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Brangūs mūsų žurnalo skaitytojai ir bičiuliai,

viliuosi, jog Jūs ir Jūsų artimieji esate sveiki. Ši žiema, 
kaip ir praėjęs pavasaris, mums visiems atnešė daug ne-
rimo ir nežinomybės. Ir šis šventinis laikotarpis mums 
visiems bus kitoks. 

Primindamas mūsų Viešpaties atėjimo į žemę laikus, 
kuomet tamsybių siautėjimo metą ženklino Erodo įsaky-
mas nepalikti gyvo nei vieno naujagimio, mūsų dienomis 
šėlsta COVID-19, nusinešdamas daug brangių gyvybių. 
Šiuo nelengvu metu raginame kiekvieną tikintį žmogų 
užtarti maldoje mūsų šalies medikus, sergančiuosius, 
silpnesnės sveikatos ir vyresnio amžiaus žmones, mūsų 
bendruomenes ir valdžias. 

Jau esame pavargę nuo visų nuotolinio bendravimo 
platformų ir išsiilgę gyvo bendravimo, todėl iš visos 
širdies linkiu, kiek tai bus įmanoma, šiltos ir tikros ben-
drystės su artimais žmonėmis. Tikiu, jog dar labiau im-
sime branginti kiekvieną gyvą santykį, nuoširdų pokalbį 
matant artimo žmogaus akis, šiltą ir brolišką vienas kito 
apkabinimą. 

Šis laikas kitoks, bet JĖZUS KRISTUS yra tas pats 
vakar, šiandien ir per amžius (Hebrajams 13, 8). Te Jo 
artumas suartina Jūsų širdis, te Jo gailestingumas padeda 
Jums atleisti, te Jo ištikimybė stiprina Jus pasitikėti, te Jo 
malonė moko Jus ir mus mylėti!

Žurnalo redakcinės kolegijos vardu misionieriško 
labdaros fondo „Šviesa rytuose“  
valdytojas Remigijus Jucevičius

Švęskime mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo gimimą! 
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Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Giliai asmeniška misija
Tikriausiai panašu į tai – mes išgyvename, 

kad mūsų kūnas gali būti betarpiškai Dievo. 
Ir tai yra lyg prisilietimas prie pasaulio. Įkve-
piame Dievo artumą, iškvepiame misiją, šis 
ritmas negali nutrūkti. O pasaulis – tai ėjimas 
ten, kur matome tamsą, skausmą ir neviltį. Ro-
dos, Viešpats, apie kurį skaitome Šventajame 
Rašte, priartėja, nes veikia tada, kai išeiname 
iš namų su kokia nors „misija“. Tai gali būti 
pritrenkianti patirtis – savo kasdienybėje veik-
ti kartu su Tuo, iš Kurio, Kuriam ir per Kurį 
yra viskas. Koks yra šis misijos Dievas ir kaip 
Jis leidžiasi į tokį veiksmą su kūriniais? Tokia 
patirtis, besiveržianti iš vidaus ir apimantį 
visą veiklą, gali būti svarbi žmogaus gyveni-
me, ypač šiandien. Ji leidžia pamatyti, jog esi 
ne varžtelis dideliame mechanizme, ar dar 
baisiau, svetimas ir nelaisvas varžtelis. Nėra 
neaiškių mechanizmų, bet tiesioginis ryšys su 
Kūrėju, o veiksmai ne betiksliai, bet iš tiesų 
reikalingi mūsų pasauliui. 

Pagrindinis žodis, kuris apibūdina misiją, 
yra tiesiog siuntimas. Išeini, nes esi siųstas. Bet 
kadangi siunčia Dievas, kurio buvimas pasau-
lyje ginčijamas arba neigiamas, galima numa-
tyti, jog tame kelyje laukia sunkumai. Dažnai 
pirmasis smūgius patiria mūsų naivumas. Kas 
mums akivaizdu, kitiems ne tik abejotina, 
bet visiškai svetima. Mūsų įkarštis skelbiant 
žinią gali dar labiau viską iškreipti. Tai kviečia 
grįžti prie to, jog Dievas siunčia, bet šįsyk 
jau klausiame nenaiviai. Ar reikėtų tiesiog 
tikėti, jog Dievas siunčia visus tikinčiuosius, 
o tai reiškia ir mane? Tačiau ar toks bendras 
siuntimas per Knygą, kuri užrašyta prieš du 
tūkstantmečius, perves per patiriamus sunku-
mus? O gal yra koks ypatingas siuntimas? Kokį 
vaidmenį atlieka tikinčiųjų bendruomenė? Be 
to, reikia žinoti, kur esi siunčiamas ir ką reikia 
daryti? Dievo siuntimas gali būti didelis ir 
nesuvokiamas iššūkis, kaip ir Dievo mintys ir 
keliai – „Kaip aukštas dangus viršum žemės, 
taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano 
mintys – jūsų mintis.“ (Izaijo 55, 9) Bet štai jau 
netrukus pranašo knygoje skaitome apie lietų 

Misija: mūsų 
veiksmas 
tarp dangaus 
ir žemės

Paskutinio šių metų „Gyvųjų šaltinių“ 
numerio tema – „Misija“ – vainikuoja 
kelią, pradėtą pirmuoju metų numeriu – 
„Evangelija“. Ankstesnės temos viena su 
kita susijusios: „Evangelija“, „mokinystė“, 
„tarnavimas“. Pamažu aiškinomės ir 
atradome, kad visos jos yra ne priedai, bet 
būtinos bendrystei su Dievu. Ar galima taip 
pasakyti ir apie misiją? Kaip misija galėtų 
būti bendrystė su Dievu?

ir sniegą, krintančius iš šito aukšto dangaus ir 
negrįžtančius atgal, nes „(…) žodis, išeinantis 
iš mano burnos, nesugrįš pas mane bergždžias, 
bet įvykdys tai, ko trokštu, ir atliks, kam buvo 
siųstas.“ (Izaijo 55, 11) Atkreipkime dėmesį į 
žodį „siųstas“.

Evangelijos vainikuojamos misija: keturi 
paveikslai

Kaip ir šių metų „Gyvųjų šaltinių“ straips-
nių ciklas, pradėkime nuo Evangelijų. Visi 
pasakojimai apie Jėzaus žodžius ir darbus 
vainikuojami misija. Tad Evangelijos bus mūsų 
mokytojos. 

Evangelija pagal Luką 24, 46–49. Po prisi-
kėlimo susitikęs su mokiniais Jėzus be kita ko 
pasakė: „(...) pradedant nuo Jeruzalės, jo [Me-
sijo] vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad 
atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą (...) 
Ir štai atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano 
Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti 
jėga iš aukštybių.“ Atkreipkime dėmesį į žodį 
„atsiųsiu“. Vėliau, Apaštalų darbų knygoje 
evangelistas Lukas rašo: „Pirmoje knygoje, Te-
ofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo 
pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią 
buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją 
Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams 
įsakymų.“ (Apaštalų darbų 1, 1–2) Tai knyga 
apie apaštalų, o tiksliau, Šventosios Dvasios 
darbus. Evangelijos puslapiuose pasakojama 
apie Dievo energijos apraiškas, jie pilni misi-
jos. Tai savaip primena Jėzaus žodžius: „Vieš-
paties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane 
(...) Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, 
akliesiems regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų.“ 
(Luko 4, 18) Realybė tęsiasi, mokiniai įtraukia-
mi į Dievo misiją. 

Šiandien daug dalykų mums kelia nerimą. 
Visuomenėje vykstantys procesai gali išsiurbti 
visą deguonį, ir mes negalime gyventi kuo nors 
kitu. Šis Dievo judėjimas, misija buvo kitokie, 
atveriantys ir išlaisvinantys. Ne mokiniai tai 
pradėjo, Dvasia žengė pirma mokinių, o jie 
turėjo pamatyti ir suprasti, ką Dievas daro. 
Šio judėjimo jie negalėjo kontroliuoti. Dvasia 
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įveikė įvairius žmogiškus barjerus ir subūrė 
į bendrystę, kurios principas yra ne išorinis 
kompromisas, o iš Dievo ateinanti Dvasia, 
viena ir daugialypė. Tai mums liudija daug 
dalykų – skelbimas turėjo pasiekti visas tautas, 
Dvasia pasireiškė kalbėjimu kitomis kalbomis 
(Apaštalų darbai 2, 4). Dvasia buvo išlieta ant 
kiekvieno kūno – sūnų, dukterų, jaunuolių ir 
senių – kad visi pranašautų. Bendruomenė, 
Dvasiai veikiant, „visa turėjo bendra“ (Apaštalų 
darbų 2, 44). Tada prasiplėtė Dievo tautos 
barjerai – Šventoji Dvasia nužengė ne ant 
žydų: „ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu.“ 
(Apaštalų darbų 10, 15) Bažnyčia sekė iš pas-
kos ir keitėsi, kitaip save organizavo, o judė-
jimas galiausiai pasiekė ano laikmečio galios 
centrą – Romą. Dievo upės vilnijo per visuo-
menės gyvenimą, prasiskverbdamos į įvairių 
žmonių, grupių gyvenimą, siekdamos apimti 
jų veiklas, padaryti jas pašventintomis, Dievui 
priimtinomis atnašomis (Romiečiams 15, 16).

Panašiai yra ir kitose evangelijose. Evangeli-
joje pagal Matą Jėzus Kristus išsiunčia mokinius 
tokiais žodžiais: „Man duota visa valdžia dan-
guje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano 
mokiniais visų tautų žmones (...) Ir štai aš esu 
su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ 
(Mato 28, 18–20) Šie žodžiai apima ir sutraukia 
visas svarbiausias šios evangelijos temas. Jėzaus 
priešininkai vis klausdavo „kokia valdžia“ darai 
ženklus ir kieno vardu kalbi. Štai čia, siunčiant 
į pasaulį, ši valdžia įsigalioja. Jėzaus prisikėlimu 
Dievas patvirtino Kristaus veiksmų ir teiginių 
teisėtumą, ir tai, kad jie yra skirti visiems. Bet 
šios valdžios išraiška yra mokinystė, kai pasaulis 
lipdomas pagal Jėzaus atvaizdą ir panašumą. 
Galiausiai čia slypi ir angelo žodžių Juozapui išpil-
dymas: „Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties 
žodžiai, pasakyti per pranašą: Štai mergelė nešios 
įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, 
o tai reiškia: „Dievas su mumis.“ (Mato 1, 23 – 24) 
Misija remiasi neribota Jėzaus valdžia, patvirtinta 
Jo mirtimi ir prisikėlimu, formuoja pasaulį pagal 
Jėzaus pavyzdį ir turi Dievo artybės garantą. 

Trumpiausias siuntimo pasakojimas – 
Evangelijoje pagal Joną. „Jėzus vėl tarė: „Ra-

mybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip 
ir aš jus siunčiu.“ (Jono 20, 21) Šio trumpo 
sakinio prasmė gali imti skleistis tik tada, jei, 
pirma, atkreipiame dėmesį, kokį vaidmenį 
Jėzaus tarnavime vaidino tai, kad Jis buvo 
Tėvo siųstas. Antra, turime prisiminti, kad 
Jėzus nėra vienintelis Tėvo siųstasis. Jo vardu 
Tėvas siųs Šventąją Dvasią (Jono 14, 26), kitur 
Jis sako, kad pats atsiųs Dvasią (Jono 15, 26; 
16, 7). Pasimetame krikščioniško gyvenimo 
kasdienybės rutinose, smulkmenose ir ko-
vose. O tada ši Šventojo Rašto vieta kviečia 
įsigyventi į didesnį paveikslą ir pamatyti, kad 
mūsų gyvenimai gali turėti misiją, kuri yra iš 
Dievo ir Dievui. Tai nėra savaime suprantama 
ar mechaniška, tai yra dovana. Taip pat kaip ir 
Dvasia yra dovana: „Tai pasakęs, jis kvėpė į juos 
ir tarė: ‚Imkite Šventąją Dvasią‘.“ (Jono 20, 22) 
Ir Jėzaus, ir Dvasios vaidmenys reikšmingi. Be 
Jėzaus neturėtume kūniško žodžio ir pavyz-
džio. Be Dvasios žodžiai ir realybė pasiliktų 
Knygoje ir negalėtų įsikūnyti mumyse. 

Labiausiai sukrečiantis siuntimo paveikslas 
yra Evangelijoje pagal Morkų. Seniausiuose 
Naujojo Testamento rankraščiuose Evangelija 
pagal Morkų baigiasi tokiais žodžiais: „(...) jis 
[jaunuolis baltais drabužiais] joms [Marijai 
Magdalenai, Marijai, Jokūbo motinai ir Sa-
lomei] tarė: ‚Nenusigąskite! Jūs ieškote nukry-
žiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia 
nebėra (…) Eikite, pasakykite jo mokiniams ir 
Petrui: jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį 
pamatysite, kaip jis yra jums sakęs‘. Jos išėjo ir 
skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs 
drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam 
nieko nesakė.“ (Morkaus 16, 6–8) Jei tokia yra 
tikroji šios Evangelijos pabaiga, šis nestandar-
tinis misijos paveikslas yra labai guodžiantis. 
Labiau nei kuris kitas pasakojimas jis apima 
mūsų žmogišką situaciją. Esame trapūs, bijan-
tys, klystantys žmonės. Dievo aplankymai yra 
sukrečiantys, netelpantys į mūsų suvokimo 
rėmus, išmuša mus iš vėžių. Praradę orienta-
ciją, nesuprasdami, kas vyksta, slepiamės. Tai 
atitiktų bendrą Evangelijos pagal Morkų stilių. Ji 
yra ne apie žmogiškai suprantamą triumfą. Joje 

kryžius yra Jėzaus Kristaus pergalė. Kita vertus, 
tai didelis padrąsinimas. Nepaisant mūsų tra-
pumo ir netgi per mūsų baimes Tas, kuris tapo 
žmogumi, toliau tęsia savo misiją. Anot angelo, 
Jėzų pamatysime Galilėjoje. Apie ją skaitome 
Evangelijos pradžioje: „Kai Jonas buvo suimtas, 
Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir ėmė skelbti Dievo 
Evangeliją.“ (Morkaus 1, 14) Trukt už vadžių, 
vėl iš pradžių – misija yra ėjimas kaip Jėzus ėjo, 
kartu su Jėzumi, dangaus karalystei ateinant į 
mūsų miestus ir miestelius. 

Pasaulis kaip užduotis ir atsakomybė
Skaitytojas vis tiek gali likti su klausimu, 

ką visa tai sako apie konkrečiai mano misiją? 
Evangelijos pasakojimai piešia didesnį pa-
veikslą, bet šis paveikslas nėra vien tik istori-
joje. Žmonių gyvenimui reikalinga misija, ir 
Evangelijos kalba apie tai, kad misija yra mums 
suteikiama, mes į ją įtraukiami kaip į judėjimą. 
Bet šis judėjimas nebus mūsų valdžioje ir ne 
apie mus – nugalėdama žmonių ir kultūrų su-
kurtus barjerus Dievo Dvasia nori atnešti Die-
vo kvapą į visas gyvenimo sferas ir žmogiškas 
patirtis. Į misiją esame kviečiamas kiekvienas, 
nepriklausomai nuo statuso. Taip kiekvienas 
tampame fronto linija ir kovos arena, žiūrint, 
kaip atsiliepiame į Dievo kvietimą. Misija yra 
ne tai, kad mes patys save siunčiame, bet kad 
Dievas siuntė ir Sūnų, ir Dvasią. Todėl mūsų 
misija – kūrinijos formavimas pagal Sūnaus at-
vaizdą ir ji gali vykti tik Dievo Dvasioje. Kitaip 
tai yra tiesiog propaganda. Tačiau ką naujo 
įžvalgos iš Šventojo Rašto tekstų gali atnešti 
žmogui, rimtai  svarstančiam apie savo gyve-
nimo misiją? Jokiu būdu negesinti įkarščio! 
Dievas tikinčiam žmogui pasaulį dovanoja iš 
naujo, dovanoja jį kaip pareigą ir užduotį. Ir ne 
tik kiekvienam tikinčiam žmogui, bet visoms 
bažnyčioms dovanoja visą pasaulį kaip pareigą 
ir užduotį. Kartu tai pamatę turėtume priimti, 
kad tikras kelias į dvasingumą yra būtent per 
veiksmą pasaulyje. O tai reikštų atsakyti, koks 
yra mano pašaukimas ne vien žiūrint į bažny-
čią, bet pasaulyje, kokiu tarnavimu pasauliui, 
kova ir atsakomybe jis pasireiškia?

Misija yra ne tai, 
kad mes patys 
save siunčiame, 
bet kad Dievas 
siuntė ir Sūnų, ir 
Dvasią. Todėl mūsų 
misija – kūrinijos 
formavimas pagal 
Sūnaus atvaizdą ir ji 
gali vykti tik Dievo 
Dvasioje.
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Istorijos puslapiai

Pasiuntinių kelionių pradžia
Mažosios Lietuvos (Rytų Prūsijos) evange-

likai kelis šimtmečius iki XX amžiaus vidurio 
šnekamojoje ir rašytinėje kalboje vartojo žo-
džius pasiuntinys, pasiuntinystė. Tarpukario ir 
net pokario metais Klaipėdos krašto evangeli-
kų bažnyčiose buvo švenčiama Pasiuntinystės 
šventė.

Tikriausiai svarbiausią pagrindą krikščio-
niškajai misijai randame Kristaus atsisveiki-
nimo su mokiniais žodžiuose: „Eikite į visą 
pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ 
(Morkaus 16, 15; Mato 28, 19). Šį siuntimą 
papildo kiti Jėzaus žodžiai: „Kai ant jūsų 
nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos ga-
lybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir 
visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės 
pakraščių.“ (Apaštalų darbų 1, 8) Reikėtų pa-
minėti, kad panašią užduotį iš Dievo Senojo 
Testamento laikais buvo gavusi Izraelio tauta: 
„Jūs mano liudytojai, (...) kuriuos išsirinkau.“ 
(Izaijo 43, 10; 44, 8)

Šventasis Raštas ir ankstyvosios Bažnyčios 
istorija liudija, kad kvietimas į Kristaus misiją 
skirtas ne tiek saujelei išrinktųjų profesionalų, 
kiek visai Dievo tautai, tikintiesiems, kurie 
išgirsta Dievo kvietimą ir jį priima. Kažkada 
jaunystėje išgirdau teiginį, kad Kristus kviečia 
žmogų sakydamas: „Ateik!“ Atėjusį priima, 

Pamąstymai apie 
krikščionišką misiją

Albertas Latužis
Ylakių evangelikų baptistų 
bažnyčios pastorius

Žodis „misija“ kilęs iš 
lotynų kalbos žodžio 
„missio“. Išvertus tai reiškia 
„siuntimas“. Mūsų laikais 
ši sąvoka plačiai vartojama 
ne tik religiniame, bet ir 
sekuliariame kontekste: 
rengiamos karinės, 
humanitarinės, kultūrinės 
ar kitokio pobūdžio misijos. 

palaimina ir sako: „Eik!“ Vadinasi, misionierius 
yra ne profesija, bet dieviškas pašaukimas, už-
duotis, įpareigojimas kiekvienam tikinčiajam.

Saulių iš Tarso, tapusį Pauliumi, pagrįstai 
galima laikyti žymiausiu misionieriumi pago-
niškose tautose. Tačiau iš jo laiškų matome, 
kad jis nesididžiuoja ir visų laimėjimų nepri-
skiria sau. Jis neslepia savo troškimo, kad kuo 
daugiau žmonių įtikėtų ir įsitrauktų į Kristaus 
misiją plačiausia prasme: „Aš sodinau, Apolas 
laistė, o Dievas augino.“ (1 Korintiečiams 3, 6) 
Paulius sako, kad jis su bendradarbiais tarnavo, 
kiek Viešpaties kiekvienam buvo skirta (plg. 
1 Korintiečiams 3, 5), o visa garbė priklauso 
Dievui! Naujojo Testamento pavyzdžiai nuro-
do į vieną labai svarbų dalyką krikščioniškoje 
misijoje – Šventosios Dvasios vadovavimą. 
Apaštalų darbų 16 skyriuje skaitome apie 
nuotykį antrosios apaštalo Pauliaus misijos ke-
lionės metu. Aplankęs kelias Mažosios Azijos 
vietoves, jis planavo pasukti į Bitinijos provin-
ciją, tačiau „Jėzaus Dvasia jų neleido“. Keista, 
negi Bitinijos gyventojams nereikėjo Evange-
lijos?! Teko pakeisti kelionės kryptį ir pasukti 
į beveik priešingą pusę. Tada ir paaiškėjo, jog 
Dievas siunčia Paulių ir jo bendradarbius į 
Makedoniją, kur jie labai laukiami. 

O Apaštalų darbų 10 skyriuje skaitome apie 
Dievo ieškotoją pagonį Kornelijų, kuris savo 

rūpestį išliejo melsdamasis Dievui. Jo mal-
dos „pakilo Dievo akivaizdon“. Atsakydamas 
Kornelijui Viešpats siunčia į pagalbą apaštalą 
Petrą. Bet čia iškyla problema! Petras nuošir-
džiai klysta ir tokiai užduočiai nėra pasiruošęs: 
„Jokiu būdu, Viešpatie!“ Tačiau Viešpats dar 
kelis kartus ragina, kol Petras nustoja ginčytis, 
pradeda mąstyti, jam paaiškėja Dievo užmojis 
ir jis pagaliau supranta, jog Dievui „brangus 
kiekvienos tautos žmogus“. Brangus ir pagonis 
romėnas Kornelijus, kuriam reikia paskelbti 
Kristaus Evangelijos tiesą. Tai buvo vienas 
iš pirmųjų palaimintų Evangelijos žingsnių į 
pagoniškų tautų pasaulį.

Svarbu pažymėti, kad pirmieji trys augan-
čios Bažnyčios amžiai buvo pažymėti kankinių 
krauju. Žiaurūs krikščionių persekiojimai 
nesustabdė jos augimo ir plėtros. Kažkas yra 
pasakęs: „Kankinių kraujas buvo krikščionybės 
sėkla.“ III amžiuje gyvenęs teologas Origenas, 
savo akimis matęs krikščionių persekiojimus, 
stebėjosi ir negalėjo suprasti, dėl kokios prie-
žasties jie persekiojami, šmeižiami, kaltinami 
ir žudomi, nors „perėjus visus kalėjimus nerasi 
nė vieno krikščionio, kuris būtų kalinamas dėl 
kriminalinio nusikaltimo“.

Daugybė istorinių pavyzdžių liudija, kad 
krikščioniška misija nėra linksma turistinė ke-
lionė, bet atsakinga Dievo akivaizdoje užduo-
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tis. Sudėtinga būtų kalbėti apie vėlesnių laikų 
krikščioniškos misijos reikalus. Sunku įžvelgti 
krikščionišką dvasią ginkluotuose žygiuose į 
pagoniškus kraštus, nors buvo aiškinama, kad 
Jėzus esą liepęs nenorinčius eiti į Dievo kara-
lystę atvaryti varu (žr. Luko 14, 23).

Padėtis iš esmės ėmė keistis XVII amžiuje, 
o XVIII amžių galima vadinti misijų amžiumi. 
Krikščioniškose misijose aktyviai dalyvavo 
pietistų, puritonų ir kitų panašių judėjimų 
šalininkai, taip pat baptistų, metodistų ir kitos 
evangelinės bendruomenės. Apie evangelinių 
misijų istoriją Lietuvoje iki XX amžiaus ne-
daug ką galima pasakyti. Kitokia padėtis buvo 
Mažojoje Lietuvoje, kuri priklausė Prūsijai. Čia 
misijų apraiškas galima įžvelgti XVIII a. pir-
moje pusėje, kai į Mažąją Lietuvą iš Zalcburgo 
krašto atkeliavo katalikiškos valdžios išvaryti 
pietistai. Savo nuoširdžiu pamaldumu ir gy-
venimo būdu jie „užkrėtė“ vietos gyventojus, 
o palankiausiai jų liudijimą priėmė lietuviai. 
Keletas zalcburgiečių per trumpą laiką pramo-
ko lietuviškai, kad galėtų su lietuviais dalintis 
Evangelija ir gyvo tikėjimo liudijimu. Prasidėjo 
vadinamasis surinkimininkų judėjimas, kuris 
tęsėsi iki pat Antrojo pasaulinio karo, o Klai-
pėdos krašte dar ilgiau. Sustiprėjęs surinkimi-
ninkų sąjūdis turėjo apie 80 pamokslininkų, 
kuriuos vadino Žodžio sakytojais. Absoliuti jų 
dauguma neturėjo teologinio išsilavinimo, bet, 
gerai susipažinę su Biblijos turiniu ir turėdami 
iškalbos dovaną, paprastai ir suprantamai aiš-
kindavo Šventąjį Raštą.

Vienas kitas pasinaudodavo galimybėmis 
pasimokyti misionierių mokyklose ir Pasiun-
tinystės draugijų būdavo išsiunčiami į Azijos ir 
Afrikos kraštus. Vienas iš jų, kuris, beje, niekur 
neišvyko, nes savo gyvenimą paskyrė tarnauti 
tarp lietuvių, buvo Johanas Ferdinandas Kelkis 
(Kelch, 1801-1877). Vokietis, gerai mokėjęs 
lietuviškai, buvo lietuvių kalbos mokytojas, 
žurnalistas, literatas ir Žodžio sakytojas. 
Didžiąją gyvenimo dalį jis gyveno Klaipėdos 
krašte, rašė straipsnius lietuviškiems laikraš-
čiams. Daugiau negu 40 metų – nuo 1832 iki 
1875 m. – leido ir redagavo pirmąjį periodinį 

lietuvišką leidinį „Nusidavimai apie Evangeli-
jos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių“. Di-
desnė laikraštėlio dalis buvo skirta žinioms iš 
misijų. Porą metų iki mirties jis leido laikraštį 
„Pasiuntinystės laiškelis“. Paruošė ir išleido 
nedidelį giesmyną „Giesmelės apie Evangelijos 
praplatinimą“. Kiek leido galimybės, jis skelb-
davo Dievo Žodį surinkimuose, kurie vykdavo 
ūkininkų namuose.

Evangelikų baptistų misionieriška veikla 
Klaipėdoje 1841 m. įsisteigusi bendruome-

nė nebuvo misionieriškos tarnystės rezultatas. 
Tačiau iš išlikusių gausių šaltinių galima drą-
siai tvirtinti apie gyvą misionierišką bendruo-
menės dvasią, kurią liudija įvairi ir vaisinga 
veikla. Pirmąjį gyvavimo dešimtmetį ženklino 
nelabai draugiškas miesto valdžios ir kitų baž-
nyčių dvasininkų požiūris į naujai atsiradusią 
bendruomenę. Tačiau 1854 m. Klaipėdą ištiko 
didžiulė bėda – didelis gaisras, užsitęsęs keletą 
dienų, sunaikino didesnę miesto dalį. Sudegė 
daug gyvenamųjų namų ir beveik visi visuo-
meniniai pastatai, tarp jų mokyklos ir bažny-

čios. Baptistų bendruomenės vadovai pasiūlė 
per stebuklą išlikusios savo bažnyčios patalpas 
laisvu laiku naudotis kitoms konfesijoms, o 
darbo dienomis – vaikų mokymui. Siūlymas 
buvo priimtas, ir vėliau miesto taryba už tai 
įteikė bažnyčiai padėkos raštą. Tiesa, atsira-
do viena problema. Pastebėta, kad žmonės, 
atėję į valstybinių bažnyčių pamaldas, mielai 
dalyvauja ir baptistų pamaldose. Didžioji 
lankytojų dalis buvo lietuviai iš priemiesčių ir 
aplinkinių kaimų, todėl pamaldas imta laikyti 
ir lietuviškai. Lietuvių evangelikų bažnyčios 
dvasininkams tai nebuvo malonu, todėl jie 
savo žmones bandė perspėti, kad jie „neuž-
klystų“ pas baptistus, nes čia esą pamokslauja 
žmogus, nusistatęs prieš bažnyčią. Jie turėtų 
ateiti tik tada, kai „pamaldos laikomos vals-
tybinio pamokslininko“. Perspėjimai nelabai 
padėjo, lankytojų skaičius nemažėjo, kartais 
susirinkdavo iki tūkstančio. Žmones traukė 
paprasta pamaldų tvarka, giesmės, o labiau-
siai – paprastai ir aiškiai skelbiamos Biblijos 
tiesos. Įtikėjusių skaičius augo. Dalis jų buvo 
atvykę iš tolimesnių vietovių, o sugrįžę į savo 
namus jie tapdavo misionieriais, ir aplink juos 
burdavosi kiti ieškantys Dievo. 

