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Mielas skaitytojau,
jau prabėgo metai, tikrai keisti, nelengvi, skausmingi..., 

bet kiekvienas galime ištarti didelį AČIŪ Dievui, kad 
saugo mus, gyvuosius, ir teikia malonę po gražios žiemos 
sulaukti dar vieno nuostabaus pavasario. Šis laikas moko 
mus išgyventi atskirtyje vienas nuo kito, ugdo ištvermę 
ir kantrybę, ragina daugiau melstis už mūsų medikus, 
sergančiuosius, prislėgtuosius, už liūdinčius dėl artimųjų 
netekčių ir už mūsų valdžias. 

Artėjant prasmingai pavasario Šventei norisi palinkėti 
kiekvienam ir visiems mums išlikti tikėjime ir dar stipriau 
pasitikėti Jo amžinuoju gailestingumu, nes JIS GYVAS, JIS 
IŠTIKIMAS, JIS MYLINTIS!   

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

Kristaus krauju atpirkti,
Pripildyti Dievo žodžio –
Jis prisikėlė dėl mūsų,
Kelią į tiesą parodė.

Atlikta! Tyliai tarei
Ir išėjai pas Tėvą.
Tavo malonės šviesa
Atskleidė Tavo šlovę.

Šlovinam Tave visi
Širdimi ir siela,
Klaupiamės nulenkę galvas
Prieš Tave, o, dangiškasis Tėve!

Aida Kilkienė | PRISIKĖLIMAS

Su mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo, Dievo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus PRISIKĖLIMU!
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Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Kūrinijoje tebėra 
leviatanų, kuriems 
sujudinus uodegą 
žmonių pasaulis 
sudreba. Kai kurie visa 
tai išgyvenome sunkiai.

Dar prieš metus žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 
redakcija svarstė, ar į pirmąjį metų numerį 
įdėti Uhano (Kinija) krikščionių maldą dėl 
koronaviruso aukų. Maldos neįdėjome. Atrodė, 
jog šis virusas praeis greitai ir be didesnių 
pėdsakų. Dabar atrodo kitaip. Jau metai, kaip 
vis tebesirita viruso bangos. Nors atrodė, kad 
jau išmokome visas pamokas, bet netrukus 
sulaukdavome naujo smūgio. Kaip toliau 
gyvensime, pamatysime ne iš karto. 

Baimės ir nerimo metai
Optimizmas, kad virusas mūsų nepalies, 

pamažu išgaravo. Koronavirusas apsigyveno 
šalia, šeimose ir bendruomenėse. Atskyrė mus, 
pakeitė judėjimą, bendravimą, darbą ir maldas 
drauge. Susitikę su sergančiais ar susirgę patys 
turėjome atsiskirti net nuo gyvenančių kartu, 
dezinfekuoti savo pėdsakus. Kai kurie atskyri
mai buvo tragiški, patyrėme netekčių, negalėjo
me deramai atsisveikinti su artimaisiais. 

Pasaulis, prie kurio buvome įpratę, nyksta 
mūsų akyse, pandemija smelkiasi gilyn. Pa
mažu įslinko baimė ir nerimas. Nutrūko tai, 
kas gyvenime atrodė nepajudinama. Net jei 
galime eiti pasivaikščioti, pasaulis kaip bendrai 
judantis organizmas, sustojo. Negalime susitikti 
su kitais, judėti, veikti ir kurti. Pajutome, kad 
esame tik kūnai, dulkės ir kokie svarbūs mums 
yra kiti žmonės, bendrystė. Pamatėme, kai to 
netekome. 

Galvodamas apie šį nerimą ir baimę prisi
menu Dievo žodžius iš Jobo knygos: „Kas tik 
pamato Leviataną, netenka drąsos ir puola ant 
žemės.“ (Jobo 41, 1). Taip, kūrinijoje tebėra 
leviatanų, kuriems sujudinus uodegą žmonių 
pasaulis sudreba. Kai kurie visa tai išgyvenome 
sunkiai. 

Iš pradžių vaikiškai šokinėjome aplink nu
brėžtas ribas, bet buvome paliesti skausmo. Pa
vojus ir jį lydintis nerimas augo gaunant žinutes. 
Negalime būti šalia vieni kitų, tad bendrystė 
persikėlė į telefonų žinutes. 

Sunkiausia gauti žinutes apie gęstantį arti
mųjų ir bendražygių gyvenimą. Jas lydi spalvoti 
susitikimų, kelionių, kartu praleistų akimirkų 
prisiminimai. O paskutiniai pokalbiai ir susira
šinėjimai tokie nerangūs! Balsai tarp atodūsių, 
žinutės su nepilnais žodžiais... Jie nepilni, nes, 
atrodė, išsiskyrėme trumpam, tikėjomės susitik
ti, netrukdomai pasikalbėti, tačiau negalėjome 
nei atsisveikinti, nei palydėti. Paskutiniai sąly
čiai su žmonėmis, kurie gyvenime buvo svarbūs, 
buvo kitokie, nei juos pažinojome.

„Dabar mano akys mato tave“
Sau labiausiai pabrėžiu paties Jobo žodžius. 

Jie užrašyti po Dievo pasakojimo apie šiurpą 

„Dabar mano 
akys mato tave“: 

keliantį Leviataną. Tai Jobo atsakymas Die
vui kentėjimų kulminacijoje. „Buvau girdėjęs 
gandus apie tave, bet dabar mano akys mato 
tave.“ (Jobo 42, 5) Jobo nepakeliamos kančios, 
neperprantama kūrinija ir baisi bei nevaldoma 
Leviatano didybė buvo svarbūs. Jie kaip bangos 
išmušė Jobą iš bet kokio saugumo. Taip jis pa
siruošė susitikti su viską pranokstančiu Dievu, 
kuris pasirinko su Jobu kalbėti tiesiogiai. 

Taip, buvo nuogirdų apie Dievą: „Buvau girdė
jęs gandus“. Tai, kaip suprantame Dievą, dažnai 
būna grįsta nuogirdomis. O štai čia nuogirdas 
išdraskančių įvykių verpetas, kuris paruošia 
susitikimui. Pandemija, mirtys palietė mūsų ben
drystę. Griaunančios jėgos ardo mūsų gyvenimą 
ir suprantame, jog negalime to racionaliai paaiš
kinti. Norime tikėti Dievu ir klausiame: tai kur 
yra Dievas? Visi paruošti atsakymai nublanksta. 
Šventųjų bendrystė susiduria su atskirtimi, o tada 
atsiduria ir mirties akivaizdoje. 

Krikščionybė neneigia ir nesilpnina mir
ties. Kai ateina mirtis, jos akivaizdoje esame 
bejėgiai. Šis laikmetis parodė, kad Dievas mus 
sukūrė kaip įkūnytas būtybes. Mes gyvename 
kaip kūnai tarp kūnų, kuriame, veikiame, net 
pasaulis veikia kaip kūnas. „Kūnas“ gali reikšti 
ir filosofiją ar dvasingumą, kuris yra priešingas 
Dievo karalystei ir jos teisingumui. Kalbu apie 
kūną – Dievo kūrybą. Taigi mes bendraujame 
kaip kūnai, ir visas gyvenimas, kaip jį supran
tame, yra kūne. Jam mirus, visa tai nutrūksta. 

baimė ir 
nenutrūkstanti 

šventųjų bendrystė
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Šventasis Raštas nemenkina mirties realybės. 
Šventąjį Raštą užrašiusių žmonių pomirtinio 
gyvenimo viltis, kitaip nei graikų filosofų, buvo 
ne sielos nemirtingumas, o mirusių prisikėlimas. 
Mirties perskyrimas yra radikalus. Prisikėlimas 
yra nauja kūrinija. Šis didelis perskyrimas 
panašus į tai, ką kalbėjo Jobas „pamatęs“, koks 
yra Dievas. Viešpats, Kūrėjas visada yra didesnis 
nei gyvenimas ir mirtis. Tačiau kiek visko turėjo 
įvykti, kol tai supratome. 

Tėvas, Sūnus, Dvasia: artimas,  
bet nepavaldus Dievas
Kai ateiname pas Dievą, jei iš tiesų ateiname 

ne pas stabą, ateiname pas didesnį nei mūsų 
gyvenimas. Tai gyvenimo šaltinis ir Jo amžinas 
tikslas. Tačiau ilgainiui apsiprantame su Dievo 
vardu. Meldžiamės, garbiname, dirbame ir 
tarnaujame. Pradeda atrodyti, kad Dievas yra 
vienas iš mūsų draugų. Čia raktiniai žodžiai 
vienas iš, lyg jis būtų pasaulio dalis. Prarandame 
jausmą, kad esame akivaizdoje Viešpaties, kuris 
gyvena neprieinamoje šviesoje ir teikia gyveni
mą, draugus ir viską.

Panašiai ir su Jėzumi Kristumi. Kaip mūsų 
žmogiškasis Brolis, Jis  yra prieinamas. Galime 
įsivaizduoti, kaip mes atrodytume Jo istorijo
je, o Jis – mūsų. Ypač trokštame, ir teisingai, 
Jėzaus gailestingumo. Tačiau prarandame 
jausmą, kad Jis yra tas pats Dievas, Kūrėjas. 
Jo meilė ir išgydymai kilo iš to, kad Jis buvo 
ir yra Dievas. Jie panašūs į sukūrimą. Net jei 
Jis maišė seiles ir purvą, jie nėra iš šios žemės 
elementų padaryti vaistai. Tai prisilietimas ir 
lyg kūrimas iš naujo. 

Panašiai galvokime apie Jėzaus mirtį. Iki galo 
nesuprantame, ką reiškia būti Dievu ir žmogu
mi, todėl gali atrodyti, kad Jėzaus mirtis – trum
pas trijų dienų momentas amžinam Dievui. 
Lyg Jam mirtis yra kažkas mažiau nei mums. 
Prisikėlimą galime suprasti kaip susitikimą su 
atgijusiu numirėliu, t. y. seno gyvenimo prikė
limą. Tačiau Jėzaus sielvartas prieš mirtį buvo 
tikras. Jo prisikėlimas – visiškas atotrūkis nuo 
pasaulio, kokį jį pažįstame, tai mirtis pasauliui. 
Jo mirtis buvo žmogiška, tikintis tik mirusiųjų 
prisikėlimo, naujos kūrinijos pradžios. 

