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pro vasaros langą žvelgdama į vėjo šiaušiamus sunkius 
lietaus debesis, negaliu atsistebėti Dievo malone žmogui. 
Kaip Jis – visų klimato pokyčių ir kitų atmosferos reiškinių 
Valdovas – nepakeliamos kaitros iškamuotiems Lietuvos 
žmonėms siunčia bent kelių dienų vėsų atokvėpį, kuris 
pagaliau leidžia imtis įprastos veiklos ir grįžti į normalų 
gyvenimą. Tai matydama nepaliauju dėkoti Dievui ir Jį šlo
vinti, nes suvokiu, jog visi esame priklausomi nuo didžios 
Jo meilės...

Visa tai vyksta realiame gyvenime, tačiau šią vasarą su 
mūsų skaitytojais norime pasidalinti kiek neįprasta žurnalo 
numerio tema – „Bažnyčia ir virtualumas“.

Vieno iš straipsnių autorius Henrikas Žukauskas atkrei
pia mūsų dėmesį į neginčijamą tiesą: „Technologijos pada
ro gyvenimą greitesnį ir efektyvesnį. Kartu krikščionims 
tai yra pareiga ir galimybė iš naujo pažvelgti ir pasvarstyti 
apie tai, kokia įsikūnijimo, kančios ir prisikėlimo reikšmė, 
ką reiškia, kad bendruomenė yra Kristaus kūnas, ir koks 
yra tikrasis dvasinis gyvenimas.“

Kitas autorius prabyla apie technologijų proveržį lydin
čius reiškinius, turinčius didelės įtakos bažnyčios lanky
mui: „Šiandien daug ką įmanoma atlikti nepakylant nuo 
sofos. Pavyzdžiui, 95 proc. savo darbų galiu padaryti sėdė
damas namuose: nusipirkti maisto, pasikalbėti su draugais, 
gyvenančiais kituose miestuose, internetu mokytis uni
versitete ir net apsilankyti bažnyčioje. (...) Tačiau lankyti 
bažnyčią reikia, kad joje dalyvautume. Dėl to ateiti verta.“

Visa tai verčia mus prisiminti Biblijoje užrašytus perspė
jimus, kaip stipriai pasikeis paskutinių dienų visuomenė, 
kurios laukia tikrai dideli nauji iššūkiai. Žvelgdami į tuos 
pokyčius norime jus paskatinti dėl visų klausimų kreiptis į 
Viešpatį ir tik iš Jo tikėtis teisingų atsakymų. O nardydami 
informacijos jūroje nepamirškite, jog yra viena jautri sritis, 
kur jūs galėsite atgaivinti savo išvargusias sielas – tai iš šir
dies, iš pačios dvasios gilumos plaukianti poezija, bylojanti 
mums, jog Dievas mūsų nepamiršo, Jis mus myli ir globoja, 
saugiai mus paslėpdamas po savo galingais sparnais...

Būkite palaiminti!
Redaktorė Lina Jurgaitienė

Sveiki, brangūs žurnalo skaitytojai,
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Debesis, 
aliumininiai kūnai 
ir susilietimas  
su Dievu

Išmanųjį telefoną turėjau ir 
anksčiau, bet šįsyk jis pasiliks 
ilgam. Tada švieselės pranešdavo 
apie laiškus ir pranešimus, 
bet trukdydavo miegoti ir sėjo 
nerimą. Atrodė, kad neatsakęs 
atstumsiu rašiusius ar jų 
neįvertinsiu. Be to, buvo sunku 
susitaikyti su vis viešesniu 
žmonių, jų pažiūrų ir pasaulių 
atsivėrimu. Tačiau dabar supratau 
išmaniojo telefono teikiamus 
pranašumus ir išmokau beveik 
neutralizuoti trūkumus.

Kai kalbame apie draugystę, meilę ar bažny
čią, mums reikia gyvo ryšio. Bet ką tai reiškia? 
Įdomu, kad jau šiandien vyksta „gyvos“ trans
liacijos iš bažnyčių, be to, juk savo rankomis 
paimu išmanųjį telefoną, atidarinėju progra
mėles ir dėlioju veidukus. Taip tyliai širdies 
gelmėje mezgasi netikėta draugystė, atgimsta 
senos pažintys arba kitos pamažu numiršta.

Galiausiai ir mano išmanusis telefonas, ir 
kompiuteris turi „kūną,“ našų ir dailų, nors ir 
ne biologinį. Kas nors pasakytų, jog tai tik įran
kis, mano kūno pratęsimas. O ar mes į kūną 
nežiūrime kaip į įrankį, kaip į indą, kuriame 
gyvena tai, kas iš tiesų svarbu? Tada kodėl 
mes jo negalėtume patobulinti kitais įran
kiais? O jeigu įrenginys įsigyventų tiesiogiai, 
kaip danties implantas? Tada galėtų iškart, be 
jokios pertraukos įsilieti į mąstymą, pajautas 
ir išgyvenimus. Tada ne tik susisietume „debe
syje“, bet atnaujinę kūnus, sujungtus į tinklus, 
galėtume tiesiogiai susieti savo vidinius pasau
lius. Perduotume savo džiaugsmus ir nuostabą 
tiesiogiai, kaip informacines fotografijas. Gal 
net turėtume pojūčių bibliotekas, kuriomis 
galėtume mainytis. O kada nors vėliau gal net 
patį įsikūnijimo ir gyvenimo pojūtį galėtume 
suprogramuoti, ir šito gendančio kūno iš viso 
nereikėtų!

Tai neturėtų būti vien tik kūnas keičiamo
mis dalimis, kuris tęstųsi be galo; reikėtų nuo 

Henrikas Žukauskas 
Misionierius ir teologas

Ieškant atsakymo, 
pirmiausia turbūt 
reikėtų pamąstyti, 
kiek mūsų 
bendrystei su Dievu 
yra svarbus kūnas ir 
apskritai kūrinija.

Pranokstant savo kūniškas ribas
Koks dvasinis telefono poveikis? Taip, 

dvasinis: kas gali būti dvasingiau už virtualų, 
nepaliečiamą, bet tikrą pasaulį?! Ir kas gali 
būti dvasingiau už norą pranokti savo kūniš
kas ribas ir įsilieti į tą pasaulį?! Nemanau, kad 
kas ginčytųsi, jog virtualus pasaulis netikras. 
Jis ne tik veikia jausmus ir nuotaikas, jo dėka 
priartėja artimieji, draugai ar kolegos, esantys 
net už tūkstančių kilometrų. Su jais dalijamės 
planais, idėjomis ir išgyvenimais.

Dar įdomiau tai, kad net tiesiogiai su jais ne
susisiekęs, savo mintis, atvaizdus ar garsus ga
liu įdėti į „debesį“ (clouds – red. past.). Jie gali 
tai iš „debesies“ pasiimti ir džiaugtis. „Debesis“ 
mus „susieja“, mes kartu esame „debesyje“.

„Debesis“, kuriame Dievas priartėja , 
bet išlieka paslaptis, yra svarbus vaizdinys 
Šventajame Rašte. Jis priartėja, į jį eini, ir tai 
lyg panašu į šį debesį. Tačiau kas nors pasakys, 
jog tai, ką įkeli į „debesį“, esi ne tu, tai tik tavo 
atvaizdas ar tavo darbas.

O kas iš tiesų esu „aš pats“? Jeigu aš esu gyva 
siela, kuri atsiskirs nuo kūno ir kils į viršų, į 
kokį nors debesį, kas gi ten kils, jei ne mano 
mintys, atsiminimai ar dar kažkas nemateria
laus? Jei „aš“ nepriklauso kūnui, štai ką galė
čiau atsakyti savo kritikui: „debesis“ netrukus, 
technologijoms pakankamai išsivysčius, galės 
tiesiogiai susisiekti su mano smegenų ban
gomis. Arba, pavyzdžiui, atsiras būdų, kaip 
perduodant informaciją savo sąmonę padaryti 
„debesies“ dalimi.

Teigiami tokių galimybių aspektai aiškūs – 
mes ne tik įsilietume į „debesį“, bet ir mūsų 
ryšys su kitais žmonėmis taptų tiesioginis. 
„Debesyje“ mūsų informacija susisiektų su 
daugybe kitų informacijų, sąmonių ir taip 
praturtėtų. Kiek išvengtume klaidų, nesusi
pratimų, kaip sumažėtų nežinios ir nerimo. 
O mūsų sąmonė, atmintis ir potyriai galėtų 
gyventi tiek, kiek juos išlaikytų informacijos 
talpos. Aišku, tam reikėtų nuolat didėjančio 
„debesies“, vis greitesnių ir erdvesnių talpų. 
Visgi tai susilauktų kritikos. Vieni sakytų, kad 
toks gyvenimas yra be kūno, todėl netikras. 
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taip, bet galima sakyti, kad šis tarpininkavi
mas technologinis ir todėl neutralus. Bet juk 
žinome, kad technologijas kuria žmonės labai 
didelėse ir turtingose kompanijose. Be to, vis 
didesnėms talpoms išlaikyti reikia vis dides
nių elektros energijos išteklių. Nemokamos 
programos, kad išliktų nemokamos ir uždirb
tų reikalaujamus pelnus, turi sukurti verslo 
modelius, komerciškai panaudojančius mūsų 
informaciją. Turbūt šiandien kaip niekada 
anksčiau teisingas teiginys, jog informacija 
yra galia. Ir apskritai, ar gali technologijos, 
kurios pajėgia nukreipti ir formuoti mūsų 
žvilgsnį, išlikti neutralios? O kodėl turėtų 
būti neutralios? Techninius įrenginius galima 
panaudoti siekiant įvairiausių tikslų, o šie 
pasitelkiant mūsų simpatijas gali plisti kaip 
virusas, tapti mūsų sąmonės dalimi. Tai turi 
įtakos ne tik tam, kaip suprantame save, bet ir 
kaip suprantame žmoniją. Jeigu mus pasiekia 
jau apdorota informacija, kokie ją teikiančiųjų 
interesai? Ar tai neiškreipia to, kaip susipažįs
tame su tiesa, ir kas mums tampa tiesa?

Už ir prieš virtualumą Dievo akivaizdoje
Taigi, ar virtualus pasaulis padeda ar trukdo 

mums draugauti su Dievu? Ieškant atsakymo, 
pirmiausia turbūt reikėtų pamąstyti, kiek 
mūsų bendrystei su Dievu palaikyti yra svar
bus kūnas ir apskritai kūrinija. Taip, techno

logijų ir virtualumo klausimas kviečia mus iš 
naujo pasvarstyti apie kūno ir sielos ryšį arba 
kas esu aš pats. Ar galime gyventi visavertį 
dvasinį gyvenimą be kūno? Be to, ar gyventi 
dvasiškai su kitais nereiškia išgyventi ir artimą 
bendrystę, kurios metu matome, klausomės, 
liečiamės? Evangelistas Jonas įdomiai rašo: 
„Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo 
akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos 
lietė, tai skelbiame apie gyvenimo Žodį (...) 
kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis.“ 
(1 Jono 1, 1– 3)

Galiausiai, požiūris į technologijas pri
klauso ir nuo mūsų požiūrio į visą kūriniją. 
Besivystant technologijoms reikia vis didesnių 
talpų, be to, pasaulyje kyla vis didesnis ener
gijos poreikis. Toks vystymosi tempas negali 
būti išlaikytas nepažeidžiant žemės ekosis
temų. Jeigu svarbiausias yra tik mūsų vidinis 
gyvenimas, o kūnas ir visa tai, kas mus supa ir 
džiugina, yra tik instrumentai. Tada greičiau 
visi į „debesį“! Bet jeigu tikime, kad Atpirkėjas 
visų pirma yra Kūrėjas, tai pripažinkime, kad 
be kūrinijos nebus ką atpirkti. Taip, kūrinija 
bus nauja, bet ką Raštas leidžia apie ją žinoti? 
Prisikėlęs Jėzus, norėdamas mokiniams įro
dyti, kad „Juk tai aš pats!“ (Luko 24, 23–44), 
parodė į rankas ir kojas bei paragino prisiliesti. 
Tai buvo tas pats kūnas, Jis pats, bet kartu 
naujas! O ir bendraujame su Juo per Viešpaties 
Vakarienę, kurią valgome ir geriame, ir taip 
švenčiame, kad esame Jo kūno nariai.

Nemanau, kad sugrįšime į praeities pasaulį, 
kad nereikėtų vystyti dirbtinio intelekto ar 
ieškoti būdų, kaip technologiškai pagerinti 
žmonių gebėjimus. Keisis ir tai, kaip supranta
me žmogų bei pasaulį, ir tai, kaip išgyvename 
artumą su Dievu pasaulyje. Šitoje bendroje 
kūryboje turėtume būti smalsūs ir kritiški. 
Technologijos  padaro gyvenimą greitesnį ir 
efektyvesnį. Kartu krikščionims tai yra pareiga 
ir galimybė iš naujo pažvelgti ir pasvarstyti 
apie tai, kokia įsikūnijimo, kančios ir prisikėli
mo reikšmė, ką reiškia, kad bendruomenė yra 
Kristaus kūnas, ir koks yra tikrasis dvasinis 
gyvenimas.

Technologijos 
rūšiuoja informaciją, 
atkreipia dėmesį, 
pavaduoja ir užaštrina 
mūsų gebėjimus, 
tampa mūsų pažinimo 
proceso dalimi.

skausmo, nesusipratimų ir piktumo apvalyti ir 
jame gyvenančią atmintį bei potyrius. Kokia 
nuostabi amžina bendrystė mus sietų, įgalinta 
„debesį“ palaikančių gražių aliumininių kūnų. 
Bet jau ir šiandien taip apsivalome. Į savo 
„debesis“ paprastai įdedame ir parodome tik 
tai, kas gera mums. Kam nepritariame, to 
nededame, nebent kaip iškamšą, kuri baisi, 
bet neturi jėgos. Pamažu atsikratome nerimo. 
Tų, kurie nepatinka, nebesekame ir net juos 
užblokuojame. Mūsų pasaulyje yra tie, kurie 
mus pakenčia, kuriems norime patikti ir kurių 
nuomonę vertiname. Kitų šiame gyvenime 
nebelieka, nes jų nėra „debesyje“, ir mūsų 
įrenginiai su jais nesusieti.

Apie virtualumą ir ryšį su Dievu
Suprantama, būtų galima pasakyti, jog tai 

išmonė, virtualumas nėra rimtai susijęs su 
mūsų ryšiu su Dievu, o technologijos ir „de
besys“ yra neutralūs. Tačiau kaip tai artima! 
Juk bendrystės su Dievu patyrimas mums 
pirmiausia yra asmeniškas ir geriausiai išgy
venamas vienumoje. Dvasinis išgyvenimas gali 
reikšti, jog jis atskirtas nuo kūno ir nesuteptas 
niekuo, kas žmogiška. Atskirtas nuo tarpusa
vio nesutarimų, kurie mus vargina bendruo
menėse. Su įrenginiu gali vienas netrukdomai 
bendrauti. Be to, mūsų bendrystės su Dievu 
centre yra Žodis, kurį atverdami, į savo vidų 
įsileidžiame Dievą ir taip su Juo susitinkame. 
O vėliau trokštame, kad mūsų gyvenime Dievo 
žodžio būtų vis daugiau.

Mūsų bažnytinio gyvenimo centre – pa
mokslas. Dabar jų visada galime pasiklausyti 
internete, „gyvai“ ir kitiems internete dalyvau
jant. Ir ne tokių „kaip visada,“ bet geresnių, la
biau atitinkančių mūsų asmeninį išgyvenimą. 

Ir dvasinę bendrystę galime patirti su tais, 
kurie išgyvena būtent taip, kaip mes. Be to, 
juk mūsų Žodžiu paremtas tikėjimas išplito, 
kai atsirado spausdinimo technologija. Ir nuo 
to laiko nesiliaujame naudoti technologijų, 
kurios leistų Žodį skleisti plačiau ir greičiau.

O kas tada yra tas mano vidus, kas iš tiesų 
esu aš pats? Taip, tai esu aš vienumoje, su 
pačiais intymiausiais ir slapčiausiais savo troš
kimais, o technologijos jau atėjusios į šį slaptą 
mano kambarėlį. Kai aš svarstau, kas man įdo
mu, kas mane jaudina, jau dabar technologijos 
suranda, atrenka, išverčia informaciją, padeda 
surasti mane ir man padeda surasti kitus. Be 
viso šito, garantuoja man slaptumą. Techno
logijos rūšiuoja informaciją, atkreipia dėmesį, 
pavaduoja ir užaštrina mūsų gebėjimus, tampa 
mūsų pažinimo proceso dalimi. Jos siūlo, gun
do ir padeda įgyvendinti mūsų troškimus, ypač 
būti priimtinam. Be to, jos praplečia mūsų 
dalyvavimo veiksme ir gyvenimo su kitais ga
limybes. Aš esu taip pat tas, kuris matosi ten, 
„debesyje“, nepaisant to, kad čia, žemėje, gali 
slinkti visai kitoks gyvenimas. O tas įvaizdis, 
koks aš esu ir kokį mane nori matyti kiti, ir 
toliau veikia mane ir mano savęs supratimą. 
Čia aš turiu savo virtualią istoriją, nuo kurios 
priklausau, ir pats vis dažniau, prieš susipa
žindindamas su kitais, pasižiūriu, kokia mano 
būsimo bičiulio virtuali istorija. Technologijos 
tampa svarbia mano „aš“ dalimi, formuoja 
mano patirtį ir tampa „susilietimo“ su Dievu 
ir kitais žmonėmis dalimi.

Apie virtualius tarpininkus
Dažnai sakome, kad tikėjimui išgyventi 

nereikalingas joks tarpininkavimas, bet argi 
jau dabar neįsileidžiame kitų tarpininkų? Na, 
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Verta pamąstyti

Socialiniai tinklai iškraipo tikrovę
„Socialiniai tinklai turi daugybę pranašu

mų, bet jie džiugina tik tada, kai šia priemone 
naudojamės protingai ir atsakingai“,  – įspėja 
rašytojas, tinklaraščio MereOrthodoxy.com 
autorius Matthew Lee Andersonas. Tinkamai 
naudojami socialiniai tinklai sustiprina bažny
čios bendruomenę, suteikia jos nariams gali
mybę pažvelgti į vienas kito gyvenimą. Jie gali 
paskatinti bendruomenės narius patarnauti 
savo kaimynams ir išplėsti bažnyčios pašau
kimą, puoselėjant ryšius ne tik tarp bažnyčią 
lankančių žmonių, bet ir padedant suvokti, 
kad esame platesnės bendruomenės nariai.

Tačiau didesnėms ir svarbesnėms proble
moms spręsti neužtenka žiniasklaidos siūlo
mo trumpalaikio technologinio sprendimo. 
Ryšių mezgimas pasitelkiant socialinius 
tinklus gali sudaryti draugystės ir bendru
mo įspūdį, bet tikimybė, kad užsimegs tikra 
draugystė, nedidelė.

Kuo labiau įsitraukiame į socialinius tin
klus, siekdami stiprinti santykius bendruo
menėje, tuo labiau rizikuojame pamiršti, kad 
problemos mūsų bendruomenėse kyla ne 
dėl to, jog neturime informacijos apie savo 
ir kitų gyvenimą. Jos kyla dėl to, kad neno

Kaip Bažnyčia 
turi vertinti 
socialinius tinklus

Krikščionių požiūris į 
internetinę žiniasklaidą 
ir socialinius tinklus labai 
skiriasi, tad norėtume 
skaitytojus supažindinti su 
skirtingomis nuomonėmis. 
Pateikiame kelis skirtingus 
požiūrius.

rime rinktis draugėn ir kartu valgyti ar būti 
ten, kur dėl aplinkos ir socialinės situacijos 
reikia realaus mūsų buvimo. Joks virtualus 
pakaitalas negali pakeisti guodžiančio žmo
gaus apkabinimo, kai reikia „verkti kartu 
su verkiančiais“. Ir nors socialiniai tinklai 
tiesiogine prasme draugystei nekenkia, visgi 
turėtume susimąstyti, ar socialinė žinias
klaida nepadarys įtakos mūsų intuityviam 
supratimui, koks išskirtinis ir ypatingas yra 
draugėn susirinkusių Dievo žmonių ryšys.

Socialiniuose tinkluose vis daugiau judan
čio vaizdo. Būtent besikeičiantys vaizdai ir 
jų peržiūros kuria tikro buvimo įspūdį. Dėl 
to sunkiau suprasti, kuo ypatingas realus 
buvimas kartu, ir tai verčia mus dvejoti, ar 
bažnyčios susirinkimai iš tiesų reikalingi.

Socialiniai tinklai primena, kad esame 
sukurti bendrauti, tačiau neišvengiamai 
veda ten, kur bendruomeniškumui puoselėti 
nereikia fizinio žmonių susibūrimo, nereikia 
jų buvimo kartu kokioje nors konkrečioje 
fizinio pasaulio vietoje.

Mes, krikščionys, tarnaujame Dievui, ku
ris tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Kai tech
nologijų plėtra kenkia žmogiškumui, turime 
svarią priežastį pasakyti „ne“. Tai nereiškia, 

kad krikščionys neturėtų naudotis sociali
niais tinklais. Aš taip pat jais naudojuosi ir 
profesiniais, ir asmeniniais sumetimais. Ta
čiau reikia pripažinti, kad socialiniai tinklai, 
nors dabar lyg ir padeda bažnyčiai susiburti, 
vis dėl to ateityje tam gali pakenkti.

Turtina bendravimą
„Iš esmės bažnyčia yra vienas milžiniškas 

socialinis tinklas. Ji egzistuoja kaip sudėtin
ga, tarpusavyje susijusi bendruomenė. Netgi 
pats Dievas – Trejybė – pulsuoja bendryste. 
Mes, būdami socialios būtybės, sukurtos 
bendruomeniško Dievo, turime būti drąsūs 
ir nebijoti šiuolaikinės socialinės žiniasklai
dos, – sako rašytojas Brandonas Vogtas, 
nagrinėjantis su naujomis žiniasklaidos 
rūšimis susijusius klausimus. – Yra penkios 
svarbios priežastys, dėl kurių tikintieji turi 
pasinaudoti šiomis priemonėmis, galinčio
mis padėti sustiprinti bendrystę bažnyčioje.“

Visų pirma pati bendrystė yra ne tikslas, 
bet priemonė siekti kitiems tikslams – vie
nybei, misijai, evangelizacijai ir dvasiniam 
tobulėjimui. Socialinė žiniasklaida kiekvieną 
iš šių elementų smarkiai praplečia, ir taip 
bendrystė sustiprinama.
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Antra, socialiniai tinklai peržengia ge
ografines ribas. Jie praplečia bendrystę už 
bažnyčios ribų ir perkelia ją į visą pasaulį. 
Jie padeda mums vykdyti Jėzaus įsakymą 
Petrui, kuris taip pat skamba ir mums: „Irkis 
į gilumą.“ (Lk 5, 4)

Bažnyčios bendruomenė neturi būti už
sidariusi ir susitelkusi į save. Ji visada turi 
orientuotis į aplinkinį pasaulį ir būti misio
nieriška. Tikintieji, būdami Kristaus nariai, 
yra susiję vienas su kitu (1 Kor 12, 12), jie 
neturėtų atsiriboti vienas nuo kito vietinėse 
bažnyčiose skirstydamiesi į grupes.

Trečia, socialinė žiniasklaida peržengia 
laiko ribas. Praeityje, kai žmonės galėdavo 
rinktis tik bažnyčiose ar namuose, bendra
vimas buvo laiko apribotas. Dabar, pasitel
kus naujausias technologijas, sekmadienio 
pamokslų aptarimas gali tęstis visą savaitę.

Ketvirta, virtualus bendravimas įkvepia 
bendrauti ir realiame pasaulyje. Internetinis 
bendravimas negali pakeisti asmeninių ryšių. 
Jis juos tik papildo, prideda naujų atspalvių ir 
sąsajų. Geriausia būtų, kad virtualūs socialiniai 
ryšiai paskatintų tikruosius, įkvėptų susitikti 
akis į akį, kad mūsų džiaugsmas būtų tobu
las (2 Jn 1, 12). Neseniai susitikau su keliais 
draugais iš kitų valstijų, su kuriais susipažinau 
socia liniame tinkle Facebook. Dar prieš dvi
dešimt metų tai būtų buvę neįmanoma. Grei
čiausiai mes niekada nebūtume susipažinę.

Penkta, ir visų svarbiausia, socialiniai 
tinklai atveria duris krikščioniškam bendra
vimui ir kviečia prie bendruomenės prisidėti 
milijonus pašaliečių. Netikintys jaunuoliai, 
kurie galbūt niekada neatvertų bažnyčios 
durų, gali bendrauti, diskutuoti su krikščio
nimis tinklaraštininkais virtualioje erdvėje. 
Ateistas, žiūrintis Youtube paskelbtus vaiz
dus, gali aptikti ten religinių diskusijų ir susi
domėti Dievu. Ne vienas žmogus liudija, kad 
pamatęs, kuo dalijamasi Facebook’e, suprato, 
kad ilgą laiką krikščionybę jis įsivaizdavo 
klaidingai.

Žinoma, socialiniuose tinkluose slypi ir 
tam tikrų pavojų. Pavyzdžiui, naudojantis 
šiais tinklais galima išpūsti gandus, skatinti 
narcisizmą, vertinti ne žmogų, o tik jo pra
nešimus. Tačiau šių pavojų galima išvengti. 
Jei žinome, kur ir kokie pavojai slypi, galime 
užkirsti tam kelią arba bent sumažinti gali
mą jų žalą.

Tačiau išmintingai naudojantis sociali
niais tinklais galima gauti daugiau naudos 
nei žalos. Jie ne tik stiprina ryšius tarp 
krikščionių, bet ir sujungia juos su milijonais 
kitų, dar neinančių tikėjimo keliu. Socialiniai 
tinklai – puiki priemonė, ne silpninanti baž
nyčios tarpusavio ryšius, bet juos plečianti ir 
sutvirtinanti.

Ir duoda, ir atima
„Daugelis amerikiečių naująsias ben

dravimo technologijas ima naudoti net 
nemąstydami ar per daug negalvodami. Tie, 
kuriuos Jėzus vadina „druska“ ir „šviesa“ 
(Mt 5, 13–16), turi pabusti ir įvertinti bega
lės kasdien mus užplūstančių technologijų 
pranašumus ir trūkumus“ – sako filosofijos 

profesorius, Denverio seminarijos dėstytojas 
Dougas Groothuisas.

Kokį vaidmenį socialinė žiniasklaida 
vaidina vietinės bažnyčios bendravime ir 
skelbiant Evangeliją? Ar socialinis tinklas 
Facebook yra tinkama vieta bendrauti baž
nyčios nariams? Ar bažnyčios pastorius gali 
turėti paskyrą socialiniame tinkle Twitter?

„Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, 
turime pasidomėti, pirma, kas apskritai yra 
socialinė žiniasklaida, antra, koks yra bibli
nės bendrystės (koinonia) modelis?“ – sako 
Dougas Groothuisas.

Socialiniai tinklai – tai būdas bendrauti, 
pasitelkiant kompiuterius ir išmaniuosius 
telefonus. Taip geriau ir greičiau galima susi
siekti su tam tikrais žmonėmis ar grupėmis. 
Prisijungus prie socialinių tinklų Facebook 
ar Twitter galima pamatyti, kaip sekasi mano 
draugui, gyvenančiam Indijoje ar kitoje gat
vės pusėje.

Internetas suteikia kur kas daugiau gali
mybių susirasti kokį nors tekstą ar vaizdą, 
nei jų turėtume, jei nebūtų nei elektros, nei 
kitų priemonių. Tačiau socialinė žiniasklaida 

apriboja tikrą žmogaus buvimą tam tikroje 
vietoje, realų buvimą kartu su kitais žmo
nėmis. Niekas negali dalyvauti Viešpaties 
Vakarienėje ar būti pakrikštytas perskaitęs 
telefono žinutę ar elektroninį laišką.

Internetinė žiniasklaida gali blaškyti 
mūsų susikaupimą, kas kartą nukreipdama 
dėmesį į tai, kur nereikia daug gilintis. Šoki
nėjimas nuo vieno objekto prie kito tampa 
norma (nors Dievas ne taip sukūrė mūsų 
smegenis). Mes išbarstome savo dėmesį, jė
gas, tampame nepastovūs, negalime visiškai 
susitelkti į vieną dalyką.

Biblija vertina asmenišką, žmonių ben
dravimo akis į akį aspektą, kurį socialinė 
žiniasklaida tik imituoja. Apaštalas Jonas 
savo trumpo laiško pabaigoje rašo: „Turėčiau 
dar daug ką jums parašyti, bet nenoriu to 
daryti ant papiruso ir rašalu. Aš tikiuosi pas 
jus atvykti ir pasikalbėti iš lūpų į lūpas, kad 
mūsų džiaugsmas būtų tobulas“ (2 Jn 1, 12). 
Ir nors Dievas įvairiais laikais siuntė prana
šus ir įkvėpė Raštus, tai buvo nepilna, kol 
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes 
regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio 
Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.“ (Jn 1, 14)

Dievas nori būti žinomas ir garbinamas 
visame pasaulyje kaip vienintelis ir tikras 
visų tautų Dievas. Dėl to krikščionys karštai 
pamokslavo ir gynė Evangeliją. Jie daugino 
ir vertė Bibliją į daugybę kalbų. Visais lai
kais Kristaus sekėjai triūsė, skleisdami žinią 
radijo bangomis, per televiziją, o dabar ir 
internetu, nes kaip išgirsti Evangeliją be 
skelbėjo (Rom 10, 14)?

Socialiniai tinklai, internetinė žinias
klaida gali padėti evangelizuoti visuomenę, 
o pačioje bažnyčioje plėsti bendravimą ir 
daryti jį artimesnį. Taigi, socialiniai tinklai 
ir duoda, ir atima, kaip ir visos kitos žinias
klaidos rūšys.

Iš www.ctlibrary.com
vertė Jurga Domarkaitė

evangelija.lt
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„Vilties moterys“ Artimuosiuose Ry-
tuose

Apie tai ši Artimųjų Rytų moteris nebuvo 
girdėjusi nei iš mulos, nei iš kitų musulmo
nų. Šie įstabūs dalykai tikrai negirdėti, nauji, 
todėl – bauginančiai įdomūs. Klausytoja ne
seniai gavo šį mažų matmenų įrenginį iš savo 
kaimynės. Jau nemažai arabų aplinkiniuose 
kaimuose klausosi laidų ciklo „Vilties mote
rys“ (Women of hope). Šie įrašai platinami 
ne vien radijo bangomis, bet ir MP3 formato 
įrašais, įdiegtais mažuose muzikos grotu
vuose, maitinamuose šarminiais elemen
tais. Ne visur siekia radijo bangos, kai kur 
jas specialiai techniškai trikdo arba slopina 
valdžia, ne visuomet įmanoma ar patogu 
klausytis radijo su ausinėmis. Taigi sunkumų 
pakankamai, tačiau visur dalyvauja Dievas ir 
Jo apvaizda laimina tarnaujančius. Grotuvus 
krikščionių misionieriai tiesiog dovanoja 
Jėzumi besidomintiems žmonėms.

TWR – labiausiai pažeidžiamiems
Papasakojau jums trumpą istoriją, dau

giau ar mažiau atspindinčią krikščioniškos 
organizacijos Trans World Radio („Pasau
linis radijas“, TWR) tarnystę. Laidų ciklas 

Krikščioniškas 
radijas be sienų

Arnoldas Matijošius
XFM radijo stoties bendradarbis

Karšta. Palapinės kraštus vos vos 
kedena vėjelis. Šiaurės Afriką 
vis labiau ima gaubti pavasarį 
įsismarkaujanti kaitra. Hidžabu 
apsitaisiusi moteris šiek tiek iš 
baimės drebančiomis rankomis 
išsitraukia drabužių pintinėje 
paslėptą nediduką MP3 grotuvą ir, 
kol vyras negrįžęs iš darbo, įsijungia 
krikščioniškos laidos įrašą arabų 
kalba. Jame malonaus balso tembro 
moteris aiškina, kad krikščionių 
Dievas nori santykio, ryšio su savo 
kūriniais žmonėmis, ir tam yra 
atidavęs mirti savo Sūnų. Vienintelį 
Sūnų, kuris atitaiso blogybes, gydo 
negalias, kviečia ir laukia savo 
namuose. Laukia, kantriai laukia...

„Vilties moterys“ (Women of Hope) yra tik 
vienas iš TWR kuriamų ciklų.

Šioje tarnystėje yra programų, skirtų 
etninėms ar kalbinėms mažumoms, nuteis
tiesiems, taip pat vyrams, į vergiją parduo
toms moterims, pabėgėliams iš Mianmaro 
ar Sirijos, pilietinių karų dalyviams (MP3 
grotuvų padovanota kariams Rytų Ukraino
je). Dar pora europiečiams tikrai egzotiškai 
skambančių faktų: gelbstinti žinia apie Jėzų 
Afrikos žemyno klausytojus pasiekia ten 
labai populiariomis vidurinėmis bangomis 
MW (Middle Waves), o Azijos klausytojus – 
trumposiomis bangomis SW (Short Waves) 
iš Guamo salos, kurioje krikščionių įsigytas 
senas dvidešimties metų generatorius gelbsti 
tropiniams uraganams nutraukus elektros 
tiekimą. Pamenu, prieš gerus tris dešimt
mečius pats trumpųjų bangų diapazonais 
klausydavausi laidų („Laisvoji Europa“, 
„Amerikos balsas“, „Laisvės radijas“).

TWR veikla prasidėjo 1952 metais ir 
šiuo metu ši organizacija yra didžiausia 
tokio pobūdžio evangelinės krikščionybės 
žiniasklaidos platintoja. Čia ne tik kuria
mos radijo laidos, bet ir platinami filmai 
(„Jėzus“), kuriamos ir krikščioniškos žinios 

apie Dievą sklaidai naudojamos kabelinės, 
palydovinės ir mobiliosios technologijos. 
Šiuo metu TWR laidos transliuojamos arba 
jos parengtų skaitmeninių laidų klausoma
si skaitmeniniu formatu maždaug šimtas 
devyniasdešimtyje valstybių, o laidos pa
rengiamos maždaug 230 kalbų ir dialektų. 
Daug kur pasaulyje nešiojami ir stacionarūs 
kompiuteriai yra neįperkami dėl skurdo, 
tad tokie žmonės turi bent jau išmaniuosius 
telefonus ar skaitmeninius grotuvus. Įsidė
mėkime, jog mes, lietuviai, kaip tauta pagal 
vidutines apskaičiuotas pajamas priklauso
me 2–3 proc. turtingiausių pasaulio žmonių.

Kai susivienijama Dievo vardu
Lietuvoje TWR partneris jau keliolika 

metų yra viešoji įstaiga „Gerosios Naujie
nos centras“ (GNC), kurio lyderių ir va
dovų dėka kiek vėliau gimė FM bangomis 
krikščionišką žinią skleidžianti radijo stotis 
XFM, transliuojanti jau septyniuose Lietu
vos miestuose. Būtent TWR finansinės ir 
logistinės pagalbos dėka ir GNC suburtos 
komandos pastangomis ciklo „Kelionė Bi
blijos puslapiais“ (Through the Bible) laidos 
buvo pradėtos transliuoti privataus „Žinių 
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radijo“ dažniais. Vėliau jas pradėjo platinti ir 
katalikiškas „Marijos radijas“. Radijo stoties 
XFM generalinis direktorius Remigijus Ju
cevičius užsidegęs pasakojo, kad TWR atėjo 
į Lietuvą ilgamečių ištisos Vakarų valstybių 
krikščionių kartos maldų dėka, įskaitant 
konkrečias maldas už evangelines laidas (ar 
net radijo stotį) Lietuvoje.

Jau šiandien radijo stoties XFM bangomis 
mes kasdien girdime ir TWR direktoriaus 
Laureno Libby’o 1–2 minutes trunkančių 
liudijimų anglų kalba apie tai, kaip radijo 
bangomis atėjusi Dievo žinia keičia įvai
riausių žmonių gyvenimą, žvelgiant per 
amžinybės prizmę.

Brangus skaitytojau (tikiuosi, ir radijo 
klausytojau), šiandien mes drauge dėkojame 
Dievui už ribojančių sienų faktiškai netu
rintį radijo bangų eterį, už radijo laidoms 
pasišventusius žmones, už paramos prašy
tojus, už krikščioniškų radijo stočių rėmėjus 
(90 procentų radijo stoties XFM rėmėjų yra 
vidutinio dydžio verslus turintys tikintieji 
įmonių savininkai ir vadovai), už kai kurių 
miestų evangelines bažnyčias, remiančias 
radijo siųstuvų nuomą! Taip pat nuolankiai 
Kūrėjo akivaizdoje pripažinkime, jog mums 
dar reikia daug augti bei tobulėti tarnaujant 
radijuje, kuriant jo turinį, partnerių tinklą ir 
kitose svarbiose srityse.

Apie TWR
Laisvai kalbėdama daugiau nei 230 

kalbų ir dialektų TWR egzistuoja tam, 
kad pasauliui taptų prieinamas Jėzus 
Kristus. Mūsų globali žiniasklaidos tar-
nystė sąveikauja su milijonais iš daugiau 
nei 160 šalių pateikdama jiems Biblijos 
tiesas. Jau beveik 60 metų Dievas leidžia 
TWR padėti, vedant žmones iš abejonių 
link sprendimo ir mokinystės.

Kartu su tarptautiniais partneriais, 
vietinėmis bažnyčiomis ir kitomis tarnys-
tėmis TWR teikia aktualias programas, 
mokinystės medžiagą ir pasišventusius 
darbuotojus tam, kad skleistų viltį visame 
pasaulyje. Tiek naudodama didelės galios 
AM vidutinių bei trumpųjų bangų radiją, 
tiek siųsdama srautą internetu ar lanky-
dama klausytojus asmeniškai, TWR daro 
išliekantį dvasinį poveikį.

https://www.twr360.org/home

 � 1455 metais Johanui Gutenbergui išradus spausdinimo presą, pirmoji išspausdinta knyga 
buvo Biblija.

 � 1890 metais Guglielmo Marconi išradus radiją, jau 1893 metais brazilas katalikų kunigas 
Roberto Landellis San Paulo mieste pradėjo bandyti radijo bangas garsui perduoti. JAV 
ir Kanadoje krikščioniškų laidų transliacijos prasidėjo ankstyvosiomis radijo transliacijų 
dienomis, ir dabar ten sudaro daugiau nei trečdalį visų nekomercinių radijo stočių.

 � 2018 metais Jungtinėje Karalystėje virtualių žaidimų rinka turėjo didesnę apyvartą nei 
filmų ir muzikos rinkos kartu sudėjus.

 � 2015 metų Entertainment Software Association ataskaitoje matyti, jog 42 proc. ameri
kiečių žaidžia kompiuterinius žaidimus bent 3 valandas per savaitę. Vidutinis žaidėjo 
amžius yra 35 metai. 2014 metais JAV piliečiai tokiems žaidimams išleido 22 milijardus 
JAV dolerių.

 � Pasaulyje kompiuterinius žaidimus žaidžia per 1,2 milijardo žmonių. Iš jų 700 milijonų 
(arba 44 proc. visų, turinčių prieigą prie interneto) žaidžia internetinius žaidimus. Žaisti 
yra viena populiariausių veiklos internete rūšių. (Spil Games ataskaita, 2013 m.).

 � Vidutiniškai kol vaikas suauga iki 21 metų, jis kompiuterio ir telefono žaidimus žaidžia 
per 10 tūkstančių valandų. Nors šie žaidimai iš tiesų daro žmonėms didžiulę įtaką, Kris
taus žinią skleidžiančių žaidimų sukurta vis dar labai mažai, ir daugelis jų nėra žaidę nė 
karto.

 � Jeigu iki XX amžiaus vidurio atsiradusias naujas komunikacijos technologijas krikščionys 
Evangelijai skelbti pradėdavo naudoti vieni pirmųjų, tai šiais laikais jie jau labai atsilieka.

Parengė Robertas Peteraitis

Ar žinojote?

Krikščionys 
ir šiuolaikinės 
technologijos
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Jautrus klausimas
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Sparčiai vystantis technologijoms, atsira
dus internetui bei išmaniesiems įrenginiams 
progų šią nuostabią lytiškumo ir seksualumo 
dovaną naudoti „ne pagal paskirtį“ padau
gėjo. Pornografija tapo viena iš labiausiai 
prieinamų būdų tenkinti geismą ir seksua
lines fantazijas.

Internete esančios pornografinės me
džiagos kiekis yra stulbinantis. Vien tik 
JAV (daugiausia pornografijos pagaminama 
JAV), 2006 metų duomenimis, pornografijos 
industrija per metus uždirba 13 trilijonų 
dolerių1. Taip pat2:
 � 35 proc. visų interneto atsisiuntimų yra 

susiję su pornografija.
 � 34 proc. interneto vartotojų gauna nepa

geidaujamus pornografinio turinio skel

1  Žr. https://theweek.com/articles/493433/internetporn
epidemicbynumbers ir 

 http://www.covenanteyes.com/pornstats/
2  https://www.webroot.com/us/en/resources/tipsarticles/

internetpornographybythenumbers

Šalutinis 
interneto poveikis: 
priklausomybė nuo 
pornografijos

„Priklausomybė yra pats galingiausias dvasinis 
kliuvinys, neleidžiantis žmonijai trokšti Dievo [...] 
ji išstumia Dievo meilę ir užima jos – giliausio 
tikro mūsų troškimo šaltinio ir objekto – vietą.“*

Irmantas Jakubonis
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Esame sukurti taip, kad mūsų 
prigimtyje glūdi lytis ir lytinis 
aktyvumas (seksualumas). 
Seksualumu pasireiškia mūsų 
lytiškumas, vyriškas arba 
moteriškas. Kai kuriems iš 
mūsų seksualumas gali tapti 
priklausomybe – nuolatinių 
seksualinių fantazijų, elgesio ar 
išpūstai romantiško, emocinio 
susižavėjimo manija, dažniausiai 
užsibaigiančia orgazmu. 

bimus, iškylančius skelbimus, klaidingas 
nuorodas ar elektroninius laiškus.

 � Remiantis Nacionalinės vaikų ir šeimų 
apsaugos koalicijos duomenimis, 2010 m. 
47 proc. JAV šeimų mano, kad jų namuose 
pornografija yra problema.

 � Naudojimasis pornografija daugiau kaip 
300 proc. padidina santuokos neištikimy
bės rodiklį.

 � 40 proc. asmenų, pripažintų „priklauso
mais nuo sekso“, praranda savo sutuok
tinius, 58 proc. patiria didelių finansinių 
nuostolių, o apie 33 proc. praranda darbą.

 � Trečdalis pornografijos naudotojų yra 
moterys.
Buvo manoma, kad iki 2017 m. daugiau 

kaip ketvirtadalis milijardo žmonių visame 
pasaulyje naudos mobiliąsias pornografijos 
svetaines, kaip rašyta The Conversation3.

Kaip matyti iš įvairių sociologinių ty
rimų, pornografija paliečia jaunąją kartą, 
pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje atliktas 
tyrimas atskleidė, kad trečdalis vaikų iki 10 
metų internete yra užklydę į pornografinio 
turinio tinklalapius, o daugiau nei 80 proc. 
14–16 metų jaunuolių teigia reguliariai iš 

3  https://theconversation.com/howinternetpornaffects
romanticlife61451

namų kompiuterio besilankantys svetainė
se, kuriose yra pornografinių nuotraukų ar 
vaizdo įrašų.4

„Šeolas ir Prapulties vieta5 yra nepaso-
tinami, niekada nepasisotina nė žmogaus 
akys.“ (Pat 27, 20)

Galime manyti, jog tai menkniekis. Tai 
niekam nekenkia. Pornografiją galiu kon
troliuoti, noriu – žiūriu, noriu – nežiūriu. 
Aš pats galiu su tuo susitvarkyti. Galime 
savo „pomėgį“ teisinti duodami racionalų 
paaiškinimą – juk Biblijoje nėra tiesiogiai 
pasakyta „nežiūrėk pornografijos“. Tačiau 
Naujasis Testamentas mums aiškiai rodo, 
kad nuodėmę galima daryti ne tik kūnu, bet 
ir mintimis – „kiekvienas, kuris geidulingai 
žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“ 
(Mt 5, 28) – taigi vaizduotėje kurdami ero
tines fantazijas apie kitą žmogų, ar sukdami 
prisiminimų filmus apie buvusius meilužius 
ar nuotykius, „svetimaujame širdimi“.

Tie, kurie yra ar buvo įkliuvę į porno

4  https://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/
tyrimaskastreciasvaikasiki10metuinterneteziurejo
pornografija61102323 

5  Šeolas ir Prapulties vieta – Abadonas, – mirusiųjų buvei
nė, – įasmeninama kaip Galybė, ryjanti žmones.

* May, Gerald G. „Priklausomybė ir malonė“. Vilnius: Kata
likų pasaulio Leidiniai. 2004.

Pornografija 
tapo viena 
iš labiausiai 
prieinamų būdų 
tenkinti geismą 
ir seksualines 
fantazijas.
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grafijos spąstus, supranta, kaip stipriai 
tai paveikia mūsų asmenybę, santykius su 
priešingos lyties žmonėmis, santykius su 
Dievu. Sociologas Michaelas Floodas, atlikęs 
tyrimą Didžiojoje Britanijoje, teigia: „Yra 
įtikinamų įrodymų, kad pornografija daro 
neigiamą įtaką tiek individams, tiek ben
druomenėms. Pornografijoje seksas dažnai 
vaizduojamas netinkamai, nėra intymumo, 
meilės, ryšio tarp žmonių, romantikos.“ O 
sekso terapeutas Johnas Woodsas įspėja, kad 
pornografijos žiūrėjimas sukelia net didesnę 
priklausomybę nei narkotikai ar alkoholis.6

Kaip įkliūvame į pornografijos pinkles
Vienas iš dažnai pasitaikančių scenarijų 

būna maždaug toks: paauglystėje pamato
me „lengvą erotiką“, nuogo seksualizuoto 
kūno vaizdinį, pavyzdžiui, atsiveriančiose 
reklamose internete ar iš pažįstamo gauta
me erotiniame žurnale. Iš pradžių galime ir 
„neužsikabinti“ – mums tai gali pasirodyti 
nuobodu ar gėdinga. Tačiau, kaip sakoma, – 
„nuo virvelės link kumelės“ – smalsumas bei 
bundantis seksualinis instinktas šia tema 
skatina domėtis nuodugniau. Pradedame 
„Odisėjo klajones“ interneto platybėse, 
kuriose atrandame visų įmanomų kate
gorijų nuotraukų, vaizdo klipų, žaidimų... 
Pornografija gali kelti susidomėjimą, tačiau 
nejaudinti iki tol, kol neatrandame mums 
parūpstančios pornografinės temos. Būtent 
tada – kai atrandame konkrečius vaizdus ar 
scenarijus, kurie mums „kabina“ – smarkiai 
sujaudina seksualiai, t. y. paliečia kažką vi
duje – būtent tada mūsų atrasta „tema“ ar 
jų derinys inicijuoja tikrąją priklausomybę – 
smegenyse įtvirtinami polinkiai ir teigiamo 
atpildo laukimas. Kaip pažymi Normanas 
Doidge’as, „Anksčiau ar vėliau naršytojas 
aptiks tą nokautuojantį derinį, kuris vienu 

6  https://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/
tyrimaskastreciasvaikasiki10metuinterneteziurejo
pornografija61102323 

metu jo smegenyse nuspaus kelis seksualinius 
instinktus valdančius mygtukus. Vėliau šis 
naujas neuronų tinklas bus toliau sutvirti-
namas pakartotinai sugrįžtant prie tų pačių 
atvaizdų ir masturbuojantis, o tai skatina 
išsiskirti dopaminą7. Sukuriamas savotiškas 
neuroseksualumas – naujai sukurtas lytinis 
potraukis, giliai įsišaknijęs slaptuose asmens 
seksualiniuose polinkiuose.“

Tuomet pornografija tampa gyvenimo 
būdo dalimi. Stengiamės kasdien skirti laiko 
jai ir iš to išplaukiantiems veiksmams – mas
turbacijai. Bandome iškęsti kelias dienas 
ar savaitę, tačiau polinkis jau būna tapęs 
nebevaldomas – susimauname – grįžtame į 
pradinį tašką, tik su didesne jėga. Nusivilia
me, kaltiname save („aš blogas“), gėda („vėl 
susimoviau“), baimė („kas dabar bus“). Taip 
galime suktis užburtame priklausomybės 
rate metų metus tarp „pergalės“ ir „pralai
mėjimo“, kol galų gale pasiduodame.

„Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir 
vėl trokš.“ (Jn 4, 13)

Turime suprasti, kad priklausomybės 
kyla iš vidinių konfliktų, vaikystėje neiš
spręstų ir nepatenkintų esminių poreikių, 
kurių kiekvienas turime. Pagal Dievo planą 
mūsų žemiškieji tėvai turėjo būti užtarimo 
bei stiprybės pamatas, meilės, saugumo ir 

7 Jis dar vadinamas laimės hormonu, nes yra atsakingas 
už pasitenkinimo būseną, kuri yra labai svarbi žmogaus 
veiklos motyvacijai, mokymuisi. Dopaminas gaminamas 
keliose smegenų srityse, kai žmogus patiria teigiamą 
(subjektyviu to žmogaus vertinimu) patirtį, pavyzdžiui, 
malonūs kūniški pojūčiai, skanus maistas, kvapai, seksas, 
narkotinės medžiagos. (Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/
wiki/Dopaminas)

visokeriopos pagalbos šaltinis, tarsi gera ir 
palanki dirva, kurioje galėtume formuotis, 
bręsti bei išsiskleisti kaip asmenybės, mylėti 
gyvenimą. Realiame gyvenime gavome tik 
fragmentuotą dalį meilės, dėmesio, pritari
mo, priėmimo ir patvirtinimo. Todėl galime 
jaustis neramiai ar „išmušti iš pusiausvyros“ 
dėl nepatenkintų poreikių ir susidariusios 
vidinės tuštumos.

Mūsų žmogiškoji prigimtis siekia išlaikyti 
emocinio ir fizinio lygmens pusiausvyrą. Jei 
kas nors kelia skausmą, natūraliai siekiame 
atkurti pusiausvyrą. Skausmą galime suvokti 
kaip vienišumą, baimę, nerimą, savęs nieki
nimą, menkavertiškumo jausmą, savo silp
numą, gėdą, kasdienę įtampą. Reaguodami 
į savo poreikius, skausmą ir žaizdas ieškome 
to, kas mus užpildo, prisirišame prie to, kas 
padeda susigrąžinti pusiausvyrą – maisto, 
cheminių medžiagų, sekso, fantazijų, por
nografijos... T. y. mūsų senasis „aš“ bando 
tvarkytis taip, kaip sugeba – tenkina teisėtus 
Dievo duotus poreikius tuo, kas užpildo, 
tačiau nepasotina.

„O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas 
nebetrokš per amžius.“ (Jn 4, 14)

Kaip pradėti išsilaisvinimo kelionę?
 � Galime neigti problemos egzistavimą, 

ignoruoti teisėtus Dievo duotus poreikius 
ir toliau „maitinti“ savo žaizdas.

 � Pripažinkime, kad tenkiname teisėtus 
Dievo duotus poreikius netinkamu būdu.

 � Į priklausomybę neturime žiūrėti tik kaip 
į valios ar charakterio stiprybės stoką. 
Taip pat turime prisiimti atsakomybę už 

savo veiksmus ir pripažinti, kad patys 
negalime pasikeisti. Mums būtina imtis 
veiksmų ir ieškoti pagalbos.

 � Nesureikšminkime pornografijos galios 
mums. T. y. netelkime dėmesio į ją ar 
mūsų pastangas išsivaduoti.

 � Suvokime ir įsisąmoninkime tikrąjį savo 
poreikį (t. y. paklauskime savęs, ko trokš
tu: būti mylimas, gauti dėmesio, pritari
mo, būti priimtas ir suprastas, sulaukti 
patvirtinimo iš kito asmens ar Dievo).

 � Ženkime tikėdami Dievo galia, o ne savo 
gebėjimu pakeisti žingsnio kryptį sakant 
„Ne“ pornografijai.

 � Remkimės malone ir Dievo gebėjimu 
mus perkeisti. Įstatymas turi tik vieną 
priemonę nuodėmei stabdyti – teismą, 
malonė  – perkeičiantį išgelbėjimą. Vado
vaudamiesi geru įstatymu ir neperkeista 
širdimi mes visuomet pražiopsome tikrąją 
krikščionybę  – Dievo intenciją žmogui. 
„Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo 
žodis, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet 
noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio 
ir būtų gyvas.“ (Ez 33, 11)

 � Suraskime patikimų žmonių ar bendruo
menę, kurioje būtų mums asmeniškai 
saugi aplinka kalbėtis apie savo problemą.

 � Skirkime laiko tiesiog būti su Dievu – 
kvieskime Viešpatį į savo skausmą, tuštu
mą ar stresą.

 � Jei nesulaukiate paramos ar nedrįstate 
dalintis jus slegiančiomis naštomis savo 
bendruomenėje, visuomet galite ieškoti 
pagalbos dalyvaudami sielovados tarnys
tėje, kurią siūlo bendruomenės „Kelionė“ 
(buvusi bendruomenė „Gyvieji vandenys“ 
Vilniuje) organizuojama programa „Mo
kinystės kelionė“ (ar kitose programose ir 
bendruomenėse, t. y. ten, kur galite gauti 
pagalbą).

„Viskas man valia!“ Bet aš nesiduosiu 
pavergiamas! (1 Kor 6, 12)
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Atrodytų, jog bažnyčia, įsivaizduojant 
ją kaip pastatą, daugiau nebereikalinga! Ją 
pakeitė mūsų išmanieji telefonai. Vienu 
spustelėjimu tapo prieinami įvairių žymių 
skelbėjų pamokslai. Negana to, galima įsi
jungti tą pamokslą, kuris yra aktualiausias 
dabartiniu gyvenimo etapu, ir nesiklausyti, 
ką sekmadienio pamaldoms parinks pasto
rius. O tiems, kurie nori sekmadienio ryte 
pasijusti visaverčiai tikintieji, daugelis baž
nyčių siūlo įsijungti tiesioginę transliaciją. 
Šast, ir bažnyčia jūsų namuose!

Šiais laikais nesunku susirasti geriausių šlo
vinimo tarnavimų įrašų, kurių su malonumu 
klausaisi ir kuriems pats pritari; nėra būtiny
bės pakęsti prastą garsą ir atlikimą, nereikia 
giedoti giesmių, kurios ne itin prie širdies, bei 
pasikliauti bažnyčios muzikantų pasirinkimu.

Net aukoti aukas galima nepakylant nuo 
sofos! Tu pats nusprendi, kam aukoti: kokiai 
bažnyčiai, kokiam misionieriui kur nors be
sivystančioje šalyje arba kokiai nors vietinei 
labdaros organizacijai, gelbstinčiai merginas 
nuo seksualinės vergystės.

Tad ar galima daugiau nebelankyti bažny
čios? Jeigu bažnyčia yra vien tik bendras šlo
vinimas ir pamokslo klausymas, tai yra efek
tyvesnių būdų giedoti ir klausytis pamokslų. 
Kodėl mes taip įstrigome ties sekmadienio 
susirinkimais kaip rakštis į panagę, jeigu 

Kodėl gi nelankyti 

Kenneth Reed
hristiane.ru

Šiandien daug ką įmanoma 
atlikti nepakylant nuo 
sofos. Pavyzdžiui, 95 proc. 
savo darbų galiu padaryti 
sėdėdamas namuose: 
nusipirkti maisto, pasikalbėti 
su draugais, gyvenančiais 
kituose miestuose, internetu 
mokytis universitete ir net 
apsilankyti bažnyčioje. 
Internetas yra nuostabus 
išradimas!

visas jų ypatybes galima apsčiai patirti, ne
paleidžiant iš rankų išmaniojo telefono?

O jeigu bažnyčia yra kažkas daugiau negu 
vien tik pamokslas ir kelios giesmės, tai ko
dėl taip neaiškiai apie tai kalbama?

Kodėl žmonėms nereikia bažnyčios?
Daugelis šiandienos tyrimų rodo, jog tarp 

Kristų mylinčių žmonių vis didesnis procen
tas švelnių jausmų bažnyčiai nejaučia.

Kas ką bekalbėtų, krikščionys, kurie liovė
si lankyti sekmadienio susirinkimus, teigia, 
jog priežastis – ne kokie nors neigiami po
tyriai, neretai patiriami bendruomenėse, bet 
tai, jog Dievą galima rasti kur panorėjus, o 
bažnyčia jiems tapo nebeaktuali.

Daugelis žmonių išeina iš bažnyčios ne 
dėl nuoskaudų, veidmainystės ar prievartos, 
o dėl to, jog bažnyčia:

 � nėra svarbi – žmonės nemato bažnyčios 
lankymo vertės ir didelio pranašumo;

 � nėra aktuali – bažnyčia nesugeba atsa
kyti į svarbius tikinčiųjų užduodamus 
gyvenimo klausimus;

 � nėra veiksminga – jeigu galiu pasiklau
syti įžymaus skelbėjo puikaus pamokslo 
vykdamas į darbą, tai sėdėti bažnyčioje 
sekmadienį ir klausytis kokių nors neak
tualių ir neugdančių kalbų – tai švaistyti 
laiką ir neteisingai jį naudoti.

Yra trys dalykai, kuriuos bažnyčia privalo 
pranešti pasauliui, kartu pareikšdama, jog 
efektyvumas nėra dvasinės pilnatvės sino
nimas.

Priminkite žmonėms, kodėl mes susi-
renkame drauge

Mes gyvename visuomenėje, kuri seniai 
liovėsi vertinti sekmadienį kaip šabą arba 
Dievo garbinimo dieną. Privalome jiems 
papasakoti, kodėl bažnyčia svarbi.

Kiekvieną savaitę. Ne, tai ne perlenkimas. 
Jeigu norite įtikinti žmones, jog bažnyčia 
žmogaus gyvenime yra labai svarbi, reikia 
dažniau jiems priminti, kodėl jie į ją atėjo.

Mes čia susirenkame (žodis bažnyčia reiš
kia „susirinkimas“) su kitais Kristaus Kūno 
nariais, kad krikščioniškai bendrautume. Ir 
išmanusis telefonas niekuomet negalės to 
pakeisti.

Akcentuokite žodį „mes“, o ne „aš“
Patariu pastoriams ir šlovinimo lyderiams 

įdėmiau pažvelgti į kiekvieną savaitę bažny
čiose skambančius pamokslus ir giesmes.

Jeigu juose (ir giesmėse, ir pamoksluose) 
kertinis žodis yra „aš“, o ne „mes“, tai ku
riems galams tikintiesiems eiti į pamaldas? 
„Aš“ gali ramiai susitaikyti su bažnyčia 
namuose.

virtualios bažnyčios?
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Jeigu bažnyčia neturi tikslo drauge 
susirinkti, o paprasčiausiai leidžia kiekvie
nam atskirai tikinčiajam sutelkti dėmesį į 
Viešpatį, tai namuose tai daryti bus daug 
patogiau – ten asmeninis bendravimas su 
Jėzumi yra kur kas asmeniškesnis.

Remdamiesi tuo, kas pasakyta, ar ne
galėtume liautis bažnyčioje kartoti frazės: 
„Negalvokite, kas sėdi jums iš kairės ar 
iš dešinės, paprasčiausiai dabar sutelkite 
dėmesį į Dievą“? Bendras šlovinimas turi 
reikšmę „bendrai“, o ne „akis į akį su Dievu“.

Kas bažnyčioje kitaip nei internete
Ką galima patirti bažnyčioje ir ko nie

kaip nepatirsite internete? Sakyčiau, daly
vauti drauge su kitais.

Yra du bažnyčios pamaldų tipai: atliki
mas (įvykdymas) ir dalyvavimas.

Atlikimas: bažnyčios pamaldos – tai 
vyksmas. Žiūrovai stebi bažnytinį pasi
rodymą (spektaklį), o bažnyčia atlieka 
koncertą, paskanintą įkvepiančiu laišku 
(pamokslu). Auditorija neturi nei pareigų, 
nei atsakomybės. Visa tai galima gauti ir 
telefonu.

Tokiose pamaldose žmones specialiai 
vadinu auditorija, o ne kongregacija. Žo
džio „auditorija“ šaknis yra „audio“, t. y. 
klausytojas ir nieko daugiau. Kongregacija 
arba susirinkimas išreiškia „sujungimo, 
ryšio“ idėją, t. y. bendrą dalyvavimą pa
maldose.

Dalyvavimas: reikia, kad bažnyčios 
pamaldos įtrauktų tikinčiuosius.

Žmonės turi atsistoti, atsisėsti, kalbėti 
ir giedoti, tylėti, dalyvauti Viešpaties at
minimo vakarienėje, aukoti, melstis ir t. t. 
Dalyvavimas ir tarnystė perkeičia žmogų, 
ir to neįmanoma padaryti sėdint ant sofos.

Lankyti bažnyčią reikia, kad joje daly
vautume. Dėl to ateiti verta.

Iš rusų kalbos vertė Jolanta Giedgaudaitė

1. BIBlIjA 
https://www.bible.com/app

Tai geriausiai įvertinta Biblijos pro
gramėlė, turinti daugiau nei 1400 Bi
blijos leidimų daugiau nei tūkstančiu 
kalbų. Joje yra šimtai skaitymo planų, 
parengtų daugiau nei keturiasde
šimčia kalbų. Naudodamiesi Biblijos 
programėle galite naršyti Bibliją kartu 
su artimiausiais draugais.
Yra net keletas lietuviško Biblijos 
teksto vertimų.

2. lIKejeSUS
https://ieskaudievo.lt/gps/

Jei norite tobulėti dvasiškai, patariame 
į išmanųjį telefoną įsidiegti nemoka
mą lietuvišką programėlę LikeJesus. 
Tuomet kasdien gausite po eilutę iš 
Šventojo Rašto, pritaikytą jums as
meniškai.
Programėlė nemokama, išversta į 
lietuvių kalbą. Pranešimai gaunami 
internetu – jų dažnumą pasirinksite 
patys.

3. XFM
http://xfm.lt/

Įsidiegę šią programėlę į telefoną, 
turintį Android operacinę sistemą, 
galėsite bet kada ir bet kur klausytis 
krikščioniškos radijo stoties XFM ra
dijo laidų Kelionė Biblijos puslapiais, 
Prisilietimas, Vakaro žvaigždelė, sto
ties Vaikų radijas. Programėlė taip pat 
leidžia klausytis jūsų pasirinktų laidų 
įrašų nelaukiant, kol ateis jų translia
cijos laikas eteryje.

4. SUPeR KnygA
http:// superbook.cbn.com/app

Ši Biblijos programėlė skirta visai 
šeimai. Joje yra Biblija, videofilmas ir 
daugiau nei 20 žaidimų. Programėlė

10 geriausių   programėlių krikščionims
Pristatome 10 geriausių nemokamų programėlių (App – red. past.) išmaniesiems 
įrenginiams, tinkamų ir gerai nemokantiems anglų kalbos. Kai kurios programėlės 
išverstos į lietuvių kalbą arba jose nedaug būtino suprasti angliško teksto.

je rasite 26 populiaraus animacinio 
filmo Superknyga pilnos trukmės 
epizodus. Programėlė prieinama an
glų, rusų, ispanų ir arabų kalbomis. 
Nors joje ir nėra lietuvių kalbos, ją 
įtraukėme dėl žaidimų, kuriems žaisti 
nereikia daug anglų kalbos žinių.

5. SoUlARIUM
http://www.cru.org/soularium

Tai programėlė anglų kalba. Pasi
telkiama kalbantis su kitais, ji pa
dės suprasti kito žmogaus dvasines 
nuostatas. Joje yra keletas klausimų, 
į kuriuos pašnekovas atsako pasirink
damas nuotrauką ir paaiškindamas 
savo sprendimą. Paveikslėliai lengvai 
susiejami su mūsų patirtimi, todėl jie 
padeda užmegzti prasmingą pokalbį 
apie gyvenimą ir Dievą. Programė
lė Soularium padeda atverti langą į 
žmogaus sielą. Čia yra 50 nuotraukų 
ir 5 klausimai.

6. FIlMAS „jėzUS“
https://www.jesusfilm.org/strategies
andtools/resources/theapp.html

Šioje programėlėje yra daugiau nei 
200 filmų. Lietuviškai įgarsinti: Jė-
zus, Magdalena ir ištraukos kursui 
Dovanota viltis, taip pat filmas Jėzus 
vaikams, animacinis filmukas Mano 
paskutinė diena. Ten rasite ir daug 
trumpų filmukų be žodžių, skirtų 
pradėti pokalbį.

7. echo PRAyeR
https://new.echoprayer.com/

Nemokama programėlė Echo pra-
yer anglų kalba padės susisteminti 
savo maldas – nepamiršti maldos 
prašymų ir įsipareigojimų. Ji leidžia 
suskirstyti savo maldas į kategorijas, 
pažymėti, į kurias atsakyta, dalytis 
maldos užrašais su kitais. Programėlė 

yra labai paprastos išvaizdos, todėl 
maldos metu neblaško dėmesio ir yra 
veiksminga. Nors yra daug nemoka
mų maldos programėlių, ši pasirodė 
patraukliausia.
Visada džiaukitės, be paliovos mels-
kitės! Už viską dėkokite, nes tokia 
Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. 
1 Tes 5, 16–18

8. BIBle.IS
http://www.bible.is/apps

Programėlė skirta skaityti Biblijos 
tekstą ir jo klausytis daugiau nei 1,800 
kalbų. Lietuviškai galima klausytis 
tik Naujojo Testamento (įgarsino 
misija Tikėjimas ateina klausantis), 
nors kitomis kalbomis Biblijos tekstų 
galima klausytis ir kartu skaityti. 
Programėlėje rasite ir filmą Jėzus bei 
jo fragmentus.

9. goD ToolS
https://godtoolsapp.com/

Ši programėlė padės dalytis Biblijos 
tiesomis su kitais. Programėlėje į 
lietuvių kalbą išversti šie du lanks
tinukai: Keturi dvasiniai dėsniai bei 
Pilnas Šventosios Dvasios

10. TWR360
https://www.twr360.org/app

Nors šiame sąraše ir paskutinėje, bet 
tikrai ne prasčiausioje Trans World 
Radio programėlėje TWR360 lietuvių 
kalba galima klausytis Biblijos studijų 
ciklą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten 
taip pat rasite audiodramą Jėzus.
Jeigu jums patinka užsienio krikščio
niška muzika, tai šioje programėlėje 
rasite įvairiausių jos stilių. Prie šios 
programėlės turinio prisidėjo ir mūsų 
Gerosios Naujienos Centras.

Parengė Robertas Peteraitis
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Įtaką gali daryti kiekvienas.

Daugiau informacijos www.lyderiams.lt 

lapkričio 22-23 d. 

Bilietus platina: 

Kalgaryje (CSBS

 

Naujos knygos
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Rytojaus dieną, matydamas ateinantį 
Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, 
kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, 
apie kurį aš kalbėjau: po manęs ateis vyras, 
pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už 
mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis 
būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikš-
tiju vandeniu“. Jn 1, 29–31

Kiekvienas žmogus jaučia, kad jo gyveni
mas nėra betikslis. Nesu naivuolis ir žmo
gaus gyvenimo neidealizuoju – iš tiesų daug 
kas nemato jokio gyvenimo tikslo, nebent 
tik trumpalaikius: kaip pasimaitinti, sušilti, 
patirti malonumą. Visai neseniai skaičiau 
straipsnį apie vieną žinomą Lietuvos moterį. 
Ji kalbėjo apie tai, kaip beviltiškai ir bepras
miškai gyvenime jautėsi, o gimus kūdikiui 
tas jausmas dar labiau sustiprėjo, nes į šį 
pasaulį moteris atnešė dar vieną gyvybę, 
turėsiančią patirti šios ašarų pakalnės be
prasmybę ir absurdą.

Jungtinėse Amerikos Valstijose tam tik
ra grupė žmonių, daugiausia aukštesnio 
socialinio sluoksnio, apie gyvenimo absur

Apreikšti 
Dievo avinėlį

diškumą, laikinumą ir tikslo neturėjimą ne 
tik kalbantys rimtai, bet tuo ir gyvenantys, 
netgi turi konkretų pavadinimą. Juos akro
nimiškai įvardija DINK – Dual Income, No 
Kids, – taigi, išvertus: dvigubos pajamos, jo
kių vaikų. Vis dėlto kiekvieno iš mūsų širdyje 
yra įdėtas supratimas, kad esame daugiau 
negu daiktai ar gyvūnai, ir kad gyventi yra 
verta – ne tam, kad patirtum šio pasaulio 
malonumus, o todėl, kad esi žmogus ir tau 
yra duotas gyvenimo tikslas.

Jonas Krikštytojas, tikrai vienas svarbiau
sių Jėzaus namininkų, Šventojo Rašto yra 
parodomas turįs labai aiškų gyvenimo tikslą. 
Tokie žmonės paprastai įkvepia ir kitus turė
ti tikslą, skatina bandyti suprasti gyvenimą ir 
tai, kas jame yra vertinga, akina siekti įžvelg
ti gyvenimo tikslą, būti drąsiems, nebijoti.

Jėzus augo apsuptas žmonių, kuriems 
jų gyvenimo tikslai buvo labai aiškūs, ir jie 
veikė bandydami šiuos tikslus įgyvendinti. Neseniai dienos šviesą išvydo 

nauja Vilniaus laisvųjų krikščionių 
bažnyčios pastoriaus
Artūro Rulinsko knyga „Jėzaus 
namininkai“. Ši knyga gvildena 
Jėzui artimiausių žmonių, Jo 
kraujo ryšio giminaičių – Marijos, 
Juozapo, Zacharijo, Elžbietos ir 
Jono Krikštytojo – gyvenimą, 
jų požiūrį, santykius su Dievu ir 
įtaką pačiam Jėzui. Knyga skirta 
ugdyti Kristaus mokymo pažinimą, 
brandinti tikinčiųjų dvasingumą, 
apmąstyti asmeninę dievotumo 
praktiką, skelbti kiekvieno žmogaus 
sielą išganančią žinią. Spausdiname 
autoriaus įžvalgas iš naujosios 
knygos.

Prisiminkime Jo globėją Juozapą, kuris, 
tikėdamas, ką Dievas apreiškė, vedė nėščią 
merginą ir rūpinosi ja ir kūdikiu. Buvo geras 
tėvo, globėjo ir ganytojo pavyzdys augan
čiam Jėzui. Berniuko motina Marija taip pat 
turėjo labai aiškų gyvenimo tikslą. Biblijoje 

Nepažindamas 
Dievo ir Jo 
tikslo žmogus 
turi „mažiau“ 
savęs, negu 
vykdydamas 
Dievo tikslą.
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skaitome, kad ji gyveno tam, jog vykdytų 
Dievo valią ir garbintų Viešpatį, tad gavusi 
užduotį pagimdyti ir išauginti Jėzų, ją įvyk
do, o po Jėzaus mirties kartu su apaštalais 
skelbia Evangeliją.

Jėzaus giminaičiai Zacharijas ir Elžbieta 
taip pat suprato, kad jų gyvenimas prasmės 
kupinas ir paskirtis taip pat labai prasminga. 
Jiems gimė sūnus Jonas, kuris tėvams ugdant 
išaugo tokiu žmogumi, kokį Dievas galingai 
naudojo parengdamas tautą savo Sūnaus 
atėjimui. Nagrinėjamoje Evangelijos pastrai
poje skaitome apie tai, kad Jonas patvirtina, 
jog Jėzus esąs ilgai lauktas Dievo avinėlis, 
ateinantis sunaikinti pasaulio nuodėmes, ir 
antra – jog pats Jonas gyveno tam, kad jis 
(Jėzus) būtų apreikštas Izraeliui. Nors šias 
eilutes būtų galima skaidyti ir analizuoti 
daug išsamiau, kalbant apie Joną Krikštytoją 
norisi susitelkti būtent į tai, kaip šis žmogus 
suprato savo paskirtį ir kodėl gyveno. Jeigu 
dar kartą jo paklaustume: „Jonai, koks yra 
tavo gyvenimo tikslas?“, manau, jis mums 
atsakytų: „Apreikšti Dievo Avinėlį!“

Gyvenime mes sutinkame tikrai daug 
žmonių, siekiančių labai laikinų gyvenimo 
tikslų. Yra tekę ne kartą girdėti, kad gyve
nama tam, jog užaugintum vaikus, kad pa
tirtum džiaugsmo, kad tarnautum Tėvynei, 
kad rūpintumeisi pasenusiais tėvais, kad 
turiningai nugyventum Dievo tau skirtą lai
ką. Iš tiesų tai daugiau darbai ir patyrimai, 
kurie nėra pats gyvenimo tikslas. Gyveni
mo tikslas turi būti daugiau negu darbas, 
kurį vienas žmogus gali nuveikti greitai, o 
kitam tai užtrunka. Gyvenimo tikslas yra 
daugiau negu paprasta veikla, atspindinti 
tik tai, kas man patinka ir ką moku gerai 
daryti. Nežinau kodėl, tačiau Biblijoje pra
dedant aprašinėti tam tikrų jos personažų 

gyvenimą dažniausiai jau skaitome apie tai, 
kad jie jau artėja link savo gyvenimo tikslo. 
Biblijoje nėra aprašoma nei Jono Krikštyto
jo, nei Marijos, nei Zacharijo, nei Juozapo, 
nei Petro, nei Pauliaus vaikystės, jaunystės 
dienos. Neaprašoma, apie ką jie svajojo. 
Nėra rašoma, ką jie mėgo, su kuo drauga
vo. Biblijos pasakojimuose šie žmonės yra 
atskleidžiami pagal tai, kaip jie atrado savo 
gyvenimo tikslą ir kaip jiems sekasi jo siekti, 
o visų jų tikslas – skelbti Dievo Karalystę ir 
Dievo Sūnų.

Žmonės, kurie savo gyvenimu skelbia 
Kristų, jaučiasi gyveną prasmingai, jaučiasi 
einantys teisingu keliu. Jonas, kurį žmonės 
pavadino Krikštytoju, neabejotinai turėjo 
ypatingų sugebėjimų, buvo išskirtinis žmo
gus. Vis dėlto verta paklausti, o kas būtų 
buvęs tas Jonas, jeigu nebūtų siekęs vykdyti 
jam Dievo suteikto tikslo apreikšti Dievo 
Avinėlį? Manau, tuomet apie šį vyrą mes 
nieko nebūtume girdėję. Nors tūlam atrodo, 
kad siekti tokio gyvenimo tikslo yra labai 
lėkšta. Nepažindamas Dievo ir Jo tikslo 
žmogus turi „mažiau“ savęs negu vykdyda
mas Dievo tikslą.

Gali būti, kad, nepažindamas Dievo, Jo
nas būtų nugyvenęs ilgesnį, sotesnį, ne tokį 
pavojingą gyvenimą. Gali būti, kad Jonas 
būtų auginęs vaikus, per šabus vaikščiojęs į 
sinagogą, mylėjęs žmoną, ir jam gyvenimas 
būtų buvęs nuostabus. Tačiau verta pažymė
ti, kad jis būtų praleidęs tai, kas gyvenime 
buvo jam Dievo duota, ir yra daug svarbiau 
nei nepastebima kasdienė veikla. Kuo Jonas 
yra išskirtinis? Meile ir paklusnumu Dievui. 
Toks ir yra žmogaus gyvenimo tikslas, labai 
aiškiai nurodytas Dievo Įstatymuose. Jono 
tarnystė skelbiant ir apreiškiant Izraeliui 
Kristų jau yra jo gyvenimo tikslo siekimo 
padarinys, suteikęs jam prasmingos veiklos, 
įgalinęs jį iškilti aukščiau už kitus žmones 
ir išlikti žmonijos istorijoje. Džiaugiamės, 
kai matoma, jog siekiamas gyvenimo tikslas 
yra įprasminamas, kai matai, kad šiame pa
saulyje esi Viešpaties, Valdovo, tarnas, o ne 
neaiškių galių valdoma marionetė. Gyveni 
Viešpaties sukurtoje žemėje laiku, kurį Jis 
nurodė, nuveikdamas, kas Jam naudinga. 
Nemanau, kad mes panašiai atsiliepsime 
kaip Jonas ir taip ištikimai tarnausime.

Paskaitę Rašte pamatysime, kad aktyviai 
arba profesionaliai Dievo Sūnų skelbia vie
nišesni ir vaikų neauginantys žmonės, lais
viau judantys, keliaujantys, laisvesni ryžtis 
didesniam skausmui ar net rizikuojantys gy
vybe. Tačiau ir tie, kurie yra įsipareigoję iš
maitinti savo šeimą, užauginti vaikus, kurie 
yra sėslesni ir panirę į buities darbus, – taip 
pat karštai gali tarnauti skelbdami Kristų. 
Jonas gyveno ne pritaikydamas Dievą pagal 
savo asmenybę, bet pagal tai, kas jame pa
čiame atitinka Dievo asmenybę. Jis tarnystę 
matė ne kaip gėrį sau pačiam, bet kaip gėrį 
Dievo reikalui. Su meile ir paklusnumu Die
vui veikti apreiškiant žmonėms Kristų.

Šis tikslas, net ir praėjus dviem tūkstan
čiams metų po Kristaus gimimo, keičiantis 
kartoms išlieka nepakitęs. Manau, kad ir 
mes, būdami labai skirtingi, tačiau mylėda
mi Dievą bei Jam paklusdami, ir jau atradę 
gyvenimo tikslą, galime prasmingai tarnauti 
Kristui. Iš tiesų lyginant su bet kuriuo svar
biu ir garbingu žmogišku užsiėmimu nėra 
svarbesnės ir lemtingesnės žmogaus veiklos 
nei skelbti, ką Kristus apreiškė.

Žmonės, kurie savo 
gyvenimu skelbia 
Kristų, jaučiasi 
gyveną prasmingai, 
jaučiasi einantys 
teisingu keliu. 

Knygą galite įsigyti:
www.km.lt

Ši knyga gvildena Jėzui 
artimiausių žmonių, Jo 
kraujo ryšio giminaičių – 
Marijos, Juozapo, Zacharijo, 
Elžbietos ir Jono Krikštytojo – 
gyvenimus, jų požiūrius, 
santykius su Dievu ir įtaką 
pačiam Jėzui. Knyga skirta 
ugdyti Kristaus mokymo 
pažinimą, brandinti 
tikinčiųjų dvasingumą, 
apmąstyti asmeninę 
dievotumo praktiką, 
skelbti kiekvieno žmogaus 
sielą išganančią žinią.

Artūras  
Rulinskas
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Šioje piligrimo kelionėje esu ne vienas... Mie-
las skaitytojau, linkiu palaimingos kelionės ne-
atrastais eilėraščių takais. Jei juose sutiksi Tą, 
kuris pirmas tave ir mane pamilo, mylinčioj 
širdy išsvajojo ir ištikimai lydi į Tėvo namus, 
būsiu laimingas.“ Taip į poezijos mylėtojus 
kreipiasi knygos autorius. „Gyvieji šaltiniai“ su 
Linu kalbėjosi apie kūrybą, dvasines paieškas 
bei atradimus, Dievo vedimą ir Jo pamokas 
žmogaus gyvenime.

Kada prasidėjo jūsų kelionė su Viešpa-
čiu? Kaip supratote, kad Jėzus beldžia į jūsų 
širdies duris?

Viešpats Jėzus į mano širdį pradėjo belsti 
jau seniai, tikriausiai nuo vaikystės. O kad 
prisibelstų, Dievas neretai panaudoja kitus 
žmones. Mano šeimoje abu tėvai buvo tikin
tys, pamaldūs, jie lankė bažnyčią, o kartu su 
jais ten eidavau ir aš. Mano garbaus amžiaus 
krikšto tėvas Vincas Jalinskas buvo kunigas, 
tad ir mano pažintis su bažnyčia vaikystėje 
prasidėjo nuo šio žmogaus noro supažindinti 
mane su tikėjimo tiesomis. Krikšto tėvas at
skleidė man kitokį, mylintį bažnyčios veidą, 
nes jis pats buvo labai svetingas, mylėjo žmo
nes. Dar vaikystėje atmintin įstrigo suvokimas, 

Nakties tyloje –  
Dievo raginimas kurti

jog tikėjimas nebūtinai būna susijęs su šaltu, 
įtampą keliančiu pamaldumu, jis gali būti ku
pinas meilės, kuri dažniausiai išliejama, kai kiti 
žmonės atveria širdis, kai esi priimtinas toks, 
koks esi. Būtent vaikystėje aš ir sutikau tokius 
žmones, su kuriais bendraudamas patyriau 
Dievo meilę, ir manau, jog taip Dievo buvau 
kalbinamas ieškoti Jo ir Jį atrasti.

Vėliau supratau, jog lankyti bažnyčią yra dar 
ne viskas. Atvykęs iš Šiaulių į Vilnių studijuoti 
architektūros, aš maniau, jog ieškau Dievo, bet 
iš tiesų Jo nepažinau. Man atrodė, kad Jis yra 
kažkur pasislėpęs, todėl su savo paieškomis 
buvau nublokštas kažkur į pakraščius, į ezo
teriką ir t. t. Ir tik dabar supratau, jog Dievas 
mane saugiai išvedė iš tų klystkelių tam, kad 
mano širdyje atsirastų didesnis Jo meilės alkis. 
Nes kuo daugiau domėjausi ir savo protu sten
giausi perprasti alternatyvius krikščionybei 
dalykus, tuo labiau man atrodė, kad Dievas 
tolo nuo manęs. Aš tarsi praradau asmeninį 
ryšį su Juo, o šio ryšio aš iš tiesų labai ilgėjausi.

Ar jūsų gyvenime buvo akimirkų, kai 
supratote, jog būtent Jėzus Kristus yra tas 
tikrasis Viešpats ir Gelbėtojas, kuris tebe-
nori jus apkabinti?

Tikėjimo kelionėje Dievas siunčia žmo
nes, kuriuos pasitelkdamas paliudija, jog yra 
gyvas. Ankstyvoje jaunystėje mano dvasiniai 
ieškojimai nuvedė mane į Paberžę pas tėvą 
Stanislovą, pas kunigą, kuris liudijo tą paprastą 
tikėjimą, evangelinę tiesą, tai darydamas ba
somis kojomis, paprastoje kaimo bažnytėlėje, 
ir jo kalba lietė mano širdį. Taip pat Dievo 
menininkas Vilius Orvydas buvo tas žmogus, į 
kurio kūrybą žvelgdamas jaučiau Dievo meilės 
prisilietimus.

Tačiau asmeniškai ilgą laiką išgyvenau lai
kotarpį, kai tarsi jaučiau, jog Dievas nuo manęs 
yra toli, nes labai ilgėjausi asmeninio ryšio su 
Juo, to ieškojau, bet išgyvenau nusivylimą, 
kad galbūt niekada jo nebeatrasiu. Tai buvo 
tarsi ilgai užtrukusi tikėjimo dykuma, kurioje 
nejutau Dievo artumo, nors labai jo troškau. 
Tačiau būtent tas dvasinis alkis ir troškulys 
vedė ieškoti artumo su Dievu.

Ėmiau suprasti, jog Dievas kalba ir pasi
telkdamas aplinkybes. Atėjus laikui, iš Dievo 
malonės sukūriau šeimą, su žmona susituokę 
gyvename jau per trisdešimt metų. Ir kai mano 
gyvenime atsirado kitas žmogus, tos Dievo 
paieškos tapo nebe mano vieno, o mūsų abiejų 
su žmona. Mes abu troškome Dievo artumo ir 

Neseniai dienos šviesą 
išvydo pirmoji lino 
Poniškaičio poezijos 
knyga „Akmuo šuliny“. 
„Tos eilės iš mano 
Tikėjimo kelionės. 
Jų šaltinis – Meilė, o 
tekėjimas – iš Tikėjimo.
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atradome tas vietas, kur jį galėjome išgyventi. 
Tas rimtesnis dvasinis patyrimas buvo mano 
kartu su šeima. Paprastoje aplinkoje, tarp kitų 
krikščionių mes galėdavome dalintis savo išgy
venimais, savo tikėjimo kelione, ir būtent per 
kitus žmones Dievas liudijo man savo meilę ir 
ją apreikšdavo. Sutikęs tikėjimo brolius ir sese
ris aš dažnai užsidegdavau tokiu troškimu kaip 
ir jie – liepsnoti tikėjimu ir Dievo meile, nors 
visą laiką jutau savo širdies kietumą.

Jūsų specialybė – architektas. Kokiomis 
gyvenimo aplinkybėmis pradėjote kurti ei-
les? Kas tam turėjo įtakos?

Architektūros specialybė mane patraukė 
kaip tam tikra kūrybos sritis. Nuo vaikystės 
mielai piešdavau, todėl su kūryba ir piešimu 
susijusi architektūra man tikrai patiko.

Su poezija buvo dar kitaip. Būdamas paau
glys, supratau turįs įkvėpimą rašyti. Manau, 
jog kiekvienas esame bandę tai daryti, todėl 
ir aš nebuvau išimtis. Tačiau mane pastebėjo 
tuometinė mokytoja Juzė Giniotienė, ji paska
tino dalyvauti moksleivių poezijos konkursuo
se. Tokia buvo pradžia. Ir po pirmųjų bandy
mų ilgai nebuvo jokios poezijos. Architektūra 
tapo mano pragyvenimo šaltiniu, bet ji nėra 
kaip nors susijusi su mano poezija. Rimtesni 
poezijos bandymai atėjo tuo metu, kai aš 
pasidaviau Dievo vedimui. Atsižvelgiant į tai, 
kad visą gyvenimą buvau kamuojamas baimių 
būti savimi, didelio jautrumo, kartėlio, nevil
ties, poezija padėjo man išsilaisvinti. Ir kai 
ieškodamas atsakymų atėjau į krikščionišką 
vyrų organizaciją – Veikliųjų žmonių bendriją, 
kuri vienija įvairių krikščioniškų denominacijų 
vyrus, Dievo meilė pradėjo atitirpdyti mano 
širdies ledus. Man labai patiko šlovinti Dievą, 
todėl netikėtai sau pačiam aš po dvidešimt 
trejų metų pertraukos vėl paėmiau į rankas 
gitarą. Taip vėl pradėjau išgyventi džiaugsmą, 
Viešpaties meilę, Jo artumą. Tapau jautresnis 
Dievo kalbinimui, pradėjau labiau klausytis, 
ką Jis man šneka. Man labiau pradėjo rūpėti 
Jo nuomonė apie mane, o ne kitų žmonių ir 
ne mano paties supratimas. Ir eilėraščiai atėjo 

būtent tuo metu. Anksti ryte, vos man prabu
dus, išgyvendavau Dievo artumą, Jo meilę, Jo 
buvimą, ir po truputį atėjo raginimas: „Rašyk!“ 
Dėl poezijos ginčijausi su Dievu, vis kartojau 
Jam, kad aš nemoku rašyti ir net nežinau, ką 
rašyti, bet Jo raginimas buvo stipresnis už 
mano pasipriešinimą. Galiausiai paklusau, ir 
paėmęs pieštuką užrašiau žodį; tada paste
bėjau, kaip žodžiai pradėjo lietis ir dėliotis, ir 
pajutau, kad esu vedamas tai daryti. Pirmasis 
eilėraštis gimė prieš dešimt metų, jis vadinosi 
„Akmuo šuliny“, nuo jo prasidėjo ir mano po
ezijos knygos gimimas.

Ką jums reiškia poezija, kurioje atsispin-
di Visagalio Dievo šviesa ir Jo darbai?

Galiu pasakyti, kad kiekvienas mano eilė
raštis ateidavo nakties tyloje, ir tai aš laiky
davau Dievo malone, nes kartu su eilėraščio 
žodžiais išgyvendavau Dievo meilę. Eilėmis aš 
atsakiau į Dievo kalbinimą, ir tai man pačiam 
buvo didelė palaima. Ši mano poezija buvo 

tarsi malda, kuria buvo pagarbinama Šventoji 
Trejybė – Dievas Tėvas, Sūnus Jėzus Kristus ir 
Šventoji Dvasia. Kartais tos eilės būdavo labai 
asmeniškos, ir jas rodyti kitiems tuo metu ne
buvo noro. Tačiau atėjo laikas, kai paragintas 
pradėjau su kitais dalintis savo poezija. Kai 
paaiškėjo, jog ir kitus žmones sujaudina mano 
eilėraščiai, supratau, kad jie nebepriklauso 
vien tik man, aš turiu juos paleisti. Visa tai 
vedė link poezijos knygos gimimo.

Kokie žmonės ir aplinkybės padarė įtaką 
jums ir jūsų kūrybai?

2011 metais Pilnų namų bendruomenėje 
radau skelbimą apie Dievo gailestingumo me
tams skirtą respublikinį eilėraščių konkursą. 
Perskaitęs šį skelbimą, pradėjau galvoti, apie 
ką gi yra mano eilėraščiai. Ir supratau, kad jie 
visi yra apie Dievo meilę ir gailestingumą... 
Kelias dešimtis savo eilių nusiunčiau kon
kurso komisijai, ir iš Dievo malonės tapau tų 
metų konkurso laureatu. Vėliau atsirado dar 
keletas žmonių, turėjusių įtakos mano kaip 
poeto keliui. Vienas iš jų buvo poetas, litera
tūros kritikas Alfredas Guščius, jis įvertinęs 
mano eiles, paragino išleisti poezijos knygą. 
Dar vienas svarbus žmogus buvo mano dėdė, 
mamos brolis Juozas Elijošius, gyvenantis 
išeivijoje, JAV. Antrojo pasaulinio karo metais, 
būdamas jėzuitų vienuolis, dėdė pasitraukė į 
Vakarus, iš ten išvyko į JAV, ir keturiasdešimt 
šešerius metus mes apie jį nieko nežinojome. 
Bet 2010 metais mūsų pažįstami, gyvenantys 
JAV, atrado dėdės anglų kalba išleistą knygą 
„Gyvieji Kristaus žodžiai aramėjų kalba“, ku
rios viršelyje buvo anotacija apie autorių. Taip 
supratome, jog ši knyga buvo išleista būtent 
mano dėdės Juozo. Susiradęs jo elektroninį 
adresą, aš jam parašiau, ir jau po kelių valan
dų gavau jo atsakymą, patvirtinantį, jog jis iš 
tiesų yra mano dėdė. Šiandien jis yra garbaus 
amžiaus, bet nepaisant metų skirtumo, mus 
sieja stiprus ryšys, kurį vertinu kaip tikėjimo 
brolių ryšį. Puikiai išsilavinęs poliglotas mano 
dėdė gerai pažįsta ir klasikinę poeziją, tad kai 
turėjo galimybę paskaityti mano kūrybos. Jis 

tose eilėse atrado kažką artimo ir svarbaus ir 
atsiuntė man raginimą leisti poezijos knygą. 
Negana to, jis finansavo šios knygos leidimą 
ir pasiūlė ją pristatyti kaip poezijos albumą su 
mano darytomis nuotraukomis, taip praple
čiant eilėraščio mintį.

Ką norėtumėte palinkėti savo poezijos 
skaitytojams?

Tikėjimo kelionėje pasitaiko visko, ir tos 
dvasinės dykumos, ir tos kūrybos naktys yra 
reikalingos mums patiems. Taip Dievas mus 
apvalo, iš mūsų gyvenimo patraukia nesvar
bius dalykus ir atveda mus prie asmeninio 
ryšio su Savimi. Nes tada, kai patiriame asme
ninį ryšį su savo Gelbėtoju Jėzumi Kristumi, 
visa kita, kas vyksta mūsų gyvenime, atsistoja 
į savo vietas, ir toje šviesoje įgyja prasmę. Kiek
vienam į žemę atėjusiam žmogui Dievas turi 
savo planą ir užduotį. Todėl kiekvieno gyveni
me ateina tik jam skirtos naktys, kad jų metu 
galėtume pažinti Jo malonę, Jo meilės gelmes, 
ir tai pažinę patys taptume Jo meilės laidinin
kais. Taigi, išgirdęs Dievo raginimą, pats pra
dėjau eiti į kalėjimus, ligonines, reabilitacijos 
centrus ir ten su žmonėmis dalintis Gerąja 
Naujiena. Taip galėjau dalintis su jais Dievo 
meile, kurios pats esu pripildytas. Patyriau, jog 
tokiose socialiai jautriose vietose Dievas yra 
itin arti žmonių, ir aš esu ypač palaimintas, kad 
Viešpaties meile galiu dalintis būtent su jais. 
Norėčiau paraginti savo poezijos skaitytojus 
dalintis tomis Dievo dovanomis, kurias jie yra 
gavę iš Viešpaties, ir taip patirti Dievo artumą, 
Jo gyvybę ir palaiminimus.

Noriu palinkėti jums gręžtis į Dievo šviesą, 
nepaisant jokių aplinkybių. Kol esame žemėje, 
lengva niekam nebus. Bet mes esame ne vieni, 
su mumis yra Dievo Sūnus, kuris buvo prikal
tas ant kryžiaus ir prisikėlė iš mirties. Ir mes 
esame pašaukti žengti į Jo prisikėlimo pergalę, 
nes jos be kančios nebūna. Būkite palaiminti!

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Arnoldas Matijošius

Anksti ryte, vos 
man prabudus, 
išgyvendavau 
Dievo artumą, Jo 
meilę, Jo buvimą, 
ir po truputį atėjo 
raginimas: „Rašyk!“



Poezija

KAIP MEDIS ANT UOLOS

Tu vienas, Viešpatie, žinai,
kodėl mane pasodinai
kaip medį ant kietos uolos,
šaknim vis ieškantį tylos – 

tyros tėkmės iš tos gelmės,
gyvybę teikiančios vilties...
Vis tiek uola, nors ir kieta,
geriausia man skirta vieta – 

ten saulės šviesoje galiu,
sušildytas jos spindulių,
aukštyn į dangų kelt rankas
tarsi žaliuojančias šakas – 

ten tankmėje tarp tų šakų
sparnuočių prisukta lizdų – 
tie paukščiai spurda širdyje
ir gieda Tau kartu su ja.

....................................
Širdy ramu, nes Tu žinai
geriau, kodėl pasodinai
mane kaip medį ant uolos,
gaivinamą gelmių tylos.

Linas Poniškaitis

IR VĖL NAKTIS

Ir vėl naktis, ir vėl į kalną kelias,
esu ir vėl paklydęs be namų...
Aš nežinau, kodėl taip širdį gelia
ir naktį šią kodėl taip neramu.

Paklydau, Viešpatie – atleisk – sustojau.
To kalno didelio išsigandau – 
kaip reiks į jį įkopt, užsigalvojau
ir viską, ką turėjau – praradau.

Ne man vienam tas kelias ir tas kalnas,
per silpnas aš ir neturiu jėgų – 
esu tik skruzdėlė ant Tavo delno – 
bet su Tavim – man nieko nebaugu.

Tik su Tavim nakty keliaut išdrįstu,
išlaisvintas iš praeities ir ateities – 
tik Tu išvest gali iš mano klystkelių
ir kelią žiburiu tamsoj nušviest.

Palaimink, Viešpatie, mane ir mano kelią
ir Tavyje atrasti vėl savus namus
padėk – juk Tu žinai, kodėl taip skaudžiai gelia
man širdį – ir kodėl šiąnakt aš neramus...

TAVAM DELNE

Tavam delne vingiuoja mano kelias
ir mano klystkeliai šakojasi delne – 
Tu atrandi paklydusį mane gilioj raukšlelėj
ir iškeli į delno aukštumas mane...

Ir kur beeičiau, Tau brangus kiekvienas
manasis žingsnis – leidi tai širdim suprast – 
palaimintos ant Tavo delno mano dienos,
akimirkos ir metai – juos naujai atrast

Tu savo meilėj mokai ir nušvieti kelią
ir mano klystkelius, ten įrėžtus delne – 
dėkoju Tau, kad ir gilioj raukšlelėj
galiu laimingas būt, nes sutikau Tave. 
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iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš 
tikiu, kad Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują dėl mano pa-
darytų nuodėmių. Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas. Atleisk, 

Viešpatie, visas mano nuodėmes ir nuplauk jas savo šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į 
mano gyvenimą. Priimu Tavo amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis 
išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.
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Jeigu meldeisi šia malda nuoširdžiai, visu protu, visa širdimi ir visa savo esybe tikėdamas tuo, gali 
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