Taigi matome, kad bendruomenės krikš-
čioniška reakcija į miesto nelaimę tapo 
misionierišku žingsniu į platesnę visuome-
nę. Klaipėdos bendruomenė rūpinosi, kad 
tokias grupes reguliariai lankytų atsakingi 
tarnautojai. Nebuvo skubama su naujų ben-
druomenių steigimu. Tokius vietinius būre-
lius laikė Klaipėdos bendruomenės misijos 
stotimis, ir tik įsitikinus grupių brandumu ir 
pajėgumu palaimindavo savarankiškam sta-
tusui. Buvo metas, kai net 33 misijos stotys, 
kuriose buvo tarnaujama vokiečių ir lietuvių 
kalbomis, buvo Klaipėdos bendruomenės 
žinioje. Įdomu, kad net carinės Rusijos sosti-
nėje buvo misijos stotis. Tai įvyko paprastai. 
Peterburge apsigyveno iš Klaipėdos atvykęs 
bendruomenės narys siuvėjas Dovydas Plo-
nius. Jis mokėjo vokiečių kalbą, todėl ieškojo 
bendraminčių tarp ten gyvenusių vokiečių. 
Mažas, bet augantis tikinčiųjų būrelis tapo 

Klaipėdos bendruomenės misijos stotimi, o 
1880 metais – savarankiška bendruomene.

Verta paminėti dar vieną įdomų faktą. 1860 m. 
Klaipėdos baptistų bažnyčioje pasirodė devynių 
žmonių grupė, atkeliavusi iš Kurzemės, Vents-
pilio apylinkių. Tai buvo latviai, kurie dvasinių 
ieškojimų paskatinti tyrinėjo Šventąjį Raštą. Jų 
širdys troško aiškumo, kurio niekur negalėjo 
rasti. Vienas iš klausimų – kūdikių krikštas. Kaip 
tik tada jie susipažino su Liepojoje gyvenančiais 
vokiečiais baptistais, kurie priklausė Klaipėdos 
bendruomenei. Iš jų gavo patarimą apsilankyti 
Klaipėdoje ir išspręsti krikšto klausimą. Ben-
druomenės vyresnieji, įsitikinę šių žmonių at-
sivertimo tikrumu ir tikėjimo rimtumu, nutarė 
juos pakrikštyti. Po to į Klaipėdą tuo pačiu tikslu 
buvo atvykusios dar dvi tikinčiųjų grupės. O 
1861 m., susidarius dar vienai 72 asmenų grupei, 
krikštas įvyko jau Latvijoje. 

Nors čia neįžvelgtume didesnio Klaipėdos 
bendruomenės indėlio, tačiau tai atvėrė kelią 
į platų misijos lauką Kurzemėje. Įtikėjusiųjų 
daugėjo, bet kartu stiprėjo ir jų persekiojimai, 
kartais labai žiaurūs, nes carinės Rusijos val-
domoje Latvijoje baptistai buvo už įstatymo 
ribų. Todėl įtikėję latviai priklausė legaliai 
Klaipėdos bendruomenei, kuri stengėsi apginti 
šių tikinčiųjų teises, kreipdamasi į įvairias ins-
tancijas, net į Rusijos imperatorių. Tai gerokai 
palengvino latvių baptistų padėtį. Žinoma, 
buvo reikalinga ir finansinė pagalba misijos 
tarnystei ir ypač nukentėjusiems dėl persekio-
jimų. Po 15 metų, kai įtikėjusių skaičius išaugo 
iki 2,5 tūkstančio, Klaipėdos bendruomenė 
juos palaimino savarankiškai tarnystei.

Šioje apžvalgoje paminėti tik keli epizodai 
ir pamąstymai apie krikščioniškos misijos 
reikalus. Lieka nepaliesta XX a. ir mūsų die-
nų misijų veikla. Bet viena aišku: Kristaus 
žodžiai „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“ 
(Mato 9, 37) galioja ir mūsų laikais. Tik svarbu, 
kad darbininkus siųstų pats Pjūties šeiminin-
kas ir kad Viešpačiui nereikėtų pareikšti: „Šių 
pranašų aš nesiunčiau, tačiau jie atskubėjo!“ 
(Jeremijo 23, 21) Bet jei Viešpats kviečia ir 
siunčia, nedelsdami atsiliepkime.

Misionierius 
yra ne profesija, 
bet dieviškas 
pašaukimas, 
užduotis, 
įpareigojimas 
kiekvienam 
tikinčiajam.
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Misijų centras

Kada buvo įkurtas „Gerosios naujienos 
centras“ ir koks jo tikslas?

VšĮ „Gerosios naujienos centras“ mūsų šaly-
je buvo įkurtas 1998 metais, veiklą pradėjo nuo 
1999 metų, kai į Lietuvą atvyko „Trans World 
Radio“ atstovas Europoje George Cooper. Jis 
subūrė GNC kolektyvą iš skirtingų evangelinių 
bendruomenių ir pasiūlė mums pradėti projek-
tą „Kelionė Biblijos puslapiais“ bei John Vernon 
McGee radijo laidų ciklą. 

Iš pradžių laidas transliavome vidutinėmis 
radijo bangomis iš Sankt Peterburgo, bet vėliau 
Viešpats atvėrė galimybes krikščioniškas laidas 
transliuoti lietuviško „Žinių radijo“ eteryje. 
Atradome vertėją Algirdą Veževičių, diktorių 
Alfredą Pabarčių, prisijungė ir kiti pagalbinin-
kai. Suformavome Steigėjų tarybą, surinkome 
darbuotojų komandą ir įsikūrę nedidelėje 
studijoje Vilniuje, Vokiečių gatvėje, pradėjome 
darbą. 

Ar kuriant GNC teko susidurti su sunku-
mais?

„Gerosios naujienos centrą“ aš matau 
kaip bažnyčios pratęsimą. Talentingi ir ap-
dovanoti žmonės galėtų tapti palaiminimu 
ne tik Kristaus Kūnui – vietos bažnyčiai, bet 
ir Dievo įrankiais didesniam palaiminimui, 

Susikibę širdimis 
skelbiame 
Evangeliją Lietuvai

VšĮ „Gerosios naujienos centras“ 
Lietuvoje jau dvidešimt metų 
gerai žinomas ne tik mūsų 
šalies įvairių denominacijų 
krikščioniškoms bažnyčioms 
ir bendruomenėms, bet ir 
politikos, verslo, socialinių 
paslaugų teikėjams ir kitiems 
visuomenės atstovams. Centras 
vadinamas tiesiog GNC, o savo 
žinomumą pelnė tuo, jog ištyręs 
mūsų šalies socialinę, politinę ir 
religinę situaciją atrado neartus 
misijų laukus, kuriuose ir 
šiandien prasmingai darbuojasi. 
Apie misionierišką veiklą 
paprašėme papasakoti „Gerosios 
naujienos centro“ direktorių 
Remigijų Jucevičių.

kad per juos mes galėtume laiminti tautą.  
Kad būtume prieinami Dievui ir per mus Jis 
galėtų padaryti kur kas daugiau, nei vien tik 
per bendruomenę. 

Su sunkumais susidūrėme tada, kai pama-
tėme, jog ganytojų širdys menkai praplėstos, 
kad jų akys menkai pakeltos link Lietuvos. Šis 
iššūkis buvo akivaizdžiai regimas, kai matėme, 
jog ganytojai labai saugo savo bendruomenės 
žmones nuo išorės veiklos, ir jiems atrodo, kad 
jų tarnautojai atsitraukia nuo bendruomenės 
į parabažnytines organizacijas (GNC, Agapę, 
LKSB). Tai aš vadinčiau geromis įtampomis, 
su kuriomis mums teko susidurti. 

Kas parėmė GNC įkūrimą Lietuvoje? Kas 
dabar finansuoja šio centro darbą?

Pirmąsias krikščioniškas radijo laidas pa-
rėmė „Trans World Radio“ ir „Thru The Bible“  
organizacijos. Net ir šiandien „Žinių radijo“ 
bangomis transliuojamų  GNC parengtų laidų 
„Kelionė Biblijos puslapiais“ kaštus dengia 
organizacija „Thru The Bible“. Minėta laida 
yra GNC stuburas, pagrindinis tarnystės ka-
mienas, iš kurio kitos tarnystės išskleidė savo 
gyvas šakas. Viena iš jų – „Vakaro žvaigždelė“, 
kad vaikai dori užaugtų – yra radijo laidos 
projektas, skirtas vaikams. Kai ši laida įsibė-

gėjo, parašėme kreipimąsi dėl finansavimo į 
„Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą“, 
kuris remia mus jau daugelį metų. Po kurio 
laiko GNC pradėjo remti mūsų radijo laidų 
klausytojai. Taip pat pagal savo išgales GNC 
pradėjo remti kai kurios evangelinės bendruo-
menės. Kiekvienas, kad ir nedidelis projektas, 
turi savo ištikimų rėmėjų ratą, kuris ir padeda 
mums keliauti visus tuos 20 metų. 

Kokius projektus šiuo metu kuria GNC ir 
kokius jau sėkmingai įgyvendino?

Šiuo metu mūsų stuburas išlieka radijo laida 
„Kelionė Biblijos puslapiais“, transliuojama per 
„Žinių radiją“. Šios stoties programų galima 
klausytis septyniolikoje Lietuvos miestų. Kita 
labai populiari  laida yra Charles Stanley „Pri-
silietimas“, transliuojama XFM programoje 
FM radijo bangomis septyniuose miestuo-
se – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Kėdainiuose ir Biržuose. Dar vie-
nas mūsų projektas – kassavaitinė radijo laida 
„Vakaro žvaigždelė“, kuria siekiame sėti meilės 
ir gerumo grūdelius į vaikų širdis. Per  šios pus-
valandinės radijo laidos „Vakaro žvaigždelė“ 
mažuosius klausytojus susipažinome su mama 
Vilma Varkulevičiene, kuri svajojo leisti žurna-
lą vaikams. Taip dienos šviesą išvydo žurnalas 
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„Vakaro žvaigždelė“. Vėliau mums kilo mintis 
žurnalą vaikams išleisti su kompaktine plokšte-
le, pagal jau transliuotas vaikiškas radijo laidas. 
Šiuo metu turime dar vieną pastiprinimą vaikų 
projektui – radijo stotį „Vaikų radijas“, Vilniuje 
transliuojamą FM radijo bangomis 94,9 MHz 
dažniu. 

Nuo 2013 metų prie GNC prisijungė misio-
nieriškas labdaros fondas „Šviesa Rytuose“, 
kuris leido krikščionišką žurnalą „Gyvieji 
šaltiniai“. Buvo suformuota nauja leidinio re-
dakcinė kolegija ir keturis kartus per metus 
7 tūkstančių egzempliorių tiražu leidžiamas 
žurnalas su naujomis idėjomis pratęsė savo 
ilgametę kelionę į skaitytojų širdis. Taip pat 
GNC platina krikščioniškus žurnalus rusų kal-
ba „Vera i žizn“ ir „Tropinka“ (vaikams).

Per metus GNC stengiasi išleisti po 1-4 kny-
gas, šiais metais pasirodė radijo laidų klausy-
tojų labai pamėgto pamokslininko Ch. Stanley 
knyga „Jo artume“.

Kiekvienais metais išdaliname didelius kiekius 
labdaros, kuri atkeliauja iš Vokietijos krikščionių 
organizacijos „LICHT IM OSTEN“ organizaci-
jos, o per kiekvienas Kalėdas perduodame gautas 
dovanas Lietuvos senjorams, stokojančioms 
šeimoms ir vaikams.

Taip pat organizavome evangelizacinius ren-
ginius šalies didžiųjų miestų aikštėse su projektu 
NO LONGER MUSIC ir grupe iš Baltarusijos 
NUTEKI, taip pat rengėme krikščioniškos mu-
zikos grupių ir atlikėjų iš Lietuvos bei užsienio 
koncertus įkalinimo įstaigose ir tuometiniuose 
vaikų namuose (grupės iš JAV – F.O.G., ON 
MISSION, CRISPIN, CHRISTAFARI).

Dar viena GNC tarnystė yra renginių orga-
nizavimas. Nuo 2003 metų GNC organizuoja 
krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos“, kuris 
kasmet keliauja į vis skirtingą miestą. Šiais 
metais dėl karantino apribojimų 19-as festi-
valis persikėlė į interaktyvią erdvę. Kitais me-
tais jubiliejinis 20-asis festivalis planuojamas 
Palangoje. Pagrindinis šio festivalio tikslas 
yra suteikti galimybę muziką kuriantiems jau-
niems Dievo žmonėms iš įvairių krikščioniškų 
denominacijų pasidalinti savo kūryba, dalintis 
savo tikėjimu, liudyti Kristų. Šis festivalis, at-

keliaujantis į skirtingus miestus ir aplankantis 
mokyklas, sudaro galimybę ir moksleiviams su-
sipažinti su šiuolaikine krikščioniška muzika. 

Dar vienas svarbus GNC projektas – kartu 
su Klaipėdoje įsikūrusia „Miesto bažnyčia“ bei 
LCC tarptautiniu universitetu kasmet orga-
nizuojamas tarptautinis renginys „Pasaulinė 
lyderystės konferencija“. 

Jau septynerius metus sėkmingai gyvuoja 
naujausias GNC projektas – radijo stotis XFM. 
GNC  kuria 24/7 transliuojamą radijo progra-
mą, kurią turime galimybę transliuoti FM ra-
dijo bangomis septyniems Lietuvos miestams. 
Rengiamos 27 laidos ir rubrikos. Tai yra viena 
iš gražiausių pergalių Lietuvos evangelinių 
bažnyčių istorijoje, kad mes turime 7 licencijas 
transliuoti FM bangomis krikščionišką turinį, 
tokiu būdu liudyti Kristų skirtingo amžiaus 
žmonėms, šeimoms, jaunimui,  transliuoti pa-
mokslus, liudijimų laidą. Tai yra didelis Dievo 
malonės ženklas mūsų tautai.

Kokia yra GNC dirbančių žmonių koman-
da ir kokiais būdo bruožais turi pasižymėti 
žmogus, kuris ateina čia dirbti? 

Mūsų komandoje dirba žmonės iš skirtingų 
krikščioniškų denominacijų, tad normalu, kad 
ne visais klausimais darniai sutariame. Ir tik 
meldžiantis bei diskutuojant prasiplečia mūsų 
tiesos pažinimas. Visada laukiame pasišven-
tusių žmonių. Pagrindinis žmonių, ateinančių 
pas mus dirbti, bruožas yra jų supratimas, jog 
GNC darbuotojas turi priimti Kristų ir pašvęsti 
savo gyvenimą Jam. Tai tie žmonės, kurie turi 
sveiko evangelisto pašaukimą, ir nesvarbu, ar 
tai administratorė, ar buhalterė, ar renginių 
organizatorius. 

GNC darbuojasi ir nemažai savanorių. Be jų 
pagalbos būtų sunku išsiversti. Naudodamasis 
proga noriu išreikšti šiltą didelį dėkingumą tiems 
žmonėms, kurie savanoriaudami padeda GNC. 
Padėdami mums jie aukoja savo laiką ir jėgas. Jie 
visi stengiasi, aukojasi, kad žmonės išgirstų Tiesą. 

GNC yra daugiaprofilinis misijų laukas, 
kuriame gimsta ir įgyvendinamos idėjos, 
taip prisidedant prie krikščionybės sklaidos 

ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kaip įsi-
vaizduojate, kokia yra konkreti GNC misija 
ir kaip matote savo vietą šioje misijoje?

GNC yra ta platforma, kur Dievo žmonės iš 
skirtingų krikščioniškų denominacijų ir ben-
druomenių gali dalyvauti tarnystėje, kuri yra 
palaiminimas Lietuvai. GNC skelbia Evangeliją 
visomis įmanomomis žiniasklaidos ir medijų 
formomis. Gera stebėti, kai broliai ir seserys iš 
skirtingų denominacijų susivienija dėl bendro 
tikslo, kai esminiuose dalykuose visi ištaria 
„Taip“. Tokiu būdu Gerąją naujieną mes galime 
skelbti „nuo stogų“. 

Mums reikia nuolat mokytis, ieškoti, kaip 
kūrybingai  kviesti žmones į gyvenimą. Tai, ką 
mes turime savo bendruomenėse už uždarų 
durų – šlovinimą, mokymą, pamokslavimą, 
gailestingumo tarnavimą, tarnavimą vai-
kams sekmadieninėse mokyklėlėse, – visas šis 
mums Dievo suteiktas turinys, ką gero mes 
turime bažnyčiose ir bendruomenėse,  turi 
būti išneštas už mūsų bažnyčių sienų ir kad tai 
taptų dideliu palaiminimu Lietuvos žmonėms. 
Pagrindinė mūsų vizija ir misija yra susikibus 
širdimis per visas medijos formas skelbti Ge-
rąją naujieną Lietuvos žmonėms.  

Kaip GNC tarnauja žmonėms šiuo ne-
lengvu Lietuvai ir pasauliui koronaviruso 
pandemijos metu?

Ačiū Dievui už šiuolaikines technologijas, 
kuriomis net ir pandemijos karantino metu 

galėjome pasiekti savo klausytojų ir žiūrovų au-
ditoriją. Tokiu būdu ekstremaliai greitai – per 
tris dienas ir tris naktis – parengėme „Sielų“ 
festivalį nauju interaktyviu formatu  – festiva-
lio dalyviai, krikščioniškos muzikos atlikėjai, 
buvo nufilmuoti ir juos galėjo išvysti bei pasi-
klausyti mūsų žiūrovai keturiuose interakty-
viuose kanaluose (Facebook, youtube ir pan.), 
o koncertinė programa pasiekė apie 50 tūks-
tančių žmonių, 25 tūkst. žmonių ją peržiūrėjo. 
Tai yra tikrai geras liudijimas, kad sugebėjome 
pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis ir 
krikščioniškos komandos pastangomis sugebė-
jome šį krikščionišką turinį transliuoti Lietuvos 
žmonėms. 

Kita vertus, net ir šiuo pandemijos karantino 
laikotarpiu turime galimybę pasiekti savo klau-
sytojus pačia saugiausia forma – XFM radijo 
bangomis. 

Kaip įsivaizduojate GNC ateitį šiame 
globalizacijos apimtame pasaulyje? Ar šia-
me pasaulyje vis sunkiau kelią besiskinanti 
krikščionybė vis dar gali pasitikėti tokių 
organizacijų kaip GNC ištikimybe ir nuo-
širdžiu darbu?

Kol Dievas leis ir kol mes turime laisvę bei 
demokratiją savo šalyje, tol nepailsime skelbti 
Gerąją naujieną visomis įmanomomis prie-
monėmis. Mano įsitikinimu, pats svarbiausias 
dalykas yra investuoti į tautos dvasingumą, ir 
tai, kas praeityje buvo sudaužyta ir sulaužyta, 
šiandien mes atkurtume skelbdami, ką Dievas 
padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Tik Kristaus dėka 
žmogaus gyvenimas yra perkeičiamas, tik tada 
žmogus tampa pilnavertis, o jo širdyje esančią 
tuštumą užpildžius Kristui žmogus tampa pa-
čiu laimingiausiu žmogumi be jokio puikybės 
kvapsnio. 

ypač turime išnaudoti šį pandemijos laiką, 
kai žmonių gyvenime yra daug nerimo, bai-
mių, nežinomybės. Mes dedame pastangas, 
kad žmonės sutiktų Kristų, kad atsigręžtų į 
Dievą, nes tik tada jų siela nurims, ateis ta 
visa pranokstanti ramybė. Šių dienų aktuali-
jose stengiamės suteikti galimybę mūsų tautos 
žmonėms rasti atsakymą Kristuje. 

Pagrindinė mūsų 
vizija ir misija yra 
susikibus širdimis 
per visas medijos 
formas skelbti 
Gerąją naujieną 
Lietuvos žmonėms.



14 15

Lietuviškas kinas

Šis filmas analizuoja vienatvės ir meilės 
pakaitalų ieškojimo temas jauno žmogaus 
gyvenime. Remiantis tikrais įvykiais filme pa-
sakojama istorija apie jaunuolį Vladą, kuris turi 
vieną troškimą – mylėti ir būti mylimas. Tačiau 
jį kaustančios baimės ir priklausomybės stabdo 
nuo geresnio gyvenimo paieškų. Tai yra žmo-
gaus atgimimo istorija – skausmingas perėji-
mas iš dvasinės mirties į pilnavertį gyvenimą. 
Remiantis tikra gyvenimo istorija filme „Gimęs 
antrą kartą“ siekiama atskleisti Evangelijos 
grožį ir parodyti daugeliui uždengtą tiesą, kad 
žmogus iš tiesų gali gimti antrą kartą. 

Kalbiname filmo „Gimęs antrą kartą“ scena-
rijaus autorę ir režisierę Deborą Gvazdikaitę.

Koks šio filmo tikslas ir kokiai auditorijai 
jis skirtas?

Filmo tikslas – parodyti viltį. Ne kiekvienas 
patenka į tokias gyvenimo aplinkybes kaip 
Vladas Pocius, tačiau mes visi kartais patiria-
me nežinomybę, pyktį, liūdesį, beprasmybės 
jausmą. Filme Vladas ne vieną kartą žvelgia 
mirčiai į akis. Visgi šiandien mes matome, kad 
net ir mirties akivaizdoje jaunuolis rado kelią 
į gyvenimą. Kaip sako pats Vladas, „Kol esi 
gyvas, tol turi vilties“. 

ilgai lauktas filmas 
krikščioniško kino padangėje

„Gimęs antrą kartą“ –

1990-aisiais Lietuvoje atkūrus 
nepriklausomybę šalyje prasidėjo 
ne tik tautinis prabudimas, 
bet ir dvasinis atgimimas. Tai 
buvo didžiulio pakilimo metai, 
kai lietuviškai įgarsintas filmas 
„Jėzus“, sukurtas pagal Luko 
evangeliją, buvo rodomas visose 
1800 šalies filmų rodymo vietų, 
anuomet egzistavusių Lietuvoje. 
Filmas pasiekė įvairius visuomenės 
sluoksnius, pirmojo turo metu 
krikščionišką filmą peržiūrėjo 
apie 300 tūkstančių žmonių. Po 
trisdešimties metų lietuviško 
kino padangėje pasirodė naujas 
krikščioniškas trumpametražis 
kino filmas „Gimęs antrą kartą“. 

Šiame filme, kurį rekomenduojame žiūro-
vams nuo dvylikos metų, nagrinėjamos ypač 
jautrios, rimtos temos (savižudybė, narkoma-
nija, gyvenimas gatvėje, apiplėšimai), todėl po 
filmo labai rekomenduojame padiskutuoti su 
savo vaikais. Tikiu, jog šis filmas gali puikiai 
pasitarnauti kaip prevencinė priemonė.

Kaip kilo mintis sukurti tokio pobūdžio 
filmą? Ar įtakos turėjo tai, kad filmas yra 
Tavo bakalauro studijų diplominis darbas?

Šiais metais Vytauto Didžiojo universitete 
baigiau Naujųjų medijų meno bakalauro studi-
jas. Taip, filmas yra mano bakalauro diplominis 
darbas, tačiau aš niekada į jį nežiūrėjau kaip į 
„bakalauro darbą“. Man tai tebuvo laiko riba, iki 
kurios privalėjau užbaigti savo projektą – papil-
doma motyvacija. Niekada nesvajojau kurti filmo 
apie buvusį narkomaną, juo labiau pasakoti isto-
rijos iš vyro perspektyvos. Kodėl tada pasirinkau 
Vlado liudijimą? Pirmiausia norėjau, kad filmas 
būtų kuriamas pagal tikrus įvykius. youtube 
platformoje pradėjau klausytis įvairių žmonių liu-
dijimų, kurie iš esmės buvo panašūs – visur buvo 
pereinama iš mirties į gyvenimą. Be abejo, buvo 
įdomu jų klausyti, jie visi yra pergalingi, vilties 
kupini skelbimai, bet savo vaizduotėje nemačiau 
nei vienos iš tų istorijų. Netrukus įsijungiau 
Vlado liudijimą, kurio klausydama pirmą kartą 
sugebėjau visą filmą pamatyti tiesiai prieš savo 
akis. Priėmiau tai kaip gerą ženklą ir pradėjome 
kartu su komanda organizuoti pirmąjį susitikimą 
su Vladislavu Pociumi.

Šis filmas yra paremtas biografiniais fak-
tais. Kokio žmogaus (asmenybės) gyvenimo 
peripetijos vaizduojamos šiame filme?

Filme pasakojami Vladislavo Pociaus gy-
venimo epizodai. Viskas prasideda nuo filmo 
protagonisto  Vlado vaikystės, kai jis, nerdamas 
po vandeniu, pirmą kartą susimąsto apie mirtį 
iki pat krikšto, kada jis palaidoja savo senąjį 
žmogų ir atgimsta naujam gyvenimui su Kris-
tumi. Pažiūrėjus į Vladą dabar būtų sunku pa-
galvoti, kad jis dienas leisdavo apiplėšinėdamas 
parduotuves, o naktimis galvą glausdavo ant 
svetimų žmonių durų kilimėlių. Šiandien buvęs 
narkomanas yra gyvai tikintis žmogus, pasau-
lio kultūrizmo čempionas, dviejų reabilitacijos 
centrų įkūrėjas bei didelio masto renginio „Alfa 
run“ iniciatorius bei organizatorius.

Kokias pamokas kurdama šį filmą išmo-
kai pati ir ko ši istorija gali pamokyti kitus?

Nereikia mesti darbo vien dėl to, kad jis labai 
sudėtingas arba dėl to, kad jam atlikti trūksta 
praktikos. Aš pirmą kartą rašiau scenarijų savo 
inicijuotam filmui ir pirmą kartą bandžiau re-
žisuoti, todėl manęs laukė nemenkas iššūkis. 
Pirmomis filmavimų dienomis pasirinkome 
ypač sudėtingas scenas, o aš tuo metu dar 
nemokėjau valdyti komandos (pasimetęs re-
žisierius ir yra blogiausia, kas tik gali atsitikti 
filmui), reikėjo laiko, kol mes visi pradėjome 
suprasti savo pareigas, kol sukūrėme darbo sis-
temą. Dėkoju Dievui už kovo mėnesį paskelbtą 
karantiną, kurio metu turėjau pakankamai 
laiko perrašyti scenarijų, pasimokyti iš patirtų 
klaidų ir naujai pažvelgti į mūsų darbą. Birželio 
mėnesį tęsėme darbus su didžiuliu džiaugsmu 
ir malone – atrodo, kad mes visi tos ilgos per-
traukos metu subrendome šio filmo kūrimui. 
Žinoma, ir toliau patyrėme daug iššūkių, bet 
jie nebuvo neišsprendžiami – jie nutiesdavo 
kelią daug geresniems sprendimams ir dar 
labiau sutvirtino mūsų komandą. Ko gero, 
visose naujose srityse reikia išmokti „persilauž-
ti“, pereiti tą sunkiausią momentą, po kurio ir 
laukia pergalė.

Vladislavas Pocius (kairėje) su filmo aktoriais.
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Ar būtų galima šį krikščionišką filmą 
vadinti reta išimtimi visoje lietuviškų filmų 
industrijoje?

Krikščioniški filmai, plačiąja prasme, neturi 
labai geros reputacijos. Filmo „gerietis“ dažnai 
yra krikščionis, o „blogietis“ – užsispyręs ateis-
tas. Sunku rasti krikščionišką filmą, kuriame 
nebūtų be reikalo moralizuojama. Todėl ir 
nesinori taip drąsiai klijuoti tos „krikščioniško 
filmo“ etiketės, turint omeny kontekstą. Tačiau 
šis filmas yra apie žmogų, kuris atrado viltį Die-
ve, o to lietuviškame kine aš pati dar nemačiau. 
Stengiausi tai perteikti kiek įmanoma subtiliau, 
„nebrukant“, nes, pripažinkime, šiais laikais 
žmonės labai jautriai reaguoja į tikėjimo klau-
simus. Norėjau parodyti žalią, gyvą įtikėjimo 
grožį. Ar mums pavyko tai pasiekti? Žinau tik 
tai, jog mes padarėme geriausia, ką galėjome 
tuo metu padaryti. O toliau tegul sprendžia 
žiūrovai.

Kaip manai, ar filmas bus populiarus 
tarp krikščionių, ar bus galima jį siūlyti 
pamatyti tokių pat problemų turintiems 
tikintiesiems, kurie trokšta išsivaduoti nuo 
priklausomybės?

Kaip minėjau, filmo tikslas ir yra nešti vil-
tį – pati viliuosi, kad jis pasieks visus panašaus 
likimo ištiktus žmones. Jeigu Vladui pavyko iš-
sivaduoti iš savo priklausomybių, tada tai tikrai 

įmanoma ir kitiems. Turiu troškimą, kad kuo 
daugiau žmonių pamatytų šį filmą – po to, kai 
jis bus parodytas festivaliuose, pasirūpinsime, 
kad jis taptų laisvai pasiekiamas kiekvienam 
norinčiam. O kol kas organizuojame viešas 
peržiūras visur, kur tik turime galimybes.

Kalbiname projekto vadovą ir prodiuserį 
Tadą Daujotą.

Kokia yra filmo „Gimęs antrą kartą“ kū-
rybinė grupė? Kas prisidėjo kuriant filmą ir 
kas jame vaidino?

Filmo režisierė, scenarijaus autorė ir montažo 
režisierė – Debora Gvazdikaitė. Jos indėlis, be 
abejo, pats didžiausias. Dar labai svarbus kūry-

binės komandos sraigtelis – Kornelija Kondrata-
vičiūtė, kuri užsiėmė ir filmo vadyba, ir fotogra-
favimu, ir šviesų sustatymu bei Deborai padėjo 
kurti scenarijų. Režisierės asistentai – Gabrielė 
Gvazdikaitė ir Gaudenis Satkus, operatorius 
Artūras Kavaliauskas, garso operatoriai Mantas 
Medikis, Žygimantas Didenka ir Eduardas Ma-
linauskas, vykdančioji prodiuserė – Inga Dobi-
lienė ir prodiuseris Tadas Daujotas.

Filmo aktoriai: Tomas Šečkus – Vladas, 
Paulius Greičiūnas – mažasis Vladelis, Eglė 
Žvirblienė – mama, Alfredas Kondratavičius – 
senelis, Ruslan Sivoborod, Kęstutis Kralikas 
ir Tomas Greičiūnas – banditai, Gediminas 
Dailydė – pamokslininkas, Mantas Barvičius – 
Aurelijus, Miglė Remeikaitė – Raminta ir kt.

Koks buvo prodiuserio darbas statant šį 
biografiniais faktais paremtą filmą?

Prodiuserio darbas – visų pirma pamatyti tą 
pačią viziją, kurią turi režisierius. Kaip sakoma 
Biblijoje, būti vienos minties ir vienos dvasios. 
Bet prodiuserio ir režisieriaus funkcijos labai 
skiriasi: režisierius – tai filmo meno vadovas, 
o prodiuseris – administracinių klausimų 
koordinatorius. Svarbiausios užduotys pro-
diusuojant filmą – surinkti kūrybinę komandą, 
atrinkti aktorius, surasti vietoves, kuriose bus 
filmuojama bei ieškoti finansų visoms šioms 
idėjoms įgyvendinti.

Ar pirmą kartą teko dalyvauti kuriant 
tokio pobūdžio filmą apie priklausomybių 
turintį asmenį? Kokie jausmai patį buvo 
apėmę?

Tai apskritai buvo pirmas kartas, kai dalyvavau 
kuriant vaidybinį filmą. Esu prieš keliolika metų 
prodiusavęs dokumentinį filmuką, bet vaidybinis 
filmas – tai kur kas sudėtingesnis uždavinys. Kai 
kalbėjome su Debora, aš jai pasiūliau kurti filmą 
pagal tikrą istoriją ir nusiunčiau keletą radijo lai-
dų su dramatiškais buvusių priklausomų asmenų 
liudijimais. Džiaugiuosi, kad Debora pasirinko 
Vlado istoriją. Kuriant filmą gal kokie nors ypa-
tingi jausmai nebuvo apėmę, nes tiesiog reikėjo 
dirbti, bet jausmai užplūdo tada, kai filmas jau 
buvo sumontuotas. Pirmus kartus negalėjau jo 

žiūrėti neašarodamas. Tai tikrai labai stipri ir 
pamokanti istorija.

Kaip tau atrodo, kokius išgyvenimus įvai-
raus amžiaus žiūrovams sukelia šis filmas? 
Kokia pagrindinė šio filmo pamoka?

Manau, jog ši istorija liečia širdis, nes gyve-
name tokioje visuomenėje, kur retas žmogus 
yra visai nesusidūręs su priklausomybėmis. Vis 
tiek kas nors, gal giminės, kaimynai, artimieji 
turėjo arba vis dar turi tokių problemų. Vienas 
žiūrovas gali susitapatinti su Vladu, kitas su 
mama arba seneliu. Tai sūnaus palaidūno isto-
rija, kurią savo gyvenimuose esame išgyvenę 
daugelis. Visuomet apmaudu kai vaikas nueina 
klystkeliais, bet koks džiaugsmas yra tada, kai 
jis sugrįžta ir atranda tiesos kelią.

Su kokiais iššūkiais ir sunkumais teko 
susidurti kuriant filmą?

Didžiausias iššūkis buvo tai, jog didžioji 
dauguma komandos narių pirmą kartą filmavo 
vaidybinį filmą. Po pirmosios filmavimo dienos 
supratome, jog kažkas yra ne taip, nes vieni 
kitiems trukdėme atlikti darbus, o tai buvo dėl 
neišmanymo, kas už ką atsakingas. Taigi kitą 
rytą surinkau visą komandą ir paprašiau opera-
toriaus Artūro Kavaliausko, kuris vienintelis iš 
mūsų turėjo patirties kine, kad jis papasakotų, 
kokia turėtų būti struktūra. Išklausę Artūro 
bei išanalizavę savo klaidas kibome į darbus, ir 
antroji diena buvo kur kas lengvesnė, nes buvo 
daugiau aiškumo. Taip ir mokėmės viso filmo 
kūrimo metu. Manau, jog šis filmas ne tik De-
borai buvo bakalaurinis darbas, bet daugeliui iš 
mūsų tapo kūrybinio gyvenimo mokykla.

Kokie ypatingi ir spalvingiausi Vladisla-
vo Pociaus biografijos faktai tapo įdomiau-
siais filmo epizodais?

Aš, asmeniškai, galėčiau išskirti kelis. Pir-
masis epizodas, kai Vladas sumuštas grįžta 
namo ir jo nepriima mama, ir antrasis – Vlado 
atgaila ir susitikimas su seneliu bei mamos 
laiškas reabilitacijos centre. Žodžiais trumpai 
sunku nupasakoti tas scenas, todėl kiekvienam 
skaitytojui rekomenduoju pamatyti filmą.

Debora ir Mantas savo darbo vietose

Filmuotos medžiagos peržiūra

Šis filmas 
yra apie 
žmogų, 
kuris atrado 
viltį Dieve.
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Kokia buvo „Agapės“ pradžia Lietuvoje?
Iš istorinių pasakojimų žinome, jog dar 

1980 metais į Lietuvą slapta atvykdavo „Aga-
pės“ maldos komandos, o 1987 metais mūsų 
šalyje rungtyniavo Athletes in Action („Aga-
pės“ tarnystė sportininkams) krepšinio ko-
manda, kurios žaidėjai galėjo pabendrauti 
su nacionaline Lietuvos krepšinio rinktine ir 
kitomis krepšinio komandomis. Tačiau aktyvi 
„Agapės“ veikla Lietuvoje prasidėjo 1990 me-
tais, kai mūsų šalyje buvo pristatytas filmas 
„Jėzus“. Šis filmas per Evangeliją pagal Luką 
supažindina žiūrovus su Jėzumi.

Iš užsienio kolegų, kurie koordinavo visą 
veiklą, susijusią su šio filmo rodymu Lietuvoje, 
žinome, kad filmas „Jėzus“ Lietuvoje davė kur 
kas daugiau vaisių nei bet kurioje kitoje buvu-
sioje Tarybų Sąjungos respublikoje. Pirmojo 
turo metu filmą peržiūrėjo apie 300 tūkstančių 
žmonių, o Lietuvoje jis buvo rodomas ilgiau 
nei vieno turo metu. Buvusi Lietuvos kino 
studijos komercijos direktorė Aušra Duo-
bienė, su kuria bendradarbiavo filmo „Jėzus“ 
atsakingi tarnautojai, patvirtino, kad šis filmas 
buvo rodomas visose 1800 filmų rodymo vietų, 
anuomet egzistavusių Lietuvoje, pradedant 
didmiesčiais, baigiant miesteliais ir kaimeliais. 
Tai buvo vienas sėkmingiausiai Lietuvos kino 

Tarnauti Dievui

„Agapės“  
misijų tikslas – 
ne tik jaunimas

Paskutinio šių metų 
žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 
numerio tema – misijos. 
Taip sutapo, kad „Agapė“ – 
viena iš misijų organizacijų 
Lietuvoje – šiemet 
švenčia savo veiklos 30 
metų jubiliejų. Ta proga 
kalbiname „Agapės“ misijos 
Lietuvoje vadovę  
Renatą Ramanauskaitę. 

rodytų filmų ir pirmasis užsienio filmas, kurį 
lietuviškai įgarsino Jaunimo teatro aktoriai. 

Svarbu pabrėžti, jog tai nebuvo vien tik filmo 
„Jėzus“ rodymas, bet priemonė, kurios dėka 
buvo pradedamos Biblijos studijų grupelės mo-
kytojams, medikams, verslininkams. Tuo metu 
buvo keturios regioninės komandos, aprūpintos 
visa reikalinga įranga keliauti ir rodyti šį filmą 
bendradarbiaujant su vietos bažnyčiomis. Šis 
tarnavimas į Lietuvą atėjo pačiu laiku. Tai atvėrė 
galimybes liudyti įvairioms žmonių grupėms, taip 
pat prisidėjo kuriant naujas bažnyčias Lietuvoje. 

Šiais metais buvome maloniai nustebinti, 
nes mus pasiekė liudijimai iš Lietuvos evange-
linių bažnyčių tikinčiųjų, kurie pažino Kristų 
filmo „Jėzus“ dėka. Galvojame, kad būtų sma-
gu vieną dieną surinkti visus šiuos liudijimus 
ir kokiu nors būdu pasidalinti. 

Iš tikrųjų šis filmas pasiekė Lietuvą tinkamu 
laiku, ir dabar, žvelgdama atgal, esu be galo 
dėkinga misionieriams, kurie nepaisydami 
tuometinio politinio ir ekonominio nestabi-
lumo padarė viską, kad kuo daugiau Lietuvos 
žmonių išgirstų apie Jėzų. 

Gal galėtum pasidalinti, kaip prasidėjo 
Tavo dvasinė kelionė ir kaip pati atsiradai 
„Agapės“ misijoje?

1991 metų sausio 13-oji ypatinga data ne tik 
Lietuvos istorijoje, bet ir mano gyvenime. Po 
tos nakties, kurią praleidau prie Seimo rūmų, 
aš grįžau namo ir pasakiau, jog Dievas yra ir 
tik Jis išsaugojo, kad Lietuva vis dar nepriklau-
soma. Tačiau sakiau, kad netikiu kunigais bei 
organizuota religija, bažnyčia. Nuo tos nakties 
prasidėjo mano dvasinės paieškos. Kai jau 
buvau pasiruošusi savo širdį atverti Kristui, aš 
patekau į „Agapės“ studentų organizuojamą 
amerikietišką padėkos vakarą. Kaip dabar 
pamenu, salė buvo pilnutėlė, susirinko dau-
giau nei 300 studentų, dalis jų netilpo į salę. 
Tą vakarą išgirdusi Evangelijos žinią patikėjau 
savo gyvenimą Kristui, ir po pirmųjų tikėjimo 
metų pradėjau tarnauti šioje misijoje. Šiemet 
jau 25-eri metai, kai dirbu „Agapėje“. 

Taigi, kokia yra „Agapės“ misija ir kuo ji 
ypatinga?

Nuo pat „Agapės“ misijos įkūrimo pradžios 
tikime, jog Dievas pašaukė mus prisidėti prie 
Didžiojo Kristaus paliepimo eiti ir padaryti 
kitus žmones Kristaus mokiniais. Dažnai 
tai siejama su evangelizacija. Liudijimas yra 
svarbi misijos dalis, tačiau esame pašaukti ne 
tik evangelizuoti, bet „padaryti Kristaus moki-
niais“ suvokdami, kad Evangelijos skelbimas  – 
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svarbi mokinystės dalis. Savo misiją išsakome 
trimis žodžiais: laimėti, ugdyti, siųsti. Šie 
kertiniai teiginiai turi atsispindėti kiekvienoje 
mūsų tarnystėje. 

Mums labai svarbu skirti laiko žmogui. 
Vienus reikia palydėti link Kristaus, o tuos, 
kurie jau pažįsta Gelbėtoją, lydėti mokinystės 
kelyje, nukreipiant į Jėzų, kad tikinčiuosiuose 
vis labiau ryškėtų naujas žmogus pagal Dievo 
valią. Taip pat siekiame, kad mūsų mokiniai 
taptų lyderiais, kurie daro įtaką savo aplinkoje. 

Dažnai naudojame paprastas medžiagas ar 
priemones. Taip darome dėl to, kad mūsų mo-
kiniai lengvai galėtų panaudoti tą medžiagą ug-
dydami kitus. Tad vienas iš mūsų darbo principų 
yra lengvai perduodama medžiaga ir įrankiai. 
Mano mokymo ar liudijimo stilius gali būti pa-
trauklus, bet jis nėra perduodamas arba lengvai 
perimamas kitų, tai tiesiog mano stilius. Tad 
ugdydami stengiamės per daug nepridėti savęs. 

Kitas svarbus tarnystės principas yra inicia-
tyva. Kai kurie žmonės smalsūs, jie patys ieško, 
o kitus pastūmėja drąsesni. Tačiau yra dalis 
žmonių, kurie nenori ir nežengia to pirmojo 
žingsnio mūsų link, nesvarbu, ar tai būtų baž-
nyčia, tikinčiųjų renginiai ar kt. Mes nelaukia-
me, bet imamės iniciatyvos eiti pas tuos, kurie 
nepažįsta Kristaus, eiti ten, kur jie yra. Pvz., 
jei tarnauji studentams, eini į universitetą, 
jei tarnauji moterims, tai atrandi būdų, kaip 
susipažinti su netikinčiomis moterimis ir t. t. 
Juk ir Jėzus sakė, kad „atėjo ieškoti ir gelbėti, 
kas buvo pražuvę“ (Luko 19, 10).

Gal kai kuriuos nustebins, bet „Agapės“ 
misijoje labai svarbią vietą užima mokymas 

apie Šventąją Dvasią. Juk mes pašaukti gyventi 
gyvenimą, kuris neįmanomas be Šventosios 
Dvasios galios! Net liudyti Kristaus be Jo Dva-
sios mes nesugebame! „Kai ant jūsų nužengs 
Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite 
mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje 
bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių.“ 
(Apaštalų darbų 1, 8) Kas yra Šventoji Dvasia, 
kaip gyventi pripildytą ir Šventosios Dvasios 
vadovaujamą gyvenimą yra svarbi ugdymo 
dalis. 

Kai kurie skaitytojai tikriausiai žino, jog 
„Agapė“ dirba su konkrečiomis visuomenės 
grupėmis. Šiuo metu tai yra studentai, sutuok-
tiniai, moterys, menininkai. Siekiame įgalinti 
juos, kad menininkas liudytų menininkui, 
studentas studentui ir t. t. 

Galiausiai svarbu paminėti, kad norime 
bendradarbiauti su tikinčiaisiais Lietuvoje 
ir dalintis tuo, ką turime. Kartais mums pa-
vyksta, o kartais nelabai, bet to trokštame ir 
mokomės. 

„Agapė“ drąsiai eina į universitetus ir ten 
pasakoja studentams apie Jėzų. Ar galėtum 
pasakyti, kas studentus tam motyvuoja ir 
kaip peržengiate vidinius barjerus?

Pati asmeniškai aš jau kurį laiką nebetar-
nauju studentams, bet stengiuosi užčiuopti 
kiekvienos „Agapės“ tarnystės pulsą ir ne-
prarasti ryšio. Liudijimo būdų yra įvairių ir 
svarbu ne tik imtis iniciatyvos liudyti nepa-
žįstamiems, bet taip pat mokėti dalintis apie 
Kristų su savo artimiausiais draugais. Viena 
reikia pripažinti, kad eiti liudyti universitete 
nėra populiaru, nes tai nepatogu ir reikia išeiti 
iš savo komforto zonos. Reikia paprasčiausiai 
pabandyti. Kai pamatai, jog būdai, kaip mes 
prieiname prie studentų, prasideda nuo to, 
kad išklausai ir išgirsti kitą, o kai tai darai, 
gali užsimegzti nuoširdus ir gilus pokalbis. 
Dažniausiai Dievas mus nustebina, kiek yra 
norinčių kalbėtis apie Dievą ir kaip žmogus 
gali atsiverti, jei sukuri tam palankias sąlygas. 

Nelengva peržengti vidinius barjerus, tai 
visada yra tikėjimo žingsnis, tačiau tai pada-
ręs pamatai Dievo meilę kitam, pamatai kaip 
Jis atsako į maldas, kaip Jis veda ir veikia kito 
žmogaus širdyje, o tai keičia tave patį. Šiuo 
atveju, galime sakyti, mes einame, bet Jis siun-
čia, veda ir paruošia kito žmogaus širdį. 

Savo rate mes įpratę sakyti, kad liudyti kitiems 
apie Jėzų turime Šventosios Dvasios galioje, pa-
tikėdami rezultatus Dievui. Nieko nepriversime 
įtikėti ar atsiversti, galime tik mokytis išklausyti, 
pastebėti Dievo veikimą ir prisijungti prie to, ką 
Jis jau daro kito žmogaus gyvenime.

Žinome, kad „Agapė“ prisideda prie inter-
netinės sielovados tarnystės ieškauDievo.lt. 
Tai yra pirmas didesnis projektas internete, 
kuriame dalyvauja skirtingų denominacijų 
krikščionys. Kaip jums pavyksta darbuotis 
šiame projekte?

Internetinės sielovados tarnystė ieškauDievo.lt 
Lietuvoje yra tarptautinio Jesus.net judėjimo da-
lis. Apie šį judėjimą žinojau nuo pat jo įkūrimo, 
nes prie to prisidėjo „Agapės“ kolegos Vakarų 
Europoje. 2013 metais „Agapės“ komandoje 
nusprendėme ruoštis, kad pradėtume šią tar-
nystę Lietuvoje. Buvo akivaizdu, kad Dievas 
paruošė dirvą ir parinko tinkamą laiką. 2014 m. 
susibūrė grupė, kurioje buvo Vladimiras Jarmo-

lo (bendruomenė „Gyvieji akmenys“), Andrius 
Markevičius (tuometinis „Vynuogyno“ pastorius 
Vilniuje), Modestas Gaubas („KontaktMission“ 
atstovas ir Klaipėdos Laisvųjų krikščionių baž-
nyčios pastorius), Agnė Zabarauskė (VšĮ „Gyva 
upė“), Tadas Makčinskas (Vilniaus Evangelinė 
bendruomenė) ir Robertas Peteraitis, kuris jau 
buvo apsisprendęs pradėti dirbti „Agapėje“, kad 
galėtų koordinuoti šį projektą, taip pat dalyvavau 
ir aš pati. Sprendimą pradėti internetinės sielo-
vados projektą Lietuvoje priėmėme vieningai ir 
greitai. 2014 m. Jesus.net partneriai iš Lenkijos 
suorganizavo pirmuosius e.sielovadininkų mo-
kymus. Dar ir dabar turime e.sielovadininkų, 
kurie tarnauja nuo pirmųjų mokymų, įskaitant 
ir dabartinę e.sielovadininkų mokymo koordi-
natorę Vilmą Jaruševičienę. 

Pradinė steigiamoji e.sielovados grupė virto 
šios tarnystės taryba, kuri nuo to laiko atsi-
naujino. Mums teko išmokti pasitikėti vienas 
kitu ir kartu dirbti nepaisant denominacijų ir 
asmenybių skirtumų. Ne visada tai buvo len-
gva, bet mes ištvėrėme, išmokome ir dabar tai 
teikia džiaugsmo.

Toje kelionėje supratome, jog būtų gerai, 
jei viena iš organizacijų perimtų šio projekto 
įgyvendinimo bei administravimo naštą. Šią 
atsakomybę prisiėmė „Agapė“, toliau išlik-
dama atskaitinga tarybai ir išlaikydama ben-
dradarbiavimo santykį su kitais partneriais. 
Tačiau per šešerius tarnystės gyvavimo metus 
bendradarbiavimo santykis išsiplėtė į bendra-
darbiavimą su evangelinėmis bažnyčiomis 
Lietuvoje. Šiuo metu tokį santykį turime su 
bendruomenėmis iš skirtingų septynių evan-
gelinių denominacijų Lietuvoje. 

Manau, jog tai pavyko dėl to, kad ši tarnystė 
prasidėjo nuo bendradarbiavimo, ir mes siekėme 
ne tik išlaikyti, bet ir tikslingai plėsti bendradar-
biavimo lauką. Juk jokia viena denominacija ar 
viena bažnyčia Lietuvoje nepajėgi įgyvendinti 
Didžiojo Kristaus paliepimo! O kartu mes galime 
daug nuveikti. Ši tarnystė tai puikus to įrodymas.

Kaip gera pažvelgti į šios tarnystės nueitą 
kelionę ir išvysti, jog Dievas mus išlaikė ir, kad 
ši tarnystė tikrai neša vaisių. 

Mums labai 
svarbu skirti 
laiko žmogui. 



22 23

Gyvenimo misija

Misijų kelio pradžia
Gimiau netikinčių tėvų šeimoje Družkov-

kos mieste, Donecko apskrityje, Ukrainoje. 
Būdamas 23-ejų, 1998 metų sausio 4 dieną 
priėmiau Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Vieš-
patį. Nuo tada prasidėjo ne tik mano dvasinis 
augimas, bet ir spalvingas gyvenimo kelias su 
Dievu.

Viešpats dovanojo ne tik puikią pagalbi-
ninkę žmoną Tatjaną ir keturis vaikus, 2011 
metais leido užbaigti Odesos (Ukraina) teo-
logijos seminariją, bet ir suteikė mūsų šeimai 
galimybę tarnauti Ukrainos baptistų bažnyčių 
sąjungos misionieriais.  

Pirmiausia vietos pastoriaus pakviestas aš 
persikėliau iš miesto į kaimą ir ten tarnavau 
vietos bažnyčioje: buvau diakonas, pamoksli-
ninkas, vykdavau patarnauti į kitų kaimų baž-
nyčias, buvau vaikų stovyklų koordinatorius 
ir padėjau jaunimo vadovui vesti pamaldas 
jaunimui. 

Po kurio laiko Dievas man aiškiai ėmė ro-
dyti į tarnystę arabų šalyse. Galiausiai išgirdau, 

Misija Kambodžoje: 

„yra toks žodis PAŠAUKIMAS. 
Jeigu Viešpats mane kviečia 
į tolimą šalį, negaliu Jam 
nepaklusti. Nors grynai teoriškai 
aš galiu nepaklusdamas Jo valiai 
vykti į bet kokią kitą šalį arba 
apskritai nevykti ir pasilikti 
namuose. Jis pašauks kitą 
misionierių, tačiau kokia tada 
bus mano gyvenimo prasmė? 
Aš paklusau Dievo valiai, o Jis 
mano šeimą pašaukė tarnauti 
į Kambodžą“, – pasakojimą 
pradeda 45-erių evangelikų 
baptistų misionierius iš 
Ukrainos Yevhen Yevva.

jog į Ukrainą atskrido du broliai iš Sirijos ir 
ieško misionierių. Tokiu būdu 2010-aisiais mes 
išvykome į Siriją, kur Damaske darbavomės 
šiek tiek mažiau nei metus, nes kai ten prasi-
dėjo karas, broliai mus iš ten išvežė.

Mes meldėmės, kad Dievas mums nurodytų 
naują tarnystės vietą. Ir Jis atsiliepė į mūsų 
maldas nurodydamas Egiptą. Penkerius me-
tus mes tarnavome faraonų ir dykumų krašte, 
karštos saulės ir tokių pat karštų musulmo-
nų šalyje. Tarnystė buvo įvairi: dirbome su 
beduinais dykumoje, padėjome bėdžiams ir 
vargingiems Egipto žmonėms, darbavomės 
prieglaudose ir našlaičių namuose, asmeniškai 
liudijome musulmonams ir rengėme evangeli-
zacines keliones į Egipto kaimus, o taip pat dir-
bome su Egipte gyvenančiais slavais. Po metų 
ten buvo įkurta Slavų baptistų bažnyčia, o 
mane įšventino šios bažnyčios pastoriumi. Po 
penkerių tarnystės metų Egipto specialiosios 
saugumo tarnybos sužinojo apie mano kaip 
misionieriaus veiklą, ir aš buvau deportuotas 
iš šios šalies.

Grįžę atgal į Ukrainą mes vėl ėmėme mels-
tis, kad Viešpats atvertų naują tarnystės vietą 
Jo garbei. Atvirai sakant, mes su žmona buvo-
me pasirengę bet kokiems Dievo veiksmams. 
Jeigu Jis mums būtų nurodęs likti Ukrainoje 
arba vykti tarnauti musulmonams į Afriką ar 
Europą, mes būtume paklusę Jo balsui. Juo 
labiau, kad tarnaujant tose musulmoniškose 
šalyse Dievas nurodė tam tikrą darbo su isla-
mo atstovais strategiją, kaip jiems efektyviau 
perteikti mūsų Viešpaties Evangeliją. Ilgainiui 
ši strategija buvo surašyta ant popieriaus ir 
vėliau buvo paruošti islamo kursai „Nutrau-
kiant grandines“ – praktinis musulmonų 
evangelizavimo kursas. Šį kursą aš sėkmingai 
dėsčiau daugelyje Ukrainos teologijos semi-
narijų. 

Taigi mes buvome pasiruošę priimti bet 
kokį Dievo sprendimą, ir Jis vėl atskleidė savo 
valią parodydamas mums Pietryčių Azijos šalį 
Kambodžą. 2018 m. spalio mėnesį su žmona ir 
dviem jaunesniais vaikais persikėlėme į šią šalį 
gyventi bei tarnauti Dievui ir žmonėms. 

ko nežinojo pastorius iš Ukrainos



24 25

Atvykę į Kambodžą iš karto pradėjome 
mokytis vietinės kalbos, stengėmės užmegzti 
ryšius su kitais krikščionių tarnautojais ir 
misionieriais, o taip pat pradėjome darbą su 
vietiniais khmerais.

Kiek daugiau nei pusmetį praleidome šalies 
pietuose, Kampoto provincijoje, tačiau vėliau 
persikėlėme į sostinę Pnompenį mokytis 
khmerų kalbos viename iš Kambodžos uni-
versitetų. 

Socialinės tarnystės
Atvykus į šalį iš karto iškilo klausimas: kuo 

ir kaip mes galime tarnauti šiems žmonėms? 
Ir Dievas pradėjo mus vesti supažindinda-
mas su šia tarnyste. Iš pradžių khmerų kalba 
įrašėme lėlių spektaklius apie Kalėdas, apie 
nuodėmę ir teisumą, apie Pasaulio sukūrimą, 
o vietos krikščionys padėjo tuos vaidmenis 
įgarsinti. Su tais spektakliais važinėjome 
į kaimus, bendrojo lavinimo mokyklas, į 
bažnyčias. Per visą tą laiką šiuos spektaklius 
pamatė apie 3–3,5 tūkstančio vaikų. Tokiu 
būdu į vaikų širdis per šią lėlių programą 
buvo pasėtos Tiesos sėklos.

Kambodža yra budistų šalis, ir nors čia yra 
paskelbta tikėjimo laisvė, krikščioniška Evan-
gelija pasiekiama vos 4 proc. gyventojų, t. y. 
tik keturi žmonės iš šimto yra girdėję Gerąją 
naujieną. Net ir šiais išmaniųjų technologijų 
laikais Kambodžoje vis dar yra daug rajonų, 
kur nėra NĖ VIENO krikščionio, nerasite nė 
vienos krikščionių bažnyčios.

Taigi socialinė tarnystė buvo kita svarbi 
veikla, kurią Viešpats mums leido vykdyti. 
Kambodža – neturtinga šalis, o tai mums 
suteikia galimybę atvykus į kaimus ir miestus, 
bendradarbiaujant su vietos bažnyčiomis, 
surinkti žmones į evangelizacines pamaldas. 
Po pamokslo, Viešpaties šlovinimo ir maldos 
kviečiame susirinkusius žmones atsiversti į 
gyvąjį Dievą ir tikrąjį tikėjimą. Kai kur žmonės 
atsiliepia, kai kur – ne. Tačiau per šiuos dvejus 
metus net 97 žmonės meldėsi atgailos malda, 
kreipėsi į Aukščiausiąjį prašydami atleisti nuo-
dėmes ir atnaujinti gyvenimą. 

Pasibaigus pamaldoms vargstantiems kai-
mo žmonėms dalijame maisto paketus: ryžių, 
makaronų, druskos, cukraus, prieskonių, pa-
dažų ir būtiniausių daiktų.    

Kyla klausimas, ar ta socialinė tarnystė turi 
prasmę? Galbūt žmonės ateina TIK dėl ryžių 
ir makaronų? Žinoma, gali būti. Prisiminkite, 
ką Jėzus pasakė žmonėms, kuriuos prieš tai 
pamaitino: „Jūs ieškote manęs ne todėl, kad 
matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig 
soties.“ (Jono 6, 26) Ko žmonės ieško ateidami į 
tokias socialines pamaldas – Kristaus ar ryžių? 
Aš manau, jog atsakymas akivaizdus. 

Neseniai pradėjome kalėjimų tarnystę. 
Kiekvieną savaitę pirmiausia einame į moterų 
kalėjimą, o po to – į vyrų. Kiekviename kalėji-
me surenkame iki 25 žmonių grupę, kurie yra 
budistai, su jais studijuojame Bibliją, kalbamės 
apie Dievą. Kiekvieno jų savas likimas, sava 
gyvenime padaryta klaida, savas įkalinimo 
bausmės laikas, bet juos visus sujungė viena – 
kalėjime juos atrado Viešpats. Šlovė Jam už tai!

Pamaldų vaisius ir naujos bažnyčios 
pradžia

Paprastai į kiekvienas pamaldas ateina apie 
30–40 žmonių. Kiekvieną kartą užduodame 
žmonėms tokį klausimą: „Kas iš jūsų yra gir-
dėjęs žinią apie Gelbėtoją Kristų ir apskritai, 
ar žino, kas toks yra Jėzus Kristus?“ Maždaug 
7–8 žmonės iš keturiasdešimties pakelia ran-
ką, patvirtindami, jog yra girdėję apie Kristų. 

Pamokslo metu kalbame apie Dievą ir Jo 
atperkamąją Auką, o kai suskamba klausimas: 
„Kas po mirties nori būti su Jėzumi danguje?“, 
6–7 žmonės pakelia rankas. Ir ne todėl, kad 
likusieji nori į PRAGARĄ, o todėl, kad vietos 
žmonės nežino net pačių paprasčiausių pama-
tinių krikščioniškų tiesų, kurios mums yra ele-
mentarios. Jie patys ir jų tėvai dažniausiai yra 
budistai, jų religijoje nėra rojaus ir dangaus, jie 
neturi tokio Dievo, apie kurį kalbama Biblijoje.

Tačiau būtent tokiose pamaldose, kur jie 
girdi gyvąjį Dievo Žodį, žmonės atgailauja. Per 
vienas iš paskutinių pamaldų atgailavo ir Kris-
tų kvietėsi 12 žmonių. Kiek iš jų nuoširdžiai 

atgailauja, sunku pasakyti. Tai žino Dievas. 
Laikas ir amžinybė parodys. 

Prieš pusę metų Tuol Sambor kaime Dievas 
leido pradėti naują bažnyčią, kurios kiekvie-
nose pamaldose dabar lankosi apie 20 žmo-
nių. Prieš kelis mėnesius tokią bendruomenę 
įsteigėme ir Phlou Traj kaime, kur taip pat 
kiekvieną sekmadienį ateina iki 10 žmonių. 
Nors vaikų į sekmadieninę mokyklą ateina 
daugiau nei 50!

Apie pačius sunkiausius dalykus
Mano nuomone, būsimojo misionieriaus 

gyvenime yra du patys sudėtingiausi ir svar-
biausi dalykai: ryžtis išvykti į misiją ir atvykus 
ryžtis pasilikti, įveikiant taip vadinamą kultū-
rinę adaptaciją arba kultūrinį šoką. Dažniau-
siai, kai misionierius pirmą kartą atvyksta 
tarnauti į užsienio šalį, jis yra kupinas polėkio 
atlikti drąsius užmojus, turi viltingų lūkesčių 
ir minčių įgyvendinti tikėtinus ir neįtikėtinus 
projektus. Daugelio misionierių, kurie pirmą 
kartą išvyksta į misiją, klaida yra ta, kad jie 
tikisi žaibiškai ir sėkmingai įkurti bažnyčią, 
turi lūkesčių, jog atgailaus daugybė sielų ir jie 
realizuos savo pačių planus. Negalima atmesti 
varianto, kad visi tie troškimai išsipildys, ta-
čiau ne visuomet vyksta būtent taip, kaip mes 
sumanėme.

Visa tai suprasdamas, pasverdamas ir įver-
tindamas savo galimybes, krikščionis pagaliau 
atvyksta į kitą šalį. Iš pradžių emocinis paki-
limas perpildo jausmus. Štai, aš kitoje šalyje, 

aš misionierius, viskas nauja, nežinoma, neį-
prasta ir paslaptinga. Tačiau netrukus pirmieji 
jausmai nurimsta, ateina laikas, kai visi nauji 
dalykai tampa įprasti. Supranti, kad nevyksta 
masiniai žmonių atsivertimai. Net atvirkščiai, 
daugelis iš viso nenori tavęs klausytis. Tu neva-
žinėji po visą šalį kaip Paulius ir kasmet neįku-
ri vis naujos bažnyčios, tu neskelbi Areopage 
ir tavęs nekviečia susitikti su tos šalies prezi-
dentu. Ir tu taip pat pradedi suprasti, jog darai 
lygiai tokį pat darbą, kokį savo šalyse atlieka 
daugelis pamokslininkų, evangelistų ir pas-
torių. Būtent tada prasideda tėvynės ilgesys, 
pradedi pastebėti, jog čia viskas kitaip negu 
gimtinėje. Pasitaiko momentų, su kuriais neį-
manoma taikstytis. Pastebi tokių mentaliteto 
aspektų, kurių ne tik nesuvoki, bet net negali 
jų priimti. Iš pradžių stengiesi prisitaikyti prie 
vietos žmonių gyvenimo būdo. Reikia daug ką 
keisti, daug ką suprasti, daug ką priimti, kas 
tau yra svetima, nesuprantama, neįmanoma 

Atvykus į šalį 
iš karto iškilo 
klausimas: kuo ir 
kaip mes galime 
tarnauti šiems 
žmonėms?
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Gyvenimas

ir nepriimtina. Ir tai ne dvasinių vertybių, o 
kasdienės tikrovės klausimas.

Daugybė klausimų, su kuriais aš susidūriau 
tarnaudamas misionieriumi vienoje arabų 
musulmonų šalyje, buvo sunkiai suprantami. 
Kaip galima žadėti ir prisiekti Dievu, iš anksto 
žinant, jog vis tiek to nedarysi? Kaip galima 
rūkyti perpildytame autobuse, kuriame pilna 
vaikų? Kaip galima vaikščioti apsirengus kelių 
sluoksnių drabužiais esant +40°C? Kaip galima 
praustis tik kartą per savaitę, o kartais ir per 
dvi tvyrant dideliam karščiui? Kaip galima 
visur šiukšlinti, nekreipti dėmesio į aplinkui 
esantį purvą ir smarvę ten, kur ir pats gyveni? 
Galiausiai ateina akimirka, kai supranti, jog 
šios visuomenės pagal savo standartus nepa-
keisi, o pats tapti tokiu kaip jie nenori. Štai kaip 
tik tai ir yra kultūrinės adaptacijos paradoksas. 

Ir tu nežinai, ką daryti. Ir taip blogai, ir ki-
taip nepriimtina. Kai ateini į vietos gyventojų 
šeimas, susipažįsti, gyveni, draugauji – tu jų 
nesupranti, o jie nesupranta tavęs. Bėgant 
laikui tas neatitikimas pradeda tave slėgti. 
Daugelis bando kurti šioje visuomenėje mažą 
savo šalies kultūrą diegdami savo kultūrą, pa-
pročius, vertybių sistemą savo naujiems drau-
gams, pažįstamiems ir vietiniams broliams 
bei seserims bažnyčioje. Daugelis, atvirkščiai, 
mėgina tapti tokiais pat kaip vietos gyvento-
jai su jų pagrindiniais principais, įpročiais ir 
idėjomis. Ir daugumai nepavyksta iki galo to 
pasiekti. Tuomet misionieriui iškyla klausi-
mas: „Ar aš dirbu savo darbą, gal aš apsirikau 
čia atvykdamas, galbūt reikia išvykti namo?“ Ir 

šiame etape, jeigu krikščionis neturi moralinio 
ir dvasinio palaikymo, dažniausiai jis meta tar-
nystę, apsisuka ir grįžta namo, kupinas nusivy-
limo ir priekaištų misijų šalies gyventojams.

Draugai, aš neturiu tobulo patarimo, ką 
panašiose situacijose misionieriui daryti. 
Garbė Dievui, jog paskutinio nusivylimo etapo 
nepasiekiau, bet aš ir mano šeima buvome arti 
to. Kai tiesiog pradedi jausti kokią nors savo 
tarnystės tuštumą, bejėgiškumą. 

Tačiau kiekvienas gali prisijungti prie mi-
sionieriaus darbo – tereikia melstis už jį. 
Dvasiškai ir morališkai palaikyti – tai darbas, 
kurį gali atlikti kiekvienas krikščionis, norėda-
mas padėti misionieriui jo tarnystėje. Kartais 
užtenka tik kelių žodžių, kad suteiktumėte 
naują impulsą tarnystei, kad įkvėptumėte ir 
paskatintumėte brolį toliau ištikimai tarnauti. 
Nepamirškite mūsų. Melskitės. Ir tegul Dievas 
jus laimina, kad suradote save Jame.

Iš rusų kalbos vertė Jolanta Giedgaudaitė

Misionieriai – 
unikali žmonių 
„padermė“

Clint Archer

Monžu – senasis ypač 
pavojingos Alpių perėjos, 
jungiančios Šveicariją su 
Italija, pavadinimas. Bėgant 
amžiams, stengdamiesi 
įveikti perėją, ten pražuvo 
tūkstančiai keliautojų. Kai 
netikėtai kildavo pūga, 
žmonės, neturėdami 
jokios priedangos ir nieko 
negalėdami įžiūrėti baltame 
rūke, išklysdavo iš kelio ir 
galiausiai žūdavo nuo šalčio.  

Tačiau XVIII a. mirčių skaičius šioje kalnų 
perėjoje smarkiai sumažėjo. To priežastis 
nebuvo koks nors sėkmingas technikos išradi-
mas. Klimatas taip pat nepasikeitė. Vis dažniau 
išvengti mirties žmonėms padėdavo ypatingos 
veislės šunys. Jie sugebėjo orientuotis pačiame 
tirščiausiame rūke, išgyventi esant labai žemai 
temperatūrai ir turėjo nepaprastą gebėjimą 
surasti pūgoje pasiklydusius žmones.

Monžu perėja buvo pavadinta šventojo 
Bernardo Monžu, kuris netoli perėjos įkūrė 
vienuolyną, garbei. Visiškai suprantama, kad 
greitai šunis taip pat „kanonizavo“ ir ėmė va-
dinti „šventaisiais bernardais“ – senbernarais.

Per daugiau nei du šimtus metų Monžu 
perėjoje šunys išgelbėjo per 2000 „paklydusių 
sielų“. Daugybė žmonių išvengė baisios mirties 
ledo gniaužtuose. Kai senbernaras surasdavo 
paklydusį žmogų, jis išgelbėdavo sušalusį ke-
liautoją paprastu, bet efektyviu būdu. Naudo-
damasis savo nepaprasta uosle, šuo prasibrau-
davo prie nukentėjusiojo ant kaklo nešdamas 
duonos ir originalią statinaitę degtinės. Pasi-

Supranti, jog šios 
visuomenės pagal 
savo standartus 
nepakeisi, o pats 
tapti tokiu kaip  
jie nenori. 
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Mūsų veikla remiasi draugyste ir gyvais susiti-
kimais. Savo misijoje turime žodį „burti“. Reng-
dami Biblijos studijas, paskaitas, filmų peržiūras 
ir panašius vakarus stengiamės sukurti aplinką, 
kur kiekvienas jaustųsi saugus ir priimtas. Prara-
dus galimybę gyvai burti žmones, tenka galvoti 
apie naujas formas. Noriu pasidalinti keliomis 
pamokomis ir tiesomis, apie kurias jau tada ra-
šiau savo velykiniame laiške mūsų studentams ir 
kurias tenka vėl priminti sau ir kolegoms.

LKSB misija –  
burti tikinčius 
studentus

Sigita Makčinskienė
Lietuvos krikščionių studentų 
bendrijos generalinė sekretorė

Šių metų pavasarį visiems LKSB 
nariams siunčiau sveikinimą 
iš savo virtuvės – naujosios 
darbo vietos, kur dažnai 
prie kompiuterio sėdėdavau 
su ausinėmis, klausydama 
ir klausdama. Buvome tik 
pradėję karantiną, bandantys 
susigaudyti, kaip naujai 
sudėlioti darbo ir laisvalaikio 
rutiną, besipratinantys prie 
vaizdo skambučių, dar ne iki 
galo suvokiantys, kaip ilgu bus 
gyvai nesimatyti su draugais ir 
artimaisiais. Adaptuotis – toks 
buvo mano raktinis žodis. Ir 
ką reiškia adaptuotis studentų 
misijoje? 

Krikščioniškas jaunimas

stiprinęs keleivis galėjo neskubėdamas sekti 
paskui šunį, kuris savo plačia krūtine ryžtingai 
praskrosdavo sniegą, tokiu būdu paklydusiam 
pramindamas kelią į vienuolyną.

Šunų-gelbėtojų veislė – vykusi metafora 
tai ypatingai krikščionių kohortai, kurie visą 
savo laiką pašventė misionieriškai tarnystei. 
Ši tikinčiųjų „padermė“ turi unikalų dvasinį 
atkaklumą, ištvermę, ypatingus gabumus 
„užuosti“ dvasinius ir fizinius žmonių porei-
kius, praktiškai savo pavyzdžiu mokydami ir 
„išvesdami“ iš pražūtingų pinklių į gelbstinčią 
tiesą. Misionieriai pripažįsta, kad jie patys yra 
bejėgiai išgelbėti paklydusią sielą, tačiau gali 
jai „duoti gyvybės eliksyrą“ – Evangelijos žinią.

Misionieriai – tai tie vyrai ir moterys, kurie 
niekuomet nesitaiksto su esančia padėtimi, 
tuo dvasiniu miegu, kuris dažnai prasiskverbia 
į vietinės bažnyčios gyvenimą. Jie nuolatos 
jaučia uždegantį Didžiojo Pavedimo kvieti-
mą – skelbti pasaulyje Evangeliją. Misionierius 
Ch. Stadd šią mintį išreiškė tokiais žodžiais: 
„Daugelis linkę gyventi arti varpų gaudesio, o 
aš noriu gelbėti žūstančius prie pačių pragaro 
vartų“.

Mūsų laikais pasaulio žmonės blaškosi kaip 
skruzdėlės, kurdami savo respektabilias tėvo-
nijas ir darydami jomis įtaką kitiems. Gyven-

tojai auga ir jų gausėja. Bendruomenės vystosi 
su vis didėjančiu ryžtu siekdamos gerovės. Ir 
visame šiame sąmyšyje tyliai ir nepastebimai 
yra skelbiama Dievo karalystė. Tai dvasinė ti-
krovė. Tai tas, ką mes vadiname misionierišku-
mu. Tai tas, apie ką kalbėjo Kristus Mato 6, 10; 
28, 18–20 ir Luko 17, 20–21. Ir apie ką rašė 
apaštalas Paulius Efeziečiams 6, 12.

Misija – tai ne kas kita, kaip kova su ne-
matomomis nuodėmingomis blogio tam-
sybės jėgomis, revoliucinis, organizuotas jų 
užpuolimas. Tai legionų krikščionių – karių 
kova, šturmuojant šėtono tvirtoves, kad iš-
plėstų Dievo karalystę ir jos dvasinę valdžią 
pasaulyje. O vietinės bažnyčios – tai bastionai, 
kurie gina Dievo darbą. Bažnyčios yra dvasinių 
ginklų kalvės, kareivinės, kuriose ruošiami 
kariai  – vyrai ir moterys, pasirengę mirti, kad 
visoje žemėje paskelbtų Dievo vardą.

Nuo to laiko, kai Paulius gavo pavedimą 
skelbti Evangeliją pagonims, jo gyvenimo 
kelias buvo pažymėtas nuolatiniais išmėgi-
nimais. Žūstantiems nusidėjėliams jis tapo 
„šventuoju bernardu“. Jis tapo pavyzdžiu tiems 
būsimiems krikščionims, kurie verčiau pasi-
renka aktyviai skelbti Evangeliją, negu gyventi 
ramų ir sėslų gyvenimą.

Suprantama, kad visi nuoširdūs krikščionys 
trokšta, jog visoje žemėje būtų skelbiama Die-
vo šlovė, kad būtų skelbiama gelbstinti žinia 
apie Jėzų Kristų. Tačiau tik kai kurie, skatinami 
postūmio eiti, dega troškimu dalyvauti šioje 
misijoje.

O koks jūsų vaidmuo? Prašykite Dievo, kad 
Jis jums atskleistų, kokia yra jūsų misija. Ar 
tapti „šventuoju bernardu“, kuris tolimuose 
kraštuose gelbsti žmones iš „mirties pinklių“, 
ar tuo, kuris padeda misionieriams maldomis 
ir lėšomis?

Dėkokite Dievui, kad dar yra vyrų ir moterų, 
kurie girdi aiškų Dievo pašaukimą šturmuoti 
pragaro vartus užjūrio žemėse. Dėkokite už 
daugelį tų, kurie palaiko šiuos misionierius ir 
daro įmanomą jų darbą.

Parengta pagal www.thecripplegate.com

Misionieriai – tai 
tie vyrai ir moterys, 
kurie niekuomet 
nesitaiksto su 
esančia padėtimi, tuo 
dvasiniu miegu, kuris 
dažnai prasiskverbia 
į vietinės bažnyčios 
gyvenimą.
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Nors universitetai uždaryti, mokslo pro-
cesas sutriko, bet mūsų misija nesutrikus 
ir neuždaryta! Mūsų misija – burti tikinčius 
studentus, kurie dalintųsi Evangelija su kitais 
studentais. Šią misiją LKSB vykdo jau nuo 
1993 metų, nors oficialiai organizacija regis-
truota po metų, 1994-ųjų rudenį. Taigi ir toliau 
vykdome tą pačią misiją. Šiuo metu fiziškai 
negalime susitikti mums įprastose vietose ar 
universitete, tačiau studentai niekur nedingo. 
LKSB grupeles perkėlėme į internetinę erdvę – 
per Zoom video platformą tęsiame Biblijos 
studijas, bendraujame, kartu meldžiamės. 

Mūsų studentams taip pat tenka susidurti 
su nerimu ir nežinia dėl ateities, baime dėl 
savo bei artimųjų sveikatos, pajamų neteki-
mo, įtampos su namiškiais. Nuo pavasario 
stengėmės padėti, išklausyti, melstis. Vienas 
iš adaptacijos aspektų – šiuo metu nematome 
naujų prisijungiančių studentų, todėl dėmesį 
kreipiame į esančiuosius – jų tikėjimo augimą, 
lyderystę, iniciatyvos ugdymą. Buvome pratę 
pasakoti apie surengtus renginius, džiaugtis 
atėjusių studentų skaičiais. Dabar mokomės 
dirbti su keletu studentų kur kas asmeniškiau.

Antra mūsų misijos sakinio dalis – Evan-
gelijos skelbimas. Evangelijos žinia taip pat 
nepasikeitė. Mes ir toliau esame pašaukti 
mylėti artimą. Klausiame tikinčiųjų studentų, 

kuo šiuo metu gyvena jų grupės draugai, kaip 
galime jiems padėti, raginame neužsidaryti 
tarp saviškių. Nors neturime visų atsakymų 
ar aiškaus veiksmų plano, kaip šiuo metu tęsti 
misiją, bet esame įsitikinę, jog vilties ir tiesos 
žinia tebėra aktuali. Todėl nebijome bandyti. 

Štai vienas pavyzdys. Spalio mėnesį suren-
gėme Welcome Dinner (Pasveikinimo vakarą) 
tarptautiniams studentams Vilniuje. Ruošė-
mės juos pavaišinti, prisistatyti patys ir prista-
tyti savo šalį, parodyti svetingumą ir pasakyti, 
kad jie nėra vieni. Įsivaizduokite – atvykstate 
studijuoti svetur, o čia tenka sėdėti bendra-
bučio kambaryje, paskaitos vyksta nuotoliniu 
būdu, bendrakursių bendravimas ribotas, dar 
mažiau galimybių sutikti vietos žmonių ir pa-
žinti miestą ar šalį, į kurią atvykai. Prasidėjus 
karantinui tą planuotą vakarą atšaukėme, bet 
turėdami aiškią žinią ir svečią, kuris sutiko 
pasidalinti įžvalgomis, patį renginį nutarėme 
perkelti į interaktyvią erdvę – parodyti sve-
tingumą ir padrąsinti galima ir kitais būdais, 
ne tik gyvai susitikus. Tačiau tą penktadienio 
vakarą niekas prie mūsų neprisijungė ir po 20 
minučių „padėjome ragelį“. Tai nėra sėkmės 
istorija. Bet nesakyčiau, kad ir nesėkmės, nes 
nebijome bandyti. 

Pasidalinsiu dar viena istorija. Metų pra-
džioje su mumis susisiekė vienas studen-

tas, kuris labai domėjosi Biblijos studijomis. 
Buvome su juo susitikę, jis papasakojo apie 
savo paieškas ir kelionę Dievo link. Sakė, jog 
tikrai prisijungs prie mūsų susitikimų, nes 
nori daugiau skaityti ir suprasti Bibliją. Ir štai 
suplanuotas Biblijos studijas tenka perkelti 
į Zoom video platformą. Sutiktas studentas 
nutarė neprisijungti. Žinoma, nuliūdome, kad 
nebegalime daryti to, ką buvome suplanavę. O 
ką galime daryti?

Nemąstykime, ko nebegalime, o ką gali-
me daryti. Taip, teko atšaukti daug susitikimų, 
kelionių, renginių ir planų. Taip, tai liūdina ir 
erzina, kai vis tenka viską pergalvoti, perpla-
nuoti. O ką galime padaryti kitaip? Išnaudoki-
me šį laiką kūrybiškai ir produktyviai. Daugiau 
maldos, skaitymo. Visi turime krūvą knygų, 
kurias norime perskaityti, išsaugotų nuorodų 
video peržiūrai. Arba skirti laiko atidėtam 
pomėgiui. Labai lengva pasiduoti tinguliui ir 
apatijai. Todėl nepasiduokime, kovokime šią 
kovą!

Daugeliui dalykų persikėlus į virtualią erdvę 
supratome, jog ir mums yra kur pasitempti. 
Turime galimybę suaktyvinti savo socialines 
medijas – Facebook’o, Instagram’o paskyras. 
Turime galimybę pasiekti tuos, kurių gyvai 
studentai nei sutiktų, nei pamatytų. 

Stengiamės sukelti įrašus, kuriuos galima 
paklausyti, paskaityti, ir dalinamės smagiais 
pranešimais nuotaikai praskaidrinti. Nuo 

Mūsų misija – burti 
tikinčius studentus, 
kurie dalintųsi 
Evangelija su kitais 
studentais.

pavasario rengėme kelias grotažymių akcijas: 
#LKSBpalaiko – malda už studentus, kai jie 
turėjo galimybę parašyti savo maldos porei-
kius, #LKSBsveikina  – dovana pirmakursiams 
(ir ne tik), #LKSBveidai – istorijos apie LKSB 
studentus.

Tai, kam seniau įgyvendinti pritrūkdavome 
idėjų ar minčių, galime daryti dabar. Tai dar 
vienas adaptacijos aspektas.

Tai, ką šiandien išgyvename, yra laikina. 
Džiaugiamės galėdami išnaudoti interneto ryšį 
ir socialines medijas pasiekti studentams, su jais 
bendrauti. Tačiau tai negali atstoti gyvo bendra-
vimo, ryšio susitikus. Karantinas tik sustiprina 
vienišumo, atskirties jausmą tiems, kurie ir iki 
šiol jautėsi vieniši, ir užklumpa tuos, kurie buvo 
pratę nuolat suktis tarp žmonių. Socialinė me-
dija apgaulingai sukuria įspūdį, kad turime daug 
draugų ir kontaktų, viskas lengvai pasiekiama. 
Pasiekti širdį, turėti artimą draugą, atsidurti 
aplinkoje, kur jautiesi priimtas – tai poreikiai, 
kurie tik stiprėja. Mūsų misija nepersikelia į in-
ternetą. Atėjus metui toliau sieksime organizuoti 
renginius, kviesti į grupeles, bendrauti asmeniš-
kai prie kavos puodelio.

Ir dar – tai, ką šiandien išgyvename, nėra 
jau taip unikalu, kažkaip išskirtina žmonijos 
istorijoje ar Dievo žmonių gyvenimuose. Pri-
siminkime, kad ne kartą bažnyčia ir tikintieji 
susidūrė su ligų, persekiojimų, draudimų ir ki-
tokiais pavojais. Prisiminkime saloje ištremtą 
ir atskirtą nuo tikinčiųjų brolių apaštalą Joną, 
taip pat Romoje kalintį Paulių. Senajame Tes-
tamente Dievo žmonės keliavo į nežinomas 
žemes, kovojo kovas, susidūrė su abejonėmis, 
netikėjimu, miglota ateitimi. Aplinkybės kei-
čiasi, bet Dievo žinia ir pašaukimas išlieka. 
Todėl turime išmokti ištikimai atlikti darbą 
iki galo, kuriam esame pašaukti. Čia ir dabar.  

Linksminasi mano širdis, džiaugiasi mano 
siela ir mano kūnas ilsėsis su viltimi.

Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų bu-
veinėje ir neleisi savo šventajam supūti.

(Psalmė 16, 9–10)
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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.

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

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

Kaip susitaikyti su Dievu?

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

PRENUMERATOS KAINA METAMS – 12 EUR.
Leidinio indeksas – 5106.

Daugiau informacijos apie prenumeratą –

www.zvaigzdele.lt/prenumerata.

Žurnalas su muzikine kompaktine plokštele 
leidžiamas kartą per ketvirtį. 

Kai žurnalas „Vakaro žvaigždelė“  
atkeliauja į namus –  

visai šeimai džiaugsmo tikrai bus. 
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