Toks tikėjimas yra radikalus. Kas tiki pri
sikėlimu, tiki, jog Dievas kuria naują dangų ir 
žemę, ir ten nebebus mirties. Dėl to mirtis ir 
yra tokia baisi, nes tai yra išsiskyrimas iki prisi
kėlimo. Mes nežinome naujo pasaulio, o senojo, 
kurį pažįstame, nebeliks. Tačiau susitikimas su 
Prisikėlusiuoju apie prisikėlimą atskleidžia dar 
daugiau: „Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. 
Juk tai aš pats!“ (Luko 24, 23–44). Taip, tai yra 
radikalus perskyrimas, bet per Jėzų Kristų Dieve 
yra išsaugoma ir mūsų tapatybė. Tarp senos ir 
naujos kūrinijos yra tąsa. 

Jėzus Kristus buvo pirmasis, todėl ir mirtyje 
galime būti Viešpatyje per Dievo Dvasią. Nuo 
Šventosios Dvasios galėjau ir pradėti. Juk iš 
Dievo veikiant dvasiai mes ateiname ir prade
dame matyti Dievo šlovę Jėzaus Kristaus veide. 
Patikime, pamilstame. Kai prie mūsų liečiasi 
Guodėjas, patiriame guodžiančius jausmus ir 
pakilias mintis. Jie prasismelkia taip giliai, jog 
atrodo, kad yra mūsų pačių. Taip iš tiesų yra, 
bet Dvasia yra Dievas, su kuriuo kalbėjo Jobas. 
Ne visada Dvasios vedimą lydi malonūs jausmai. 
Jėzus Kristus „per amžinąją Dvasią paaukojo 
save“ (Hebrajams 9, 14). Per Dvasią paaukojo. 
Kai sielvartavo, Jėzus šaukė tai darydamas per 
Dvasią. 

Dvasia yra Dievo dovana, naujos kūrinijos 
šaltinis, užstatas, garantas, bet ne senojo pa
saulio reanimacija. Šventoji Dvasia yra ir kiek
viename tikinčiajame, ir bažnyčioje. Šventoji 
Dvasia yra šventųjų bendrystės šaltinis, viena 
visuose. Dievas yra didesnis už kūriniją, gyveni
mą ir mirtį, mus skiria nepereinamas atstumas. 
Mirtis tai parodo. Bet Dievo Dovana peržengia 
tą atstumą, giliai įsismelkia į mūsų kūnus. „Jei 
jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš 
numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų, 
atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus, savo Dvasia, 
gyvenančia jumyse.“ (Romiečiams 8, 11)

„Šventųjų bendrystė“ –  
naujo pasaulio pirmienos
Mus guodžia ne tai, kad sumažėja mus ski

riantis atstumas ar kad mirtis yra sumenkina
ma. Mus guodžia tikėjimas, kad tas, kuris viską 
sukūrė nuo pradžių, viską kuria naujai. Viltis yra 

ne mūsų veikime ar galioje, bet viską pranoks
tančiame Dieve. Mirties geluonis gali smelktis, 
bet tai nėra paskutinis žodis. Taip, kai kurie 
iš mūsų šiuo laikotarpiu patyrėme baisiausią 
perskyrimą su savo artimaisiais – mirtį. Mus 
neramina klausimas, kas iš šio gyvenimo išliks 
amžinajame? „Šventųjų bendrystė“ kalba apie 
didžiąją, laiką ir erdvę pranokstančią bendrys
tę. Išgelbėjimo gėrybėse dalyvaujame kartu su 
kitais, didelėje bendruomenėje. 

Apie Jėzų Kristų skaitome dviejų tūkstant
mečių senumo raštuose. Bet ištisos bendruo
menės per visą šį laikotarpį savo gyvenimu rodė 
pasiliekantį Jėzaus Kristaus poveikį. Ir mes šian
dien džiaugiamės atleidimu, paguoda, įkvėpi
mu, o labiausiai tikėjimu, viltimi ir meile. Anot 
teologų, ši bendrystė apima visus šventuosius, 
net nuo teisiojo Abelio. Kaip ši bendrystė gali 
siekti tiek toli? Atsakymas į šį klausimą atneša 
paguodą tada, kai išsiskiriame. 

Dalį atsakymo galime perskaityti Giesmių 
giesmės knygoje: „Juk meilė stipri kaip mirtis, 
aistra nuožmi kaip Šeolas (...) Gilūs vandenys 
negali užgesinti meilės, nė potvyniai – jos pa-
skandinti.“ (Giesmių giesmė 8, 6–7). Pamilę 
intuityviai pritariame šiems iššūkio mirčiai 
žodžiams. Ankstesnės teologinės mintys lei
džia juos praplėsti. Jobo kentėjimai žingsnis po 
žingsnio sugriovė tai, ką jis žinojo apie Dievą iš 

gandų, ir atvedė Kūrėjo akivaizdon. Tas Kūrėjas 
yra meilė. 

Meilė mus suriša bendrystėje, kurios nenu
gali mirtis. Jos šaltinis nepavaldus mirčiai. Ir tas 
šaltinis yra mumyse. Dalyvavimas ir bendrystė 
yra galimi, nes jie yra Šventojoje Dvasioje, kuri 
yra Dievas. Jono 4, 14 skaitome: „(…) ir vanduo, 
kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, 
trykštančio į amžinąjį gyvenimą.“ Dievas per 
Dvasią duoda mums savo gyvenimą, kuris nuga
li prarają tarp Dievo ir žmonių, atveda mus pas 
priimantį Dievą. „Širdžių Tyrėjas žino Dvasios 
troškimus, kad ji užtaria šventuosius pagal Die-
vo norą.“ (Romiečiams 8, 27)

Vėjas dvelkia per kūriniją. Tai ne šio mirš
tančio pasaulio dvelksmas, bet eschatologinis, 
naujos kūrinijos vėjas. Dvelkia, įkvepia, atgimdo 
ir keičia. Tuštybei pajungta kūrinija tebedū
sauja ir tebesikankina, kada bus išvaduota iš 
pragaišties, „laukia, kada bus apreikšti Dievo 
vaikai“ (Romiečiams 8, 19; žr. visą ištrauką nuo 
8, 11–39). Dejuojame ir mes, laukdami kūno 
atpirkimo, bet dėl Dvasios, kuri yra kūnuose ir 
tarpusavyje, viltis nenuvilia, o meilė yra nenu
galima. Mes nežinome, kaip melstis, bet pati 
Dvasia ateina į pagalbą mūsų silpnumui. Tai 
yra gimdymo skausmai, kai visa kūrinija bus 
atpirkta, iš naujo suvienyta Kristuje, ir Dievas 
bus viskas visame kame. 

Per Jėzų Kristų 
Dieve yra išsaugoma 
ir mūsų tapatybė. 
Tarp senos ir naujos 
kūrinijos yra tąsa.
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Tarnauti Dievui

Artūras Rulinskas
Vilniaus Laisvųjų krikščionių 
bažnyčios pastorius

„Todėl susirūpinau dėl savo 
šventojo vardo, kurį Izraelio 
namai išniekino akyse tautų, 
pas kurias buvo atėję. Todėl 
sakyk Izraelio namams:  
‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. 
Izraelio namai, darysiu tai 
ne dėl jūsų, bet dėl savo 
šventojo vardo, kurį jūs 
išniekinote akyse tautų, pas 
kurias atėjote. Pašventinsiu 
savo didį, tautose išniekintą 
vardą, kurį jūs išniekinote 
jų akyse, ir žinos tautos, 
kad aš esu VIEŠPATS, – tai 
Viešpaties DIEVO žodis, – 
kai per jus apreikšiu jų akyse 
savo šventumą.“  
(Ezechielio 36, 21–23)

Žmogaus prigimtis tokia, kad jis nori išaukš
tinti ir per pasaulį skleisti savo vardą. Labai daug 
verslo, visuomeninių, krikščioniško tarnavimo 
įmonių, kompanijų ir organizacijų yra pavadin
tos jų steigėjų vardais. Kartais įmonė tiesiogiai 
pavadinta ją įsteigusio asmens vardu, o kartais 
tas vardas būna subtiliai paslėptas. Be abejonės, 
žmonės, kurių vardu pavadinta ta organizacija, 
stengiasi išlaikyti gerą reputaciją, kad firma ilgai 
gyvuotų ir būtų plačiai žinoma.

Dvasiškai brandus žmogus savo gyvenime 
ieško progų ne išaukštinti savo vardą, bet savo 
gyvenimo būdu paskleisti ir aukštinti jį iš pra
žūties išgelbėjusio Dievo vardą, garsinti Jo Sūnų 
Jėzų. Dievotumo brandos požymis pastebimas 
tada, kai tikintysis nustoja nerimauti ir bijoti 
dėl savo vardo reputacijos, nes jis skleidžia ir 
aukština Dievo vardą. 

Tapatinantis su Dievo vardu galima patirti tam 
tikrų pasekmių. Norėčiau paminėti, jog viena 
iš tokių pasekmių yra kentėjimai, paniekinimai 
ir persekiojimai. Tai mums dažniausiai suteikia 
Dievo vardas, ypač kai gyvename bedieviškoje ar 
Dievui priešiškoje visuomenėje. Kita pasekmė, 
dažnai apgailėtina, kai išgarsėjęs, turėdamas stiprų 
užnugarį ir palaikymą, Dievo vardo nešėjas pra
deda gyventi gyvenimą, niekinantį Dievo vardą. 
Tokiu atveju žmonės dažniausiai patiria patyčias 
ne iš netinkamai pasielgusio žmogaus, bet tą nei
giamą patirtį priskiria Dievui arba visoms kitoms 
Dievo vardą garsinančioms institucijoms. 

Apie	Dievo	vardą,	
kurį garsiname 
pasauliui

Nerimauti ir bijoti reikia ne todėl, kad vienokiu 
ar kitokiu būdu suteršime savo vardą, bet kad 
Dievo vardui bus užtraukta nešlovė ir nepagarba. 

Viešpats per pranašą Ezechielį Izraelio žmo
nėms kalba tai, kas turėtų būti pamoka ir mums. 
Izraelio tauta išniekino Dievo vardą pasaulio 
tautų akyse. Vien šiose trijose eilutėse keturis 
kartus Viešpats užsimena, kad Jo vardas yra 
išniekintas pasaulio tautų akyse. Paklausite 
kaip? Ezechielis moko, jog tai padaryta nesąži
ningumu, kraujo praliejimu, paleistuvystėmis 
ir stabų garbinimu. Kalbant mums suprantama 
kalba, būtent tikintieji yra atsakingi, kai Dievo 
reputacija žmonių akivaizdoje yra sutrypta ir 
paniekinta. Manau, kad sutinkame, jog Dievo 
reputacijos sumenkinti negali joks kriminalinis 
nusikaltėlis, Dievą neigiantis ateistas ar tikėjimo 
nepraktikuojantis „krikščionis“. Šešėlį ant Dievo 
reputacijos meta būtent tie, kuriuos visuomenė
je atpažįsta kaip tarnaujančius Dievui, kviečian
čius prisijungti prie jų bendruomenės, Jo vardu 
dalijančius labdarą, siunčiančius misionierius 
skleisti Evangelijos. 

Tarnauti Dievo vardu yra tokia didelė atsa
komybė, už kurią Viešpats vėliau labai aiškiai 
pareikalaus ataskaitos, o gerai triūsusiam Jis 
dosniais atsilygins. 

Izraelio tauta buvo įgalinta kitoms pasaulio 
tautoms skleisti Dievo vardą, ir kad pasaulio 
gyventojai, žinodami apie Viešpaties šventumą, 
gręžtųsi į Jį. 

Pažvelkime į kitą monetos pusę – Dievo 
vardas vis tiek bus išaukštintas. Ezechielio 
36, 23 pranašas kalba, jog Viešpats pašventins 
savo išniekintą vardą, ir žmonių akivaizdoje 
vis tiek bus apreikštas Jo šventumas. Šiandie
niame pasaulyje mes tikriausiai galvojame, 
argi taip yra įmanoma? Pasaulis liberalėja, 
Dievo samprata vis labiau nyksta iš žmonių 
sąmonės, o tikinčiųjų likutis vis labiau menks
ta, netgi denominaciniai bažnyčių skirtumai 
tikintiesiems tampa vis mažiau reikšmingi, 
nes yra didelis noras turėti palaikymą tarp 
tikėjimo brolių ir seserų, nežiūrint kai kurių 
tikėjimo praktikos skirtumų. 

Dievas išaukštins savo vardą dėl savęs, o ne 
dėl mūsų. Mums bijoti ir nerimauti, kad žmo
nės pamirš Dievą, yra tik bevertis išgyvenimas, 
neduodantis jokių rezultatų. Mes neturime 
jaudintis ir dėl to, kad susilaukiame įvairiausių 
komentarų ir nepatogumų dėl Dievo vardo gar
sinimo, visa tai tėra laikina. Kai žmogus pamato, 
kad jo batai yra purvini, jis nusivalo batus, kad 
jie vėl gerai atrodytų, o pats jaustųsi patenkin
tas. Taip ir Viešpats nuvalys visa, kas teršia ir 
niekina Jo garbingą vardą ir, matydamas, kaip 
viskas yra gerai, Jis džiaugsis. Jis išliks garbin
gas, koks ir yra, ir garbingi išliks tie, kurie gy
veno Jam garsindami Jo vardą ne tiek žodžiais, 
kiek savo gyvenimo vaisiais – meile, gerumu, 
ramybe, malone, sąžiningumu, pasiaukojimu, 
ištikimybe. 
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In memoriam

1991 metais Antanas kartu su žmona Dana, išgirdę Kristaus kvietimą ne tik ausimis, bet ir šir
dimis, tikėjimu priėmė Jį kaip savo Gelbėtoją ir gyvenimo Viešpatį. Savo tikėjimą jiedu paliudijo 
vandens krikštu ir prisijungė prie Mažeikių baptistų bendruomenės, kurioje brolis Antanas tarnavo 
iki paskutinių savo gyvenimo dienų. Tarnystės metu jam teko pakelti nemažai nenumatytų ir sunkių 
išbandymų. Laisvu nuo kasdienio darbo metu jis tarnavo ne tik Dievo Žodžiu, bet kartu su kitais 
tikinčiaisiais atidavė daug jėgų ir laiko atnaujindami maldos namus. Ne tik bendruomenės jaunimas 
prisimins Antaną kaip rūpestingą, nepailstantį komandos narį rengiant bendras Mažeikių ir Ylakių 
bendruomenių krikščioniškas vaikų ir jaunimo vasaros stovyklas.

Atsisveikinimas su velioniu dėl griežtų karantino sąlygų buvo kuklus, išlydėjusiųjų būrelis buvo 
nedidelis. Net ne visi šeimos nariai galėjo dalyvauti laidotuvėse. Todėl suderinus su šeima kilo 
mintis vėliau, kai neliks bendravimo ir kelionių suvaržymų, surengti brolio Antano gyvenimo 
paminėjimą Mažeikių bažnyčioje.

Tai galėtų būti jaukus pabendravimas prie Dievo Žodžio su giesmėmis, nuotraukomis ir padėkos 
malda. Deja, dabar tokiam renginiui numatyti konkretaus laiko dar negalime.

Perduodame sesers Danos padėką už palaikymą maldomis sunkiu metu ir prašymą nepamiršti 
jos ir visos likusios šeimos. Tad melskimės už velionio sūnų, keturias dukteris, devynis vaikaičius 
ir kitus artimuosius. Viešpats tepaguodžia juos visus ir nedidelę Mažeikių baptistų bendruomenę.

Prašykime ir dėl savęs, kad Viešpats pamokytų mus „skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmin
tingą širdį.“ (Psalmių 90, 12)

Albertas Latužis
Dana Podriabinkina-Kalytienė

Mirtis	jam	bus	laimėjimas,	
jis Viešpatį regės Laimingas, kas tikėjimu

vien gera čia pasės.
Mirtis jam bus laimėjimas,
jis Viešpatį regės.
/Giesmių vainikas, 257/

Praėjusių metų lapkričio 25 dieną 
klastingoji covid19 liga nusinešė 
Mažeikių evangelikų krikščionių  
baptistų pastoriaus Antano Žylės 
gyvybę. Brolis Antanas šiam 
gyvenimui užmerkė akis eidamas 
69uosius metus.

2016 m. liepą jam buvo diagnozuota reta piktybinė liga – angioimunoblastinė T ląstelių lim
foma. Sunkią ligą gydant chemoterapija bei alternatyviais gydymo metodais jos įveikti nepavyko. 
Irmanto sveikatos būklė komplikavosi nustačius dar ir covid19 diagnozę. Šių metų vasario 9 d. 
19.30 val. Vilniaus Santaros ligoninės covid19 reanimacijos skyriuje Irmantas iškeliavo pas 
Viešpatį. 

Irmantas paliko ryškų pėdsaką daugelio žmonių gyvenime. Mus žavėjo jo atsidavimas, są
mojis, paprastumas ir nuoširdumas, meilė ir tikėjimas, taikdario dvasia, begalinis optimizmas 
net tamsiausiuose gyvenimo koridoriuose. Brangaus brolio Kristuje gedi jo šeima ir artimieji, 
jo bendruomenė, gausus būrys bičiulių, pažįstamų ir nepažįstamų, tikinčiųjų ir netikinčių 
Lietuvoje ir visame pasaulyje. Jis norėjo gyventi, to troškome ir mes, tačiau šįkart mūsų norai 
nesutapo su Dievo valia. 

Irmantas labai mėgo cituoti šią eilutę iš 1 Laiško korintiečiams 2o skyriaus: 
„Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, 

kurie jį myli.“ 
Tebūna tai mums viltis ir priminimas. Iki pasimatymo, Irmantai.

Būrys tikinčiųjų

Nepraradęs optimizmo 
net tamsiausiuose 
gyvenimo	koridoriuose

Irmantas Pinkoraitis (1970 03 22 – 
2021 02 09) – mylimas vyras, keturių 
vaikų tėvas, sūnus, architektas. 
Irmantas 28erius metus tarnavo 
Vilniaus Naujojo testamento baptistų 
bendruomenės pastoriumi, taip pat 
kelerius metus tarnavo Lietuvos 
evangelikų baptistų bendruomenių 
sąjungos pirmininku. 
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Diskusija

Kokią situaciją dėl koronaviruso pande-
mijos jūs pamatėte Lietuvoje?

Liuda Brogienė: Dar praėjusių metų pava
sarį, Lietuvoje pasitinkant covid19, visos šalies 
ligoninės persitvarkė, besiruošdamos suteikti 
reikalingą pagalbą koronavirusu užsikrėtusiems 
gyventojams. Visa planinė medicinos pagalba 
buvo atšaukta, kad būtų galima susitelkti ties 
ligoniais, sergančiais covid19. Medikai gydy
mo įstaigose pradėjo dirbti budėjimo režimu. 
Didžiausias krūvis teko priėmimo skyriuose 
dirbančiam medicinos personalui. 

Iš pradžių ir medikai, ir gyventojai labai ne
išsigando viruso, kuris pradėjo plisti Kinijoje. 
Atrodė, jog mes esame toli, ir mūsų tas virusas 
nepasieks. Bet situacija dramatiškai pasikeitė, 
kai pradėjo plaukti statistiniai duomenys apie 
koronavirusu užsikrėtusius europiečius. Tada 
emocingai plykstelėjo baimės ir nepasitikėjimo 
banga ne tik tarp gyventojų, bet ir tarp medikų. 
Ta baimė kilo dėl nesaugumo, o kartu su baime 
visuomenė suskilo. 

Ramūnas Jukna: Kai prasidėjo koronaviru
so pandemija, buvau Filipinuose, kur buvome 
suplanavę beveik dviejų savaičių misiją. Tačiau 
išgirdę blogas žinias buvome priversti nutrauk
ti savo planus ir skubiai grįžti namo. Grįžus į 
Lietuvą į akis krito žmonių nepasitenkinimas, 
nerimas ir baimė dėl prasidėjusios pandemijos. 

Koronavirusas. 
Kaip reaguoti 
krikščionims?

Laurynas Jacevičius
Apologetika.lt įkūrėjas

Kai praėjusių metų pavasarį 
į Lietuvą atkeliavo ir mums 
nepažįstamas koronavirusas, 
šalies gyventojai reiškė įvairias 
nuomones, nes tokios sudėtingos 
situacijos, kaip užklupus antrajai 
covid19 bangai, mūsų šalis dar 
nebuvo niekada patyrusi. Galiausiai 
ir mums teko pripažinti, kad ir 
lietuviai serga šia infekcine liga. 
Taigi apie koronaviruso įtaką 
Lietuvai ir Bažnyčiai bei kaip 
į šią situaciją turėtų reaguoti 
krikščionys, pakalbinome gydytoją
anesteziologę, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto doktorantę 
Liudą Brogienę ir psichologo 
išsilavinimą turintį Panevėžio 
Evangelinės bažnyčios pastorių 
Ramūną Jukną.

Būdamas dviejų savaičių priverstinėje saviizo
liacijoje mačiau, kad visuomenėje kyla pyktis 
ir kitos neigiamos emocijos dėl priverstinių 
suvaržymų. Ryškiai matėsi žmonių nerimas ir 
baimė dėl to, kas bus toliau. 

Situaciją komplikavo ir apriboti socialiniai 
kontaktai, draudimai susitikti su žmonėmis, o 
tai kelia tam tikrą nerimą ir net baimę dėl atei
ties. Staiga tapome atskirti nuo kitų žmonių, 
negalime akivaizdžiai bendrauti, aplankyti žmo
nių, padėti tiems, kuriems reikalinga pagalba. 
Esame priversti bendrauti telefonu arba kon
ferenciniu ryšiu per internetą, o tai mums yra 
neįprasta. Tačiau per kurį laiką žmogus tikrai 
gali susitaikyti su neįprasta situacija, adaptuotis 
prie naujų sąlygų ir priimti pasikeitimus savo 
gyvenime per daug jų nesureikšmindamas. 

Kokios reakcijos į covid-19 jums pasirodė 
netinkamos ir kokios tinkamos?

Liuda Brogienė: Pasaulyje iki šiol buvo ki
lusi ne viena epidemija, nusinešusi labai daug 
gyvybių. Tos epidemijos buvo gerokai baisesnės, 
negu koronaviruso pandemija. Tačiau jau seniai 
pastebėta, jog kiekviena epidemija yra lydima 
baimės ir nerimo, priklausomai nuo visuome
nės, kurioje gyvename. Vienas iš labiausiai įstri
gusių būsenų šio karantino metu buvo situa cijos 
neigimas. Žvelgimas į koronavirusą tarsi iš 

tolo, lyg tai nebūtų susiję su mūsų visuomene. 
Žmonės bandė save įtikinti, jog tai nieko rimto, 
jog tai tik peršalimas, kuris lengvai praeina. Ir 
tokia viruso neigimo situacija buvo tiek tarp 
tikinčiųjų, tiek tarp pasauliečių. Į visus įspėji
mus apriboti keliones, save izoliuoti namuose 
buvo žiūrima su pasipriešinimu, ignoruojant 
realią situaciją. Kai virusas pasiekė Lietuvą, mes 
pradėjome kaltinti vienas kitą ir šalies valdžią, 
kuriai priimti atsakingus sprendimus, susijusius 
su covid19, buvo tikrai nelengva. 

Iš krikščionių pusės buvo įdomu stebėti tam 
tikrus komentarus, kurie priminė mums, jog 
šiuo metu turime daugiau laiko skirti Dievui 
ir Šventojo Rašto studijoms. Tačiau drąsesni 
tikintieji kvietė kitus rinktis bažnyčiose ir nebi
joti jokių virusų, nors tai iš tiesų buvo perdėta 
drąsa nesuprantant, kokių pasekmių atneštų 
neatsakingi kontaktai pandemijos metu. 

Tačiau dauguma medikų kvietė vienytis ir 
mobilizuotis pandemijos akivaizdoje. Šiandien 
matome, kad medikams padėjo patys gyvento
jai, o tai tikrai labai svarbu. 

Ramūnas Jukna: Daugybė negatyvios ir bai
mę keliančios informacijos, kasdien pasiekian
čios mus iš viso pasaulio, atbukino visuomenę, 
todėl daugelį pranešimų, susijusių su covid19, 
žmonės pradėjo girdėti kaip tam tikrą triukšmą, 
o ne kaip informaciją. Vieni žmonės nerimą 
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Tikintieji turi 
nešti tarnystės ir 
bendruomeniškumo 
žinią pasauliui net ir 
kritiniais periodais.

stengiasi įveikti juokaudami apie esamą situaci
ją, kiti žmonės priešingai, nori viską analizuoti, 
gilintis ir tokiu būdu įveikti nerimą ir baimę. 
Tai gali suskaldyti visuomenę, kuri pasiskirsto 
į skirtingas stovyklas. Mane stebina žmonių 
pyktis valdžios atžvilgiu, taip pat jų neadekva
tus pyktis iš užsienio šalių grįžtančių tautiečių 
atžvilgiu. Tai kelia nerimą dėl mūsų emocinės 
būklės ir moralinių svertų. Per tokią kritinę 
situaciją dėl koronaviruso paplitimo atsiveria 
mūsų tautos nekantrumo ir rūstumo veidas, 
atsiveria tikroji mūsų tautos prigimtis. Taip pat 
atsiskleidžia ir gerieji dalykai, kai žmonės net ir 
krizės metu  negalvoja vien tik apie save ir savo 
saugumą, o stengiasi padėti kitiems. 

Mums, kaip krikščionims, pandemijos metu 
yra proga tvirtai stoti Dievo ir žmonių akivaizdon 
ir būti tikrais švyturiais, nes būtent tikintieji turi 
tikrą ramybės šaltinį – Dievą. Mes visi galime 
nurimti ir rasti ramybę prie Viešpaties netgi to
kiose situacijose, kurios grasina mūsų sveikatai 
ir gyvybei. Dievo žodžio šviesoje mes gauname 
išminties, kaip viską atlaikyti. Iš Šventojo Rašto 
mus pasiekia tiesa, kaip reikia elgtis čia ir dabar. 
Juk pirmaisiais amžiais Bažnyčia stebino tuo, kad 
padėdavo kitiems savo gailestingumo darbais, 
teisingu ir doru savo elgesiu stebindami pagonis. 

Bažnyčiai ir šiandien yra puiki proga tiesiog 
tarnauti kitiems, labai išmintingai rodyti tinka
mą pavyzdį, kaip gerbti valdžią ir jos nurodytą 
tvarką, kaip gerbti sergančius, ypač saugoti 
tuos žmones, kurie yra silpniausi. Mums, tikin
tiesiems, yra gera proga liudyti, drąsinti kitus, 
patiems nepasiduoti nerimui ir baimei. Reikia 
nurimti ir apsvarstyti, ką geriau pakeisti savo 
artimiausioje aplinkoje. 

Jeigu mes, krikščionys, pasitikime Dievu, 
kaip iš tiesų mums reikėtų elgtis pandemijos 
akivaizdoje? 

Liuda Brogienė: Šis koronavirusas yra ne
matomas, todėl mums sunkiau kovoti su ne
matomu priešu. Tad natūralu, kad iš pradžių 
mes galvojome, jog virusas labiausiai pavojingas 
senyvo amžiaus žmonėms, kad šis virusas bus 
kaip eilinis peršalimas, dėl kurio nereikia labai 
susirūpinti. Tačiau paaiškėjo, kad šis virusas 

sukelia sunkių sveikatos problemų, o vienas 
sergantis gali užkrėsti daugybę sveikų žmonių. 
Jau dabar matome, jog daugeliui mūsų šalies 
gyventojų, susirgusių covid19, prireikia sku
bios medicinos pagalbos, o ir pasveikus dar ilgai 
persekioja liekamieji reiškiniai. 

Šis koronavirusas yra tikrai labai didelė 
rykštė sveikatos sistemai, nes esant didelėms 
pacientų apkrovoms gali įvykti taip vadina
mas sveikatos apsaugos sistemos kolapsas, kai 
medicinos įstaigos nebepajėgs suteikti visiems 
pagalbos. Baiminamasi, kad covid19 sergan
tiems pacientams nebeužteks lovų ligoninėse, 
pritrūks medicinos personalo ir net aparatūros 
gydyti patiems sunkiausiai sergantiems ir gydo
miems reanimacijos skyriuose. 

Biblijoje skaitome išmintingus patarimus, 
kuriais krikščionys turėtų vadovautis šioje 
situacijoje. Vienoje vietoje galima rasti puikų 
patarimą: protingas numato pavojų ir pasisle
pia, o kvailys eina ir nukenčia. Raštas moko 
tikinčiuosius elgtis išmintingai ir daryti tai, ką 
galima geriausia. Šiuo atveju reikėtų galvoti apie 
savo artimą ir stengtis jam nepakenkti, todėl bus 
geriau, jei karantino metu laikysimės distanci
jos, dėvėsime kaukes ir daugiau laiko praleisime 
namuose, kur ir patys būsime saugūs, ir kitiems 
nepakenksime, jeigu jau sergame. 

Ramūnas Jukna: Jeigu ankstesniais amžiais 
įvairių epidemijų metu krikščionys eidavo 

į gatves ir gelbėjo ten mirštančius ligonius, 
nepaisydami, kad jiems patiems grėsė pavojus 
jų sveikatai ir gyvybei, tai dabartinės koronavi
ruso pandemijos metu priešingai, jeigu eisime 
į gatves ir eisime prie žmonių, būsime grėsmė 
jiems. Todėl turime suprasti, kad turime atsi
traukti ir atsiriboti nuo žmonių saugumo var
dan. Tokiu būdu parodysime meilę savo artimui. 

Mums, kaip krikščionims, reikia ieškoti nu
siraminimo ir išminties Dievo Žodyje, šiek tiek 
atsitraukti nuo socialinių tinklų ir televizijos, 
apsiriboti nuo socialinių medijų ir pamąstyti, 
kaip teisingai turėtume elgtis šioje situacijoje. 
Būtų teisinga vadovautis bendromis biblinėmis 
nuostatomis, pirmiausia meile artimui, nes 
nesiverždami susitikti su žmonėmis parodome 
jiems savo meilę. Taip pat krikščionys turi palai
kyti valdžią, už ją melstis, padėti jai įgyvendinti 
teisingus sprendimus visuomenės labui, kurie 
nesikerta su Biblijos mokymu. Mums reikia 
pastebėti šalia mūsų esančius žmones, ir jeigu 
jiems reikalinga pagalba, padėti. 

Norėtųsi paskatinti socialiai nesiizoliuoti, 
nebūti susiskaldžiusiems, priešingai, interneto 
galimybės leidžia mums palaikyti ryšius per 
įvairias tikralaikio ryšio platformas – Zoom, 
Skype. Turėtume skatinti mąstyti kitus ben
druomeniškai. Būtų iš tiesų labai liūdna ir baisu, 
jeigu pagaliau išeidami iš to pandeminio sun
kmečio mes taptume dar labiau izoliuoti vienas 

nuo kito – susiskaldę tiek tikinčiųjų bendruo
menėje, tiek visuomenėje. Tikintieji turi nešti 
tarnystės ir bendruomeniškumo žinią pasauliui 
net ir kritiniais periodais. 

Liuda Brogienė: Šiuo karantino periodu 
savo bažnyčioje mes, tikintieji medikai, susi
būrėme į grupę ir parengėme rekomendacijas, 
kaip reikia reaguoti ir elgtis su senyvo amžiaus 
žmonėmis, jei medikai būtų nepajėgūs visiems 
pasiligojusiems suteikti medicinos pagalbos dėl 
su covid19 susijusių pasekmių. Iš anksto buvo 
aptartas planas, kaip bendruomenė rūpinsis 
savo tikinčiųjų artimaisiais, kaip organizuos 
maisto ir vaistų nuvežimą senoliams.

Ką daryti krikščioniui, kuris pandemijos 
akivaizdoje bijo dėl savo sveikatos ir gyvybės?

Ramūnas Jukna: Mes visi susiduriame 
su bendražmogiška reakcija. Juk ir Šventas 
Raštas sako, kad didžiausia yra mirties baimė. 
Tai ką daryti žmonėms, kurie susiduria su tuo 
stipriu mirties baimės išgyvenimu? Negalė
čiau čia išskirti krikščionių ir nekrikščionių, 
nes nėra universalių receptų, kaip nebijoti 
mirties, išskyrus Kristų. Kaip krikščionis 
esu įsitikinęs, jog krikščionybė šį klausimą 
išsprendė per Evangeliją. Kai Kristus sako 
„Nebijok!“, Jis turi visus instrumentus bai
mei ir jos atšakoms įveikti. Esminis dalykas 
baimės akivaizdoje yra mūsų ryšys su Kris
tumi. Jis yra mūsų gyvenimo davėjas, Jame 
mes esame saugūs dabar, gyvendami žemėje, 
ir Jame būsime saugūs mirties akivaizdoje. 
Krikščionims, kurie išgyvena baimes, reikia 
ateiti pas Kristų ir atnešti prie Jo kojų visas 
baimes. Viešpats padeda mums mūsų netikė
jime, mūsų abejonėse ir mūsų baimėse. Todėl 
mums, tikintiesiems, reikia stiprinti savo san
tykį su Kristumi. Neapsimesti, kad mes nieko 
nebijome, bet tas baimes išsakyti Viešpačiui 
maldoje, tas baimes išsakyti tikinčiųjų maldos 
grupėje, kurie melsis už tavo baimes, kad jos 
būtų pašalintos. 

Mums patiems reikėtų būti ramybės pavyz
džiu kitiems, liudyti, kaip Dievas mums padėjo 
nugalėti baimes. Juk jeigu aš neturiu ramybės, 
negaliu jos suteikti ir kitiems. 
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Verta	pamąstyti

Šiame straipsnyje noriu išryškinti dvi (iš dau
gelio) neigiamas „kaukes“ – demoniškus Dievo 
įvaizdžius arba klaidingus įsitikinimus apie Jį, 
kurie trukdo mūsų tikėjimo kelionėje megzti 
gilesnį santykį su mūsų Kūrėju ir patirti gilesnę 
Jo meilę bei perkeičiančio Kryžiaus galią. 

Sielovados tarnystėje susiduriu su įvairių 
konfesijų tikinčiaisiais. Į mūsų vidinio gydymo 
programas ateina žmonių, drįstančių ieškoti 
Dievo ir atsakymų į problemas, viduje kylančius 
klausimus, norinčių labiau pažinti save ir Dievą, 
taip pat atrasti skausmo, nevilties, atstūmimo, 
vienišumo, žemos savivertės priežastis. Kai kurie 
būna tiesiog kaip užstrigę kurioje nors iš savo gy
venimo sričių, tokių kaip santykiai su artimaisiais, 
mylimaisiais, Dievu. Tarnystės metu gilinamės į 
praeities įvykius, santykius su tėvais, patirtą fizinį 
ir/ar emocinį smurtą, drįstame pažvelgti ir ati
dengti savo pačių „skurdą“, priklausomybes, save 
žalojantį elgesį...  Taip pat turime drąsos išpažinti 
ir pripažinti savo vertę Dievo akyse.

Dievo įvaizdžiai ar kaukės mūsų sielovados 
tarnystėje nėra viena iš nagrinėjamų temų. 
Tačiau mažose grupelėse, kur atvirai dalinamės 
ir meldžiamės dėl patirtų žaizdų ar turimų 
problemų, aptinkame įdomių dalykų. Pasirodo, 
jog vaikystėje (dažniausiai artimoje aplinkoje) 
patirti mažesni ar didesni vidiniai sužeidimai 
gali suformuoti tokį negatyvų savęs ir Dievo 
įvaizdį (įsitikinimą), kuris, atrodytų, blokuoja 
ir neleidžia pilnai mylėti Dievo ir žmogaus bei 
džiaugtis Kūrėjo teikiamu gyvenimu, t. y. patirti 
„gyvenimo apsčiai“1, kurį žada Kristus. 
1  „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo 

turėtų.“ (Jono 10, 10)

Dievas	be	kaukės

Irmantas Jakubonis
Sielovadininkas

Vienas ryškiausių XX a. 
krikščionybės apologetų, 
mokslininkas bei rašytojas 
C. S. Lewis, po nesėkmingos 
ir varginančios kovos su vėžiu 
praradęs žmoną, kančios 
akivaizdoje nevilties šauksmą 
išliejo dienoraštyje: „Ar yra 
pagrindo tikėti, kad Dievas yra 
žiaurus? Ar tikrai Jis gali būti toks 
žiaurus? Kas gi Jis yra – kosminis 
sadistas, piktavalis kretinas?“ Jam 
buvo tiesiog nepakeliama mintis 
patikėti Dievo piktavališkumu: 
„Nemanau, kad yra pavojus 
prarasti tikėjimą Dievu. Tikrasis 
pavojus yra galimybė patikėti, kad 
Jis blogas. Nebijau to, kad prieisiu 
išvadą „pasirodo – Dievo nėra!“, 
bet [bijau prieiti išvadą]: „Tai štai, 
pasirodo, koks Jis yra... ir nėra ko 
savęs apgaudinėti“.“*

* „A Grief Observed“. Žr.: https://www.fadedpage.com/
showbook.php?pid=20150436

Dievą dengiančios kaukės
Karl Frielingsdorf knygoje „Demoniški Dievo 

įvaizdžiai“ ištyrė, įvertino ir apibendrino beveik 
600 Romos katalikų patirčių su Dievu. Jis išskyrė 
pagrindinius neigiamus Dievo įvaizdžius, kau
kes, kurių vienas iš susiformavimo šaltinių – 
artima aplinka, šeima. Sąsajos tarp santykio 
su Dievu ir tėvais buvo atpažįstamos pagal tai, 
kad „santykyje su Dievu buvo kartojamos tos 
pačios ankstyvos vaikystės išgyvenimo strate-
gijos“. Kartu susiformuoja ir negatyvūs Dievo 
įvaizdžiai, tokie kaip baudžiantis teisėjas, „die
vasbuhalteris“ ar pernelyg daug reikalaujantis 
„pasiekimų dievas“.  

Baudžiantis teisėjas, „dievas-buhalteris“. 
Toks dievas skrupulingai ir smulkmeniškai viską 
skaičiuoja – gerus ir blogus darbus, prasižengi
mus ir net menkiausius nuopuolius. Pagal tai 
mus vertina ir teisia – priklausomai nuo darbų 
balanso siunčia užtarnautą atlygį. Tai yra bau
džiantis ir kontroliuojantis dievas. Dažnu atveju 
šios nuostatos išugdomos ir perimtos šeimoje  – 
juk Dievas viską mato, žino ir girdi. Taip pat Jis 

yra teisingas baudėjas. Be abejo, toks Dievas 
baugina ir verčia susigūžti. Todėl bijodami ir 
vengdami konflikto su tokiu Dievu iš pareigos ir 
baimės stengsimės daryti tuos darbus, kuriuos 
manome, kad Jis nori, jog atliktume. Gali įsivy
rauti „privalau“ diktatūra. Pavyzdžiui, privalau 
melstis, aukoti, skaityti Raštą, daryti kitus gerus 
darbus. Žmogus gali suvokti save labiau kaip 
įrankį, robotą, kuris tiesiog privalo įvykdyti 
reikalavimus bei sukaupti gerus darbus, kad 
išsigelbėtų ar prisigerintų prie piktojo dievo, 
jog nebūtų nubaustas. Taigi darbai tampa labiau 
prielaida, o ne išgelbėjimo pasekmė. Asmeninio 
santykio su Dievu plotmėje saugiau netrukdyti 
tokio Dievo, tiesiog palikti Jį ramybėje.

Pernelyg daug reikalaujantis „pasiekimų 
dievas“. Toks Dievas myli mus su sąlyga, jei tin
kamai elgsimės, laikysimės nustatytų standartų 
ir taisyklių, nedarysime klaidų ir pan. T. y. Jo 
meilė ir palankumas yra užtarnaujamas, sąlygo
tas mūsų nuopelnų ir pasiekimų. Jis nemyli be
sąlygiška meile. Tokį Dievą tikinčiam asmeniui 
sudėtinga ar net neįmanoma suprasti besąlygi
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nės meilės vertės. Viskas sąlyginai paprasta: aš 
tau – tu man. Vėlgi tokia išgyvenimo strategija 
išugdoma ir perimama šeimoje. Vaikas, norintis 
gauti meilę, dėmesį ir priėmimą užsitarnauja tai 
būdamas geru berniuku ar mergaite: paklus
numu tėvų norams ir nurodymams, tinkamu 
elgesiu, pasiekimais moksle ir pan. T. y. vaikas 
dės visas pastangas, kad įrodytų savo vertę, at
kreiptų tėvų dėmesį ir sulauktų jų palankumo, 
gautų priėmimą, meilę, susižavėjimą. Vaiko 
nuostata apie save formuojasi tokia: aš esu tai, 
ką darau, aš esu tiek vertingas, kiek verti mano 
pasiekimai. Dažnu atveju tai formuoja nenuga
limą poreikį būti reikšmingam kitų žmonių bei 
Dievo akivaizdoje. 

Brennan Manning teigia: „Visada iki tam tikro 
laipsnio teisinga tai, kad mes susikuriame Dievo 
vaizdinį. Netgi didesnė tiesa – tai, kaip įsivaiz-
duojame Dievą, daro mums įtaką. Galiausiai 
tampame tokie kaip Dievas, kurį įsivaizduoja-
me.“ Didelę įtaką Dievo įvaizdžiui daro mūsų 
žemiškojo tėvo figūra. Ir kuo komplikuotesnis 
santykis su tėvu, tuo didesnis polinkis priskirti 
žemiškojo tėvo savybes dangiškajam Tėvui.

Pavyzdžiui, perfekcionistas ar kritiškas tėvas 
gali formuoti vaikui Dievo įvaizdį, kuris lygiai 
taip pat reikalauja ir dažniausiai yra nepa
tenkintas rezultatu. Tokiu būdu galime įgyti 
esminę negatyvią nuostatą apie nuolat mumis 
nepatenkintą Dievą, lyg pastoviai teigiantį: „Tu 
nepakankamai geras“. Ką nors darydami dėl 
Dievo ir žinodami, jog niekada nepatenkinsime 
reikalavimų, galime save taip nuvarginti, kad 
apskritai nustosime prisiimti atsakomybę ir 
tapsime pasyvūs. Gali kilti abejonių: „Ar galiu 
kada nors patikti Dievui?“, „Ar kada nors pada
rysiu taip, kad bus pakankamai tobula?“. Gali 
apimti nevisavertiškumo, saviniekos bei vidinio 
nepasitenkinimo jausmai.

Jei turėjome tėvą, su kuriuo nebuvo saugu, 
galėjome nejausti jokios vidinės gerovės, ramy
bės, pasitikėjimo ar tikro santykio. Tuomet ga
lime patirti abejonių, ar Dievas gali susitvarkyti 
su mano gyvenimo svoriu ir smulkmenomis? 

Jei tėvas buvo kontroliuojantis, galime nepa
tirti tikrosios laisvės priimti sprendimus, jaustis 
esą tik nesusiformavęs tuščias kiautas, bereikš
mis kitų valios vykdytojas, už kurį nusprendžia
ma ir neleidžiama pačiam judėti į priekį. 

Jei tėvas buvo nuolaidžiaujantis/lepinantis, 
galime tapti tėvo dosnumą paniekinančiais vai
kais – gyvenime bus sunku pasitikti sunkumus 
ir atrasti bei pasitikėti savo vidiniais ištekliais. 
Dievą taipogi galime matyti kaip stebuklingų 
sprendimų davėją ir nesuprasime, ką reiškia būti 
Dievo bendradarbiais ir kartu veikti, arba ne
patirsime atsakomybės prisiėmimo džiaugsmo. 
Jei mūsų tėvas buvo pasyvus ir emociškai nuo 
mūsų atsiribojęs, aktyviai nesidomėjo mumis ir 
nepalaikė, kai mums jo reikėjo, gali susiformuoti 
abejonė: „Ar Dievas iš tikrųjų veikia?“

Neigiami Dievo įvaizdžiai mums gali susti
prėti bendruomenėse, persmelktose legalizmo 
(perdėto Įstatymo raidės laikymosi). Legaliz
mas gali pasireikšti per tokius kaltinimus: „Tu 
nepakankamai skaitai Bibliją, nepakankamai 
meldiesi, esi nepakankamai atsidavęs Dievui 
ar bendruomenei, nepakankamai evangelizuoji 
ar nepakankamai aukoji.“ Dažnas palydovas 
yra davatkiškumas, t. y. savo pačių ir kitų ti
kėjimo vertinimas pagal išorinę pamaldumo 
raišką (pvz., ar negeria, ar nerūko) ir visiškai 
sumažėjęs dėmesys tam, kas iš tiesų vyksta savo 
pačių ir kitų širdyse. Legalizmas sumenkina tiek 
Evangelijos, tiek paties žmogaus vertę, juk mo
tyvuojantis veiksnys tampa ne asmens santykis 
su Jėzumi, o kaltės, gėdos ir baimės jausmai. 
Legalizmo pažeistoje bendruomenėje Jėzus 
nebėra žmogaus Draugas, Jis yra persekiojantis 
ir baudžiantis Teisėjas, nustatęs tobulumo stan
dartą, kurį žmogus privalo atitikti. 

Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė 
išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi 
kas bijo, tas dar netobulai myli. (1 Jono 4, 18)

Neturiu tikslo pasakyti, kad dėl visko kalti 
tėvai ar aplinka. Tiesiog mums būtina atvirai 
pažvelgti į galimas mūsų elgesio ir/ar nuostatų 
susidarymo prielaidas bei pripažinti mums 
padarytą įtaką ar patirtus vidinius sužeidimus. 
Turime suprasti, kad demoniški Dievo įvaiz
džiai susikuria „[..] dėl to, kad žmogus, pats 
emocionaliai to nepastebėdamas, juos suabso-
liutina ir leidžiasi jų vienpusiškai užvaldomas, 
tad nebelieka erdvės ir galimybės pilnatviškam 
Dievo atvaizdui – gyvenimo ir meilės Dievui.“

Jei savo gyvenime atpažįstame Dievą iš
kreipiančias kaukes, kviečiu apmąstyti keletą 
minčių: 

Jis mus myli ir gėrisi mumis vien dėl to, kad 
esame Jo. Ar išdrįstume tarti sau: „Aš esu Dievo 
numylėtinis?“ Kryžiaus auka – didžiausias Jo 
meilės mums įrodymas ... „Jo nuomone, buvome 
to verti...“ (Ch. Spurgeon).

Tikriausiai niekas daugiau neteikia tiek 
malonumo ir išgydymo kaip tai, kad mumis 
kažkas džiaugiasi, ypač jei tai yra neišsenkančia 
meile ir be jokių išankstinių sąlygų mus mylintis 
Dievas. Todėl Bernardas Klervietis vadino Jėzų 
„medumi burnai, muzika ausiai ir džiaugsmu 
širdžiai.“2

„Vienas iš gražiausių Dievo pažinimo Jėzuje 
vaisius yra gailestingumas sau patiems. Todėl 
Šventasis Raštas ir teikia tokią didelę reikšmę 
Dievo pažinimui. Kai išgydomas Dievo įsivaiz-
davimas, išgydomas ir mūsų požiūris į save.“ 
(Brennan Manning)

Apmąstykime Jėzaus apreikštą Tėvo pa
veikslą. Pavyzdžiui, galime pasirinkti Evange
lijos pagal Luką 15 skyriuje aprašytą sūnaus 
palaidūno palyginimą. Įsivaizduokime save tos 
istorijos dalyviu. Ką sako ir kaip į mane reaguoja 
Tėvas, jei esu paklydęs vaikas? Ką sako ir kaip 
su manimi elgiasi Tėvas, jei esu teisusis vaikas? 
Tėvas laukia mūsų, kad ateitume ir leistume Jam 
apkabinti mus. Jis tikisi, jog ateisime ir išliesi
me Jam savo širdį. Galime jaustis visai neverti 
vadintis Dievo sūnumi ar dukterimi. Bet juk tai 
nusprendžia Tėvas, ne mes.

Jėzus, vienareikšmiškai ir kategoriškai smer
kė nuodėmę, tačiau buvo draugiškas visokiems 
muitininkams ir nusidėjėliams. Jis demaskuoda
vo pretendavusių į teisumą šventeivų veidmai
nystę (Mato 5, 27–30; 9, 9–13; Luko 18, 9–14; 
Jono 8, 2–11). „Vargas jums!“, – skamba savo tei
sumu pasisotinusiems ir ieškantiems paguodos 
visame kitame, išskyrus Dievą, veidmainiams.  

2  Peter Scazzero „Emociškai brandus dvasingumas“

Niekas daugiau neteikia 
tiek malonumo ir išgydymo 
kaip tai, kad mumis kažkas 
džiaugiasi, ypač jei tai yra 
neišsenkančia meile ir be 
jokių išankstinių sąlygų 
mus mylintis Dievas. 
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Išminties ir stiprybės šaltinis
Krikščionio nepakeičiamas resursas 

gyvenimo kelionėje turėtų būti Šventasis 
Raštas. Krikščionys evangelikai ir katali
kai turėtų nuolat ieškoti išminties, pata
rimų, paliepimų, pamokymo ir pagalbos 
būtent Šventajame Rašte. Štai interneto 
svetainėje Biblija.lt sakoma, jog kiekvie
nas katalikas turėtų skaityti Bibliją, nes 
„Šventasis Raštas yra Dievo įkvėptas“, 
nes „Biblijoje yra užrašyta be galo svarbi 
tiesa ir šiandienai“, nes „Šventasis Raštas 
atskleidžia, kaip turėti asmeninį ryšį su 
Dievu“. Čia taip pat cituojama Vatikano 
II Susirinkimo dogminė konstitucija apie 
Dievo Apreiškimą Dei Verbum, 11, kur 
sakoma, jog „Šventasis Raštas tvirtai, 
ištikimai ir be klaidos moko tiesos, ku
rią Dievas panoro pateikti šventosiose 
knygose mūsų išganymui“. Galiausiai 
yra paties Kristaus teiginys, jog „žmogus 
gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu 
žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“. Taigi 
Biblija yra šaltinis, iš kurio reikėtų sem
tis stiprybės ir išminties, ypač tada, kai 
gyventi yra sunku.

Siekite to,  
kas	aukštybėse		

Kolosiečiams	3,	1

Otonas Balčiūnas
Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyresnysis

Atrodo galima drąsiai teigti, jog 
gyvename neįprastu laikmečiu. 
Kultūros, politikos, ekonomikos 
prieštaros, paryškintos covid19 
pandemijos, neapeina nė 
vieno. Gali būti, kad ir šiandien 
kieno nors artimas sunkiai 
serga ar išgyvena sunkumus 
dėl judėjimo suvaržymų, ar, 
dar blogiau, kas nors leidžia 
paskutines gyvenimo valandas 
pasmerktas mirti vienišas. Kur 
ieškoti atramos ir pagalbos, 
jei neįmanoma net saviškių 
pamatyti? Kokia būtų tikra ir 
veiksminga paguoda gyvenimo 
išbandymų akivaizdoje?

Virš pasaulietinės  
visuomenės vertybių
Laiško kolosiečiams 3iame skyriuje 

matome apaštalo Pauliaus raginimą 
tikintiesiems siekti ir rūpintis tuo, „kas 
aukštybėse“ (1 eil.). Čia reikia paminėti, 
jog tas raginimas pakilti aukščiau gy
venimo aplinkybių širdimi ir mintimis 
ateina iš kalinio lūpų – apaštalas Paulius 
šį ir keletą kitų laiškų parašė būdamas 
kalėjime. Tokiomis aplinkybėmis daž
nas galvotų apie gyvenimo nesėkmes 
ir burnotų ant likimo, bet tik ne krikš
čionybės skelbėjas apaštalas Paulius. 
Būdamas įkalintas dėl savo tikėjimo jis 
ne tik aukština Dievą, bet ir ragina kitus 
tikinčiuosius stengtis pakilti virš pasau
lietinės visuomenės vertybių. Ką reiškia 
toks kvietimas? Į kokias aukštumas kvie
čiamas žmogus, krikščionis? Kaip tai gali 
padėti įveikti gyvenimo sunkumus?

Kitomis Laiško kolosiečiams 3io 
skyriaus eilutėmis apaštalas Paulius 
visų pirma kviečia numarinti tai, „kas 
jūsų nariuose žemiška“ (5–7 eil.). Čia jis 
išvardija tokius žmogiškajai prigimčiai 

būdingus nukrypimus kaip ištvirkavi
mas, netyrumas, aistringumas, pikto 
pageidimas ir godumas. Tai yra perdėtas 
grožio, patrauklumo, turėjimo, įtakos 
sureikšminimas, iškėlimas ir pajauta. 
Tačiau toks perdėtas žmogiškos prigim
ties poreikių tenkinimas yra apgaulingas, 
todėl galima tikėtis blogų pasekmių 
(6 eil.). Galiausiai apaštalas teigia, jog 
toks poreikių tenkinimo siekis yra sava
naudiškas ir stabmeldiškas. Stabmeldys
tė čia pasireiškia tuo, kad „lenkiamasi 
ir tarnaujama“ kūriniams, o ne Kūrėjui 
(Romiečiams 1, 25). Tokių dalykų atpa
žinimas savo prigimtyje, jų suvaldymas, 
„numarinimas“ išlaisvina bei suteikia 
naują kokybę ir kryptį žmogiškųjų po
reikių tenkinimui pagal Kūrėjo valią ir 
sumanymą. Tai yra ta aukštuma, į kurią 
yra kviečiami krikščionys. Iš tos aukš
tumos geriau matyti tikroji gyvenimo 
prasmė ir paskirtis. Taip lengviau pakelti 
iškylančius gyvenimo sunkumus.

Toliau apaštalas Paulius ragina atsi
kratyti blogų įpročių. Tokie įpročiai 
dažnai susiformuoja kaip „išgyvenimo 
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strategijos“. Gali būti stebėtinai nelengva 
atsikratyti tokio elgesio, kuris, atrodo, 
padeda „išsilaikyti“, pasiekti užsibrėžtų 
tikslų „lipant per kitų galvas“ ar tiesiog 
patenkinti savo išdidumą. Tačiau apaš
talas Paulius ragina tokius įpročius „pa
mesti“ (8–9 eil.). Tai yra atsisakyti pykčio 
priepuolių, piktžodžiavimo, nešvankaus, 
netiesaus ir neteisingo kalbėjimo. Vyrau
jančios pasaulietinės kultūros kontekste 
tai yra kvietimas atsisakyti „tapatybės 
politikos“, socialinės padėties ambici
jų, etninio ar rasinio susiskaldymo bei 
„nusivilkti“ progresyviosios ideologijos 
„rūbus“ ir apsivilkti nauju, pagal Kūrėjo 
paveikslą sukurtu pavidalu. Pavidalu, 
kuriame „jau nebėra nei graiko, nei žydo 
(...) bet visa ir visuose – Kristus“ (11 eil.). 
Taip lengviau susiorientuoti sudėtingose 
gyvenimo aplinkybėse bei pastarajame 
laikmetyje, kuriame taip maža aiškumo 
ir taip daug ideologinės miglos.

Galiausiai apaštalas ragina Koloso 
tikinčiuosius aktyviai siekti nuoširdaus 
gailestingumo, gerumo, nuolankumo, 
romumo, kantrumo (12–15 eil.). Krikš
čionišką laikyseną turėtų žymėti pakan

tumas ir atleidimas. Taip širdyje įsivieš
patauja „Kristaus ramybė“, taip gimsta 
padėka Dievui Tėvui (15–17 eil.). Taip 
krikščionis įgyja sugebėjimą džiaugtis 
gyvenimu net ir sunkumų akivaizdoje.

Ramybė tik su Kristumi
Ar tokie nurodymai nėra tik dar vienas 

reikalavimų rinkinys ir taip jau sudė
tingame gyvenime, kur reikia „mokėti 
suktis“, nes kitaip neišliksi? Ar krikš
čionis yra stumiamas būti nuolankia 
avele vilkų tvarkomame pasaulyje? Ar 
taip gyvenant įmanoma išgyventi? Iš 
šios trumpos apaštalo Pauliaus Laiško 
kolosiečiams trečiojo skyriaus apžval
gos atsakymas yra aiškus: krikščioniui 
būtina siekti to, kas aukštybėse. Nes tai 
atitinka Kūrėjo valią bei krikščioniškąją 
tapatybę. Kristaus pasekėjai kviečiami 
pakilti virš pasaulietinės aplinkos ver
tybių – taip geriau matosi ir gyvenimo 
prasmė, ir jo tikslas. Be abejonės, toks 
pasirinkimas yra tikėjimo dalykas. Šiuo 
dvasiniu resursu neįmanoma pasinau
doti be tikėjimo Dievu, Jo teikiamo iš
ganymo Kristuje. Nepriėmus nuodėmių 
atleidimo, neįmanoma pamatyti Dievo 
gailestingumo. Nematant gailestingo 
Dievo, sunku pamatyti ir praktinę kvie
timo suprasti aukštesnius dalykus reikš
mę. Kristaus ramybė negali užvaldyti 
žmogaus širdies, jeigu joje nėra Kristaus. 
Tačiau tie, kurie tiki, yra kviečiami siek
ti vaisingo Kristaus žodžio buvimo jų 
širdyse; kviečiami apsivilkti nauju rūbu 
pagal Kūrėjo paveikslą; kviečiami siek
ti to, kas aukštybėse, kad vienybėje su 
Kristumi galėtų ramia širdimi pasitikti 
gyvenimo sunkumus ir jo džiaugsmus. 

Krikščionys 
neramiame 
pasaulyje

Sidnėjus Salcido
„Išganymo armijos“ Lietuvoje Vilniaus 
bendruomenės vadovas

Nerimas. Šis jausmas žmonėms yra puikiai pažįstamas. 
Esame taip gausiai jo pertekę, kad jį gerai atpažįstame 
kiekviename savo gyvenimo žingsnyje; juk nerimas 
nuolat paveikia daugelį iš mūsų. Dešimteriopai, jei ne 
dar daugiau, nerimo problema išaugo mūsų pasauliui 
panirus į covid-19 pandemiją, ir šalių vyriausybėms 
privalomai apribojus daugelį dalykų mūsų visų atžvilgiu. 
Kai kuriuos žmones tai pastūmėjo į piktnaudžiavimą 
alkoholiu, narkotikais, dėl to artimoje aplinkoje dažniau 
pratrūksta smurto atvejai, pleišėja santuokos. Šiandien 
mūsų nerimas yra neišvengiamas.

Krikščionišką 
laikyseną turėtų 
žymėti pakantumas 
ir atleidimas. 
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Fiziškai nerimas tampa mūsų nervų sistemos 
atsaku, tam tikra žmogaus kūno perspėjimo 
sistema. Centrinė nervų sistema per nerimo 
jausmą perspėja žmogų apie alinantį stresą arba 
jo kūnui teikiamą žalą. Pavyzdžiui, prisilietus 
prie karštos geležies mums apie tai nedelsiant 
praneša geliantis skausmas; juk nervų sistemai 
deramai nesureagavus geležis pradegintų audi
nius iki kaulo. Taigi Dievas mūsų nervų sistemą 
sukūrė tam, kad apsaugotų mūsų kūnus nuo 
ilgalaikio žalojančio poveikio.

Nerimas mūsų kūnams savaime nekenkia, 
tačiau apskritai šis jausmas yra dalis skausmo, 
patiriamo pasaulyje. Būtent apie nerimą mūsų 
nervų sistema tuojau pat praneša protui ir 
mintims, kuriuos tuo metu sukausto baimė bei 
panika. Mūsų protas tarsi „įsako“ nervų sistemai 
pranešti apie beprasidedančią emocinę griūtį, 
kuri gali pastūmėti žmogų iki gilios depresijos 
arba net iki savižudybės. 

Apaštalas Paulius ragino niekuo nebūti su
sirūpinus (Filipiečiams 4, 6), ir iš esmės jis pa
brėžia žodį NIEKUO. Luko 12, 22 Jėzus kalbėjo 
savo mokiniams: „Todėl sakau jums: nesirūpin-
kite savo gyvybe, ką valgysite, nė kūnu, ką vilkė-
site.“ Ir dar kartą: „Taigi nesirūpinkite rytdiena, 
nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai 
dienai užtenka savo vargo.“ (Mato 6, 34). Tačiau 
toks raginimas iš Dievo mums atrodo labai 
nutolęs nuo realybės, ar ne? Juk nerimas yra 
buvimo žmogumi dalis? 

Biblijoje graikų kalbos žodis, reiškiantis 
„nerimą“ arba „susirūpinimą“, yra μεριμνάω 
(merimnao). Pažodžiui jis reiškia „būti padalin
tam“ arba „ištrauktam iš ko nors“. Savo šaknimi 
šis žodis kildinamas iš žodžio μέρος (meros), 
daiktavardžio, reiškiančio „gabalą“ ar „dalį“. Šis 
pastebėjimas yra svarbus, nes susirūpinęs žmo
gus pernelyg sureikšmina kokią nors vieną savo 
gyvenimo dalį, nepasižyminčią stabilumu ir 
ramybe. Minėtas žodis siejasi su „nusmelkimu“, 
„smaugimu“ ar „paspringimu“, „paskendimu“. 
Jėzus šią žmogaus būseną atskleidžia palygini
me apie sėjėją: „Sėkla, kritusi tarp erškėčių, – tai 
tie, kurie išgirdo, bet, toliau eidami, buvo nu-
smelkti rūpesčių, turtų bei gyvenimo malonumų 
ir neduoda subrendusio vaisiaus.“ (Luko 8, 14) 

Susirūpinimai yra μεριμνάω (merimnao), tačiau 
atkreipkime dėmesį, kad grūdai, kritusieji tarp 
erškėčių, yra „nusmelkti“ tų susirūpinimų. Ne
rimas mus tarsi dusina. 

Nerimas ir depresija kyla dėl nestabilumo 
mūsų gyvenime. Proto tarpuvartėse šmėkščioja 
abejonės dėl dalykų, kuriais anksčiau pasitikėjo
me kaip nepajudinamais. Juk iki covid19 pan
demijos mes pasitikėjome normaliu gyvenimo 
būdu, kuris įstatymais paremtu sprendimu da
bar iš mūsų yra atimtas. Tad mes abejojame, ar 
mūsų gyvenimai kada nors vėl sugrįš į senąsias 
vėžes. Šventajame Rašte kaip „abejonė“ varto
jamas graikų kalbos žodis διακρίνω (diakrino). 
Apskritai jis reiškia „kritikuoti“ arba „įvertinti“. 
Jokūbo laiško 1 skyriaus 6 eilutėje skaitome, 
jog žmogus „tegul prašo tikėdamas, nė kiek 
neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros 
bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo.“ Kai žmo
gus nuolat, be perstojo ima kritikuoti kiekvieną 
savo gyvenimo įvykį, netrumpon viešnagėn pas 
jį atskuba nestabilumas, o su juo už parankės at
eina ir nerimas. Minėtos Rašto eilutės kontekste 
kalbama apie išmintį, mat pagalbos iš Dievo 

prašantis žmogus neturi abejoti, o stovint ant 
jūros bangos neįmanoma išlaikyti pusiausvyros. 

Pasitikėjimas yra priešingybė abejonei, ir jis 
reiškia asmens pasitikėjimą esama situacija. Tai 
reiškia ramybę ir saugumo jausmą, kad viskas 
yra gerai. Saliamonas patarlėse guodė: „Pasitikėk 
Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.“ 
(Patarlių 3, 5) Mūsų pačių supratimas sukelia ne
rimą, nes mes pradedame priklausyti nuo savęs 
pačių. Kaip nurodžiau anksčiau, aiškindamas 
„susirūpinimą“ reiškiantį graikų kalbos terminą 
μεριμνάω (merimnao), jeigu mes visą savo dėmesį 
nukreipsime tik į mūsų gyvenime vykstančius 
dalykus, be abejonės, tai sukels paniką, ir mes 
tiesiog paskęsime nerime. Mūsų gyvenime nuolat 
bus apstu rūpesčių (žr. Jobo 5, 7; Jono 16, 33). Mes 
neišvengsime nuolatinės nerimo būsenos, kai be 
perstojo galvosime vien tik apie rūpesčius.

Trijose Švento Rašto vietose (Filipie
čiams 4, 6; Mato 6, 32 ir Patarlių 3, 6) Dievas 
akivaizdžiai padeda mums suvokti, kokiu būdu 
galime neįsileisti nerimo į savo gyvenimą. Laiš
ko filipiečiams 4 skyriaus 6–7 eilutėse skaitome: 
„Nieku nesirūpinkite, bet visuose reikaluose 

malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai 
tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pra-
nokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis 
ir mintis Kristuje Jėzuje.“; Mato 6, 31–33: „Todėl 
nesirūpinkite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’, 
arba: ‘Ką gersime?’ arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų 
tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas 
juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia 
ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa 
tai bus jums pridėta.“ Patarlių 3, 6: „Visuose savo 
keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.“ 

Rūpesčiai visuomet liks mūsų gyvenimo dali
mi, o šiuo metu ir tokią dieną kaip ši, gyvendami 
covid19 apsuptyje, mes dar sunkiau galime 
išvengti susirūpinimo savo gyvenimu. Tačiau 
dėkui Dievui, mes galime gauti tikrą ramybę, 
pirmiausia, pripažindami Dievą, antra, dėko-
dami Jam už dalyvavimą mūsų gyvenime, ir, 
galiausiai, ieškodami Jo karalystės ir teisumo vi
same kame, kuo užsiimame. Toks pasitikėjimas 
Dievu suteiks pusiausvyrą net ir labai nestabi
liame, koronaviruso supančiotame pasaulyje. 

Iš anglų kalbos vertė Arnoldas Matijošius

Nerimas mūsų 
kūnams savaime 
nekenkia, tačiau 
apskritai šis 
jausmas yra dalis 
skausmo, patiriamo 
pasaulyje.
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Kaip prasidėjo jūsų, Gražina, tikėjimo 
Dievu kelionė? 

Apie Dievą sužinojau iš draugės, prie smėlio 
dėžės, kurioje žaidė mūsų maži vaikai (dabar 
Gražinos sūnūs jau suaugę, brandūs vyrai – aut. 
past.). Tuomet, prisimenu, draugės paprašiau 
Biblijos, kad galėčiau ją paskaityti. Perskaičiau 
visą iškart, bet tuokart manęs ji nepalietė. Ta
čiau susitikimai su drauge, pašnekesiai su ja ir 
Biblijos tyrinėjimas dalimis atvėrė mano akis ir 
pakeitė supratimą. Prieš 25 metus pasikrikšti
jau. Tai buvo pati nuostabiausia diena mano gy
venime. Buvau labai laiminga. Dabar priklausau 
Klaipėdos baptistų bendruomenei. Džiaugiuosi, 
kad galiu dirbti krikščioniškoje mokykloje ir 
atvirai su vaikais kalbėti apie Dievą.

Kokią matytumėte sąsają tarp tikėjimo 
Dievu ir biologijos pamokų?

Kiekvieną pamoką galiu atvirai pabrėžti, kaip 
nuostabiai Dievas viską sukūrė, tobulai suderi
no, sukūrė žmogų.

Gamtosauga – 
mano	atsakomybė

„Išmintingas žmogus yra stiprus, ir pažinimas padidina jėgas.“ 

Džiuljeta Gečienė
Gimnazijos „Vaivorykštės takas“ vadovė

Jau dešimti metai biologijos 
mokytoja Gražina Suleimanova 
triūsia Klaipėdos gimnazijoje 
„Vaivorykštės takas“. Ji – nuostabi 
Dievo moteris, kurios lūpose – 
išmintis ir taika. Mokiniai ją 
myli dėl jos draugiškumo, o 
gamtos ir biologijos pamokos 
yra mėgstamos dėl gebėjimo 
mokymą sieti su supančia 
aplinka bei Dievo išmintimi. 
Mokyklos bendruomenėje ši 
mokytoja yra tikra taikos ir 
meilės nešėja.

Dievo Žodis sako, jog „Kūrinija su ilgesiu 
laukia, kol apsireikš jos vaikai“. Ar jūs, Gra-
žina, būdama gