėjęs Laimonas
Jocys. Vaikino nuomone, stiprų postūmį
tikėjimo kelionėje galėjo suteikti pašnekesiai,
mezgęsi Susitikimų erdvėje, kurioje buvo
pakalbinti 11 iš 36 festivalio dalyvių. Čia visi
norintys galėjo užduoti rūpimus klausimus,

Šie žmonės
gyvena tuo,
ką kalba.
išgirsti stulbinančių istorijų iš atlikėjų kūrybos:
„Matyti, kad šie žmonės gyvena tuo, ką kalba.
Galbūt dėl nebijojimo išsiskirti, sekant ten, kur
veda širdis.“
Savo ruožtu, R. Jucevičius Sielų stiprybe
įvardijo galimybę apnuoginti savo sielą ir
perduoti žinią jaunimui, pasidalijant pačių
išgyventa tiesa – tuo, kas tapo kūnu. Todėl,
pasak festivalio rengėjo, palankiausia terpė
liudyti yra scena:
„Kartais grupės dėl jaudulio taip koncentruojasi į atlikimą, kad pamiršta papasakoti, ką
nuostabaus Viešpats padarė jų gyvenime. Kai
prie mikrofono pakyla kunigas, vyskupas ar
pastorius, norom nenorom atsiranda barjerai.
Bet kai apie savo patirtį prabyla tavo bendraamžis su gitara rankose – kuriantis, sekantis
paskui Viešpatį – tai turi galią!“, – įsitikinęs
R. Jucevičius. Festivalis šiemet sujungė tris
23

sales: Jonavos kultūros centre įsikūrė Didžioji
ir Akustinė scenos, o Koncertinei scenai pasitelkta moderni Jonavos sporto arena.
XVII-asis Sielų festivalis išsiskyrė naujai susibūrusių atlikėjų gausa. Dažnam debiutantui
Sielų scena tampa pirmuoju rimtu muzikinės
veiklos išbandymu, o kai kuriems – reta proga
peržengti savo bažnyčios ar miestelio bendruomenės ribas. Pavyzdžių, kaip tikinčiųjų
bendruomenė imasi giedoti Dievui ne tik per
pamaldas, galime rasti ir sostinėje: Naujojo
Testamento baptistų bendruomenės šlovinimo vadovės prieš festivalį suburta grupė
Deka, pirmąsyk Sielų sceną pasiekusi Kristaus
paliepimo šlovinimo grupė ar gatvėse ir skveruose Gerąją Naujieną skelbianti Prabudimo
komanda.
Muzikalumo kokybei nekeliami aukšti
reikalavimai leidžia scenoje išvysti talentingą
jaunimą: besistengiantį, bet drįstantį klysti.
Būtent noras Dievui ir klausytojams pateikti
geriausia, ką gali, lemia skirtingą, kai kada nenuspėjamą, pasirodymų trukmę. Užkulisiuose
kalbinta kretingiškių grupė Vėtra pasakojo,
kad buvo nusiteikusi parengti daugiau nei tris
atliktus kūrinius, tačiau paprasčiausiai pritrūko laiko juos nugludinti iki deramo garso.
Vis dėlto, atsivertus programą, į akis pirmiausia krenta festivalio veteranai. Atsiplėšti
nuo kasdienybės ir atvežti savo kūrybos vaisius
neretam melomanų pamėgtam atlikėjui būna
iššūkis. Dalį sulaiko įsipareigojimai darbui, šeimai, keblu rasti laiko rašyti, repetuoti, surinkti
muzikantus. Profesionaliems menininkams
šeštadienis – ne visada laisvadienis, tačiau
aktorių, režisierių, giesmių autorių Arnoldą
Jalianiauską metai iš metų į Sielas sugrįžti skatina proga dalyvauti bendrame evangeliniame
vyksme: „Lietuvoje apstu kūrėjų, liudijančių
apie Kristaus meilę. Juos pažindamas, ir pats
užsimanau atvykti ir pasidalyti nuo savęs, – tai
man brangu.“
Sielos neįsivaizduojamos be ištikimųjų
šventės ambasadorių – grupės Chebra. Praėjusių keturių festivalių laureatai šįkart nusprendė nepretenduoti į labiausiai patikusio
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Kai apie savo
patirtį prabyla tavo
bendraamžis su
gitara rankose –
kuriantis, sekantis
paskui Viešpatį –
tai turi galią!
kūrinio ir atlikėjo nominacijas, tačiau drebino
sceną tiek naujomis, tiek daugelio atmintinai
skanduojamomis dainomis. Būsimojo albumo
Ateitis su viltimi nuojautomis pulsavo bene
gausiausią būrį instrumentalistų sutelkęs Gabrielės Gvazdikaitės ir grupės pasirodymas.
Buvo tik laiko klausimas, kada ši talentinga
ir darbšti šlovintoja raškys Sielų auditorijos
simpatijas. Tad dėsninga, jog pirmajame Gabrielės rinkinyje esanti daina Tu mane sukūrei
išrinkta festivalio giesme.
Balsavime dėl geriausio atlikėjo vardo visus nustelbė ir plojimų atsistojus nusipelnė
didžiausias šios muzikos fiestos netikėtumas.
Eksperimentuodami jėgas suvienijo skirtingų
žanrų grandai – šlovintojas Arūnas Raudonius
ir kompozitorius, iškiliausių Lietuvos bardų
bendražygis, legendinis muzikas Andrius Kulikauskas. Negandų užkluptas kūrėjas leidosi į
dar vieną sceninį nuotykį, o dviejų asmenybių
nuoširdumas ir autentiškumas buvo įvertintas.
Dueto apdovanojimas ir pasirodymas visiems
laikams liks garbingiausiame Sielų metraščio
puslapyje.
Dienos kulminacijoje prieš susirinkusius
stojo svečias iš Estijos Joel Markus Antson
(JMA) – spokenword žanro atstovas, kurio
kūrinių skambesys sumišęs su poetiniu deklamavimu, scenoje dėliojantis žodžius repo
ritmu. Tai tarsi pamokslas muzikos fone.

Tokio pasirodymo esmė glūdi tekste, kurio
tėkmę, prasčiau suprantantiems anglų kalbą,
sekti buvo kebloka. Pagrindinės idėjos – tiesti
tarpusavio santykių tiltus užuot stačius sienas.
Galiausiai, atėjo metas sužibėti evangelinės
šviesos nešėjams iš Braitono, Jungtinės Karalystės. Iš gausaus įvairių meno sričių judėjimo
Jonavos areną tuo pat metu šokdino ir ramybę
liejo šešetas šlovintojų. Jų atliekama muzika
savaime tiesė ištvermingiausių klausytojų
rankas link palubių, kiti apsikabino ir atidžiai
sekė vyksmą scenoje, kol buvo išjudinti keleto
perdainuotų daugeliui pažįstamų kūrinių.
Šventė, kūryba ir atsivėrimu liudijanti nekintančias vertybes, yra padėkos ženklas
Dievui. Juolab, šiemet tarti „ačiū“ tikrai buvo
už ką. Sielų atidarymas šalies viduryje pažymėtas ne tik tautiniais šimtametės Lietuvos
akcentais, bet ir stebuklu: vykstant bendrai
organizatorių maldai, kurioje prašyta Dievo
apsaugos, prie pat Jonavos sporto arenos
nutiko nelaimė: kaktomuša susidūrė du automobiliai, vienas jų rėžėsi į medį. Incidento
vietoje festivalio komandos nariai teigė, kad
iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad neliko gyvų.
Tačiau, šlovė Viešpačiui, nei vairuotojas, nei
keleiviai – mama su kūdikiu rankose – stipriau nenukentėjo. Nesiliauta dėkoti degančių
širdžių savanoriams iš skautų, šaulių, Jonavos
sporto savanoriams, Atviro jaunimo centro
Vartai, kurio vadovė Inga Petrikonienė seniai

puoselėjo norą, kad Sielos atkeliautų į Jonavą,
ir kitų talkininkavusių organizacijų.
Šiemet renginyje apsilankė per 900 svečių.
Tarp ateities sumanymų – krikščioniškos
poezijos erdvė, Sielų bendražygių sambūris
vasaros metu… Kas ir kur bus toliau? Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis
pasitinka pilnametystę, o kaip ją minėsime,
priklauso nuo kiekvieno iš mūsų sąmoningo
prisidėjimo. Atminkime, kad festivalio organizavimas laikosi ant darbui pasišventusių ir
rankų nenuleidžiančių savanorių, o finansai –
ant geradarių ir kiekvieno aukojančio festivalio
kaštų padengimui, pečių. Melskime dvasinio
proveržio!
P. S. Neįmanoma perteikti šventės nuotaikos popieriuje – verčiau įsijungti Sielos 2018
tiesioginės transliacijos iš sporto arenos įrašą
Katalikų žiniasklaidos centro Youtube kanale ir
laukti kitose scenose nufilmuotų vaizdo įrašų
publikavimo Sielų paskyroje. O norėdamas
apibūdinti festivalį viena giesme, renkuosi
cituoti šiemet nedalyvavusio Sigito Rušinsko
(Mustard Seed) kūrinį:
Tau reikia Jėzui atsivert, į Jo malonę pasinerti
Į tavo klausimus tik Jis gali tau atsakyt.
Tik Jis gyvenimo prasmė, Tik Jis netilstanti
giesmė,
Tik Jį pažinus džiaugsis tavo, brangusis,
širdis.
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Gyvenimas

Kur slypi
mūsų laimė?
Markus Geibel

Teologas, Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas

Visais laikais visose kultūrose
žmonės ieškojo atsakymo į
klausimą, kas yra laimė ir kaip
ją rasti. Pirmiausia šį klausimą
iškėlė filosofai. Kinui Lao Dzė
(6 a. pr. Kr.) atrodė, kad tikroji
laimė yra nieko nedaryti. Pasak
jo, nustojęs vaikytis laimės
ar kitų tikslų žmogus tampa
laimingas. Seneka teigė, kad
laimingas tas, kas niekuo
nesirūpina. Aristotelis prie
laimės priskiria geras išorines
gyvenimo sąlygas (sveikata,
maistas, kiti poreikiai) ir mano,
kad to turi būti užtektinai, bet
be pertekliaus.
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Platono laimės sąvoka buvo labai artima jo
mokytojo Sokrato laimės suvokimui. Laimės
pagrindas, pasak jo, yra gyvenimo būdas, pasižymintis teisingumu. O Epikūras (4 a. pr. Kr.)
manė, kad laimė yra malonumai ir skausmo
nebuvimas. Pastaraisiais dešimtmečiais šis hedonistinis mąstymas Vakarų pasaulyje patyrė
tikrą renesansą. Tačiau laimės paieškos jau
seniai nebėra tik filosofų uždavinys. Dabar šį
klausimą nagrinėja psichologija ir sociologija.
Jau 1950-ųjų pabaigoje Mičigano universiteto
psichologas Jamesas Oldsas pažymėjo, kad
žiurkėms patinka, kai tam tikra smegenų sritis
stimuliuojama elektra. Paspausdamos mygtuką, žiurkės pačios galėjo stimuliuoti šią smegenų dalį. Jos nepaliaudavo tai dariusios, kol beveik nugaišdavo iš troškulio, bado ir išsekimo.
Joms reikėjo tik vieno – „laimės pliūpsnio“.
J. Oldsas atrado smegenų malonumo centrą,
neuronų sankaupą vidurinėse smegenyse.
XXI amžiuje sociologai pradėjo ieškoti laimės pagrindo. Tam tikslui sociologas iš Olandijos Ruutas Veenhovenas sukūrė didžiausią
pasaulyje laimės duomenų bazę, kurioje renkamos ir analizuojamos visos tarptautinės
publikacijos šia tema.
Laimės tema daug kalbama ir Biblijoje.
Visose Biblijos knygose aptinkame žmonių,
kurie nuolat su dideliu užsidegimu išreiškia
savo laimę. Adomas džiūgavo, kai buvo su-

kurta Ieva – laimė džiaugtis žmogumi, kuris
tau priklauso (Pradžios 2, 23). Nojus švenčia
pasibaigus tvanui. Praleidęs metus laive, be
tvirto pagrindo po kojomis, jis buvo apimtas
dėkingumo Dievui. Pavyko, pagaliau vėl žemė!
Dvyniai Jokūbas ir Ezavas išsiskiria, kai Jokūbas apgauna savo brolį ir tėvą, pasisavindamas
pirmagimio teisę ir palaiminimą. Po ilgo išsiskyrimo Jokūbas sugrįžta namo ir susitaiko su
savo broliu. Abu verkia iš džiaugsmo. Izraelio
tauta savo istorijoje nuolat patiria: mes nesame
pamiršti, Dievas stoja į mūsų pusę, pavyzdžiui,
išvesdamas iš Egipto.
Keliai į laimę yra aiškūs, todėl laimės tyrinėtojai visiškai teisūs sakydami, kad savo laimę
galima puoselėti.
Žmogui reikia bendravimo
Biblijoje, jau Pradžios knygoje, parašyta:
„negera žmogui būti vienam“. Dievas sukūrė
mus kaip bendruomenines būtybes, todėl gyvename susituokę, šeimose, bendruomenėse
ir turime draugų.
Vieniši žmonės stipriau išgyvena stresą, nes
jie patys vieni turi susitvarkyti su visais gyvenimo sunkumais. Vienatvė ir sielai, ir kūnui yra

apkrova. Vieniši žmonės 2–4 kartus dažniau
serga nei tie, kurie palaiko gerus santykius.
Bendraudami galime atsiskleisti ir vystytis,
jaučiamės saugūs ir vertinami. Bendrystė su
kitais turi sveikatą stabilizuojančių veiksnių.
Žmonių, palaikančių gerus santykius, kraujyje
yra mažiau streso hormonų, todėl jie yra labiau
atsipalaidavę. Draugystė daro mus laimingus ir
padeda nugyventi ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą. Socialinių mokslų tyrimai taip pat įrodė,
kad žmonės, daug laiko praleidžiantys su kitais, yra laimingesni nei vieniši. Suprantama,
teigiami santykių aspektai – ilgesnis gyvenimas, geresnė sveikata ir didesnis pasitenkinimas – būna tik tuomet, kai šie santykiai būna
geri. Jeigu su kitais žmonėmis nuolat ginčijamės ir konfliktuojame, tada geriau jaučiamės
gavę pabūti vieni.
Santykiai griaunami tuomet, kai žmonės
turi per didelių lūkesčių vienas kitam. Kitas
turi padaryti mane laimingą ir išpildyti mano
nepatenkintus poreikius. Būtent šiandieninėje
visuomenėje, postmodernizmo laikais, kai
internetas tarsi didelis prekybos centro katalogas pateikia tariamą tobulybę kiekvienoje
gyvenimo srityje, ir iš santykių tikimasi vis
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daugiau. Idealus partneris privalo atitikti visas
sąlygas – nuo išvaizdos iki malonumo faktoriaus, nuo supratingumo iki visiško paklusimo
kito partnerio norams.
Bet geri santykiai pasižymi tuo, kad mes
galime būti tokie, kokie esame, įskaitant mūsų
silpnybes. Kai santykiai geri, mums NEREIKIA
KURTI FASADŲ. Tačiau daugeliui svarbiau,
kaip atrodome išoriškai, nei kokie esame iš tik
rųjų. Taigi svarbu save gerai pateikti, važinėti
dideliu automobiliu, būti madingai apsirengusiam, kitaip sakant tai, ką mato žmonės, o
ne kaip gyveni. Būtent šiuolaikinė Facebook’o
karta stato didžiulius fasadus. Trokštama
padaryti įspūdį, o skelbti netikras naujienas
tapo beveik normalu. Nebūtina atostogauti
Ispanijoje, svarbu, kad nuotraukoje atrodo, lyg
ten būtumei.
Geriems santykiams būdinga ir tai, kad
mums ne tik tampa priimtinas kitoniškumas,
bet ir tai, kad atlaikome konfliktus su kitais.
Tikrojo gyvenimo negali retušuoti. Bendraujant tiesiog būna negražių dalykų. Kartais ir
konfliktų, kurių negali panaikinti, kaip, pavyzdžiui, įrašo Facebook’e. Tarp darbdavių ir darbuotojų arba draugų, kad ir mažame būrelyje,
šeimoje, nuolat pasitaiko įvairiausių klaidų ir
netinkamo elgesio. Būna menkų klaidų, pavyzdžiui, nesusipratimų arba nesėkmių. Dūžta
lėkštė, nauji marškiniai aptaškomi pomidorų
padažu, plyšta kelnės arba su žieminiais batais
užminate žmonai ant kojos. Taip pat būna vidutinio mąsto suklydimų –jau septintą kartą
per dieną apšaukiame vaikus, savo žodžiais sąmoningai įžeidžiame partnerį. Kai kurie žmonės daro tai meistriškai. Vinstonas Čerčilis
buvo toks žmogus. Savo negailestingu sąmoju
jis tiesiog nutildydavo politinius priešininkus.
Kai ne pirmą kartą kalbėdamas parlamente jis
sukritikavo savo priešininkus, ledi Astor jam
papriekaištavo: „Pone Ministre Pirmininke,
įtariu, kad jūs girtas.“ Čerčilis nusišypsojo ir
atsakė: „Taip, ledi Astor, o jūs esate bjauri.
Skirtumas tik tas, kad rytoj aš būsiu blaivus,
o jūs taip ir liksite bjauri.“ Gaila, tačiau tokie
sąmojai kartais laidomi ir šeimoje. Priimti kitą
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tokį, koks jis yra, ir iškęsti konfliktus, ne visada
lengva. Žinoma, tai nereiškia, kad kitas gali
daryti ką panorėjęs. Kartais reikia ir prasižioti.
Tik kritikuoti reikia taip, kad kitas neprarastų
savigarbos ir orumo. Taigi aštrus Čerčilio liežuvis turėtų būti tabu. Bendraudamas kiekvienas turėtų atsakyti už savo netinkamą elgesį,
jį pripažinti ir atsiprašyti. Kiekvienas turėtų
būti pasiruošęs keisti savo blogą nusistatymą
ar įpročius.
Žmogui reikia užduočių
Nuo pat pradžių Dievas žmogui duoda užduotį – pripildyti žemę ir valdyti ją. Dievas
nenori, kad mes jaustumėmės nenaudingi, jis
nori, kad atrastume savo pašaukimą ir prasmę.
Patenkintas ir laimingas gyvenimas susijęs su
atliktomis užduotimis. Šiuo klausimu mūsų
moderni visuomenė stovi kryžkelėje. Dėl globalizacijos šiandieniniam žmogui vis sunkiau
rasti savo vietą, nes dėl mobilumo ir atvirų
sienų atsiveria didžiulės galimybės, ir tarp tų
galimybių lengva pasiklysti. Darbe rasti prasmę
vis sunkiau ir dėl pramonės plėtros. Kiekvieną
dieną stovėti prie konvejerio ir šimtus kartų į
automobilių vairus sukti tuos pačius tris varžtus
arba visą dieną žuvies fabrike esant 5–8 laipsnių
temperatūrai pjaustyti lašišą – atbukina. Todėl
vis daugiau žmonių darbą apibūdina kaip iš
principo varginantį ir tik laisvalaikį vertina kaip
atpalaiduojantį. Darbas tampa tik priemone tikslui pasiekti – uždirbti pinigų, kad būtų iš ko pragyventi. Atsiranda lyg ir du pasauliai – „blogasis“
profesinis ir „gerasis“ laisvalaikio pasaulis. Taip
darbas praranda savo tikrąją vertę, o laisvalaikis
tampa labai vertingas. Žmogus padaro išvadą,
kad būtų laimingesnis, jei mažiau dirbtų ir turėtų
daugiau laisvalaikio. Toks mąstymas žinomas jau
iš Romos imperijos laikų, nieko naujo po saule.
Tais laikais laimingas buvo tas, kuris neturėjo jokio darbo, jokio vargo. Privalėjo dirbti tik vergai
ir žemo sluoksnio gyventojai.
Tačiau žmonės, kurie pagal savo sugebėjimus dirba ir yra skatinami, paprastai laimingesni nei tie, kurie neranda savo vietos arba
turi per daug laisvalaikio. Įdomią ilgalaikę stu-

Dievas nenori, kad
mes jaustumėmės
nenaudingi,
Jis nori, kad
atrastume savo
pašaukimą ir
prasmę.
diją aprašo laimės tyrinėtojas Stefanas Kleinas.
Viename Austrijos miestelyje, netoli Vienos,
nedarbas buvo labai mažas. Beveik visi turėjo
kokį nors darbą, nes miestelyje buvo įsikūrę
keli tekstilės fabrikai. Atėjus 1929 m. ekonomikos krizei, dauguma fabrikų miestelyje buvo
uždaryti, labai daug žmonių neteko darbo.
Nors žmonės ir gaudavo bedarbio pašalpas,
jie jautėsi nenaudingi ir buvo nusiminę. Jie
apleido parką, kurį patys anksčiau prižiūrėjo, nebebuvo prižiūrimi gyvenamieji namai,
bibliotekoje sumažėjo skolinamų knygų skaičius. Nepaisant to, kad žmonės ir toliau turėjo
pinigų ir netgi daugiau laisvalaikio nei anksčiau, jie darė vis mažiau. Tai dar kartą liudija,
kad žmogus nebūtinai tampa laimingesnis,
turėdamas pinigų ir daugiau laisvalaikio. Kad
būtų laimingas, jis turi jaustis naudingas. Jis
turi būti patenkintas tuo, ką nuveikė per dieną,
nes darbas ir su tuo susijusi profesija teikia
gyvenimui ir tam tikrą prasmę.
Žinoma, darbas gali tapti ir priklausomybe,
ypač kai žmogus nori užpildyti gyvenimo spragas, pavyzdžiui, jis yra vienišas arba siekdamas
aukštumų darbe taip bando pagerinti savo
menką savivertę ir t. t. Todėl reikia nusistatyti
prioritetus ir paklausti savęs, kodėl aš taip elgiuosi. Darbas neturi tapti karaliumi. Kas turi

šeimą, turi pasitaupyti jėgų ir namams, kitaip
vaikai ir sutuoktinis/ sutuoktinė kentės. Mūsų
vertė priklauso ne vien nuo darbo, sėkmės arba
ką kiti apie mus galvoja.
Žmogui reikia aukščiausiojo – Dievo
prioriteto
Rasti ramybę su Dievu ir su Juo susitaikyti – svarbiausia, ko reikia žmogui. Pradžios
knygos 1, 27 parašyta: „Dievas sukūrė žmogų
pagal savo paveikslą (...)“. Taigi Dievas sukūrė
žmogų panašų į save. Vadinasi, mes ne atsitiktinumo, ne gamtos užgaida. Dievas mūsų
norėjo. O kadangi Dievas yra trejybė, kurios
asmenys bendrauja tarpusavyje, tai reiškia, kad
mums taip pat duota bendrauti su kitais žmonėmis. Ir ne tik su žmonėmis, bet ir su Dievu.
Todėl žmogus sąmoningai ar nesąmoningai
to trokšta, per visus amžius žmonės ieškojo,
ieško šiandien ir visada ieškos ryšio su Dievu,
nes nepatirdami Dievo bendrystės jaučiamės
nepilni. Tik bendraudami su Dievu gauname
tai, kas užpildo mūsų giliausią tuštumą, kas
mus pranoksta, kas yra aukščiau mūsų ir didesnis už mus, ką galime garbinti, kuo galime
pasitikėti ir kas mums suteikia saugumą ir
visavertiškumą. Todėl bendrauti su Dievu yra
didžiausia gyvenimo laimė.
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Laisvalaikis

Kas būtų, jeigu aplankyti gimusio Jėzaus
būtų atėjusios trys išmintingos MOTERYS,
o ne vyrai?
 Jos būtų klausinėjusios kelio,
 atėjusios laiku,
 padėjusios priimti gimdymą,
 sutvarkiusios tvartelį,
 išvirusios sriubos,
 atnešusios dovanų vystyklų!
***
Į mažą miestelį atkeliavo pamokslininkas.
Prieš eidamas sakyti pamokslo jis norėjo
išsiųsti laišką, todėl sutikto berniuko
paklausė kelio į paštą. Šiam nurodžius, kur
eiti, pamokslininkas padėkojo ir tarė:
– Jei šį vakarą ateisi į bažnyčią,
papasakosiu, kaip patekti į dangų.
Berniukas suabejojo:
– Nemanau, kad ateisiu... Juk Jūs net
nežinote kelio iki pašto.
***
Kas didesnis už Dievą,
piktesnis už velnią,
ką turi vargšai,
ko reikia turtingiems,
ką valgydamas mirsi?
Atsakymas: niekas.
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Ar žinojote?

Žurnalistas ima interviu iš šimtas
ketverių metų moters.
– Kas, jūsų nuomone, geriausia
sulaukus šimto ketverių metų? –
pateikia klausimą.
– Nebelieka bendraamžių spaudimo, –
atsakė moteris.

Biblija ir
giesmės
 Nors Biblija nėra giesmynas, joje yra užrašytos mažiausiai šimtas
aštuoniasdešimt penkios giesmės.
 Šimtas penkiasdešimt giesmių yra Psalmių knygoje. Psalmes
rašė ne tik karalius Dovydas, bet ir Asafas, Mozė, Saliamonas ir
daugelis kitų autorių.

***

 Giesmių giesmės knyga – tai meilės giesmė tarp jaunikio ir
nuotakos.
Susijaudinęs vyras kalba telefonu
su gydytoju:
– Mano žmona gimdo, jai
sąrėmiai jau kas dvi minutės!
– Ar čia jos pirmasis kūdikis? –
teiraujasi gydytojas.
– Gal tu kvailas! – šaukia žmogus.
– Čia gimdyvės vyras!

Parengė Robertas Peteraitis

 Jeremijo raudų knyga yra rinkinys penkerių laidotuvių giesmių,
kuriose gedima dėl Jeruzalės nuopuolio.
 119 psalmė – ilgiausia giesmė Biblijoje, tai himnas apie Dievo žodį
ir jo svarbą.
 Dvi trumpiausios Biblijos giesmės hebrajiškai užrašytos tik 7
žodžiais (2 Kronikų 5, 13 ir 2 Kronikų 20, 21).
 Biblijoje pirmoji (Išėjimo 15) ir paskutinioji (Apreiškimo 15)
giesmės yra užrašytos Mozės.

Pagal J. Kranz 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 atleidimą, Jo prisikėlimu – amžinojo gyvenimo dovaną. Tau tereikia ją priimti. Nuoširdžiai patikėk, kad
Jėzus Kristus mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

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

Malonūs skaitytojai,
kviečiame Jus prenumeruoti
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“,
„Vera i Žizn“, „Tropinka“
Lietuvos pašto skyriuose
arba internetu www.post.lt
2019 metams.

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.
Gabrielės Gvazdikaitės kompaktinė plokštelė

DONALD B. KRAYBILL

K A R A LY S T Ė

AUKŠTYN KOJOM

Prie širdies durų

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 5 Eur
Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“
leidžiami 4 kartus per metus,

Ateitis

su viltimi

P ete r A b ra ms

Abramsų šeima
Dievo planas
Krikščioniškosios muzikos atlikėja Gabrielė Gvazdikaitė
išleido antrąjį studijinį albumą „Ateitis su viltimi“.
Kompaktinėje plokštelėje yra penkiolika kompozicijų,
kuriose skamba akustinė gitara, styginių kvartetas,
perkusija, violončelė, klavišiniai instrumentai, fleita
ir, žinoma, unikalus Gabrielės balsas. Visų albume
skambančių kompozicijų tekstai sklidini vilties, nes
tai – melodijomis virtę gyvi žodžiai iš Biblijos.
Galima įsigyti – www.km.lt

Šioje buvusio pamokslininko ir misionieriaus prisiminimų
knygoje rašoma apie Peterio Abramso ir jo šeimos
gyvenimą, kurį jis pats, žvelgdamas atgal, prilygina
Abraomo keliui į Lietuvą. Čia rasime ir mirštančio
žmogaus pamąstymų apie ligą, gyvenimą, mirtį ir
pašaukimą.
Norintys nemokamai gauti šią knygą, rašykite adresu:
knygos.gnc@gmail.com

„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

Ši, didelio populiarumo susilaukusi, Donaldo
B. Kraybillo knyga Jungtinėse Amerikos
Valstijose pakartotinai išleista 25 kartus. Joje
autorius išsamiai gvildena Jėzaus karalystės
aukštyn kojom temą. Dievo karalystė, kurią
skelbė Jėzus, I a. Palestinoje viską vertė
aukštyn kojom. Jėzus laimi patarnaudamas
ir triumfuoja pralaimėdamas. Svarbu
pastebėti, kad ir šiais laikais Dievo karalystė,
prasiskverbianti į pačias įvairiausias pasaulio
kultūras, tebėra tokia pat – aukštyn kojom.
Ši knyga, kuri jau yra išversta į septynias
kalbas ir kurios jau parduota per 60 000
egzempliorių, ragina mus rinktis ištikimos
mokinystės kelią.

N

iekas mums
taip neperteikia
Kūrėjo brangumo, kaip
viso kito tuštybė.
- Charles Spurgeon

P

rakilniausias
šlovinimas – tai
nesavanaudiška
krikščioniška tarnystė.
- Billy Graham

D

ievą turime pažinti
ir garbinti visu tuo,
kas esame.
- Craig S. Keener

K

ai garbinu, tegul
geriau mano širdis
būna be žodžių, nei
mano žodžiai be širdies.
- Lamar Boschman

D

arbas tampa garbinimu, kai
jį pašventi Dievui ir atlieki
suvokdamas, kad Jis yra šalia.
- Rick Warren

T

inkamai elgtis
išmokstame tik būdami
Dievo akivaizdoje.
- C. S. Lewis

Š

lovinti yra ne prabanga, o visų
svarbiausias dalykas. Tikintieji
turėtų nuolat trokšti Jėzaus.
- Popiežius Benediktas XVI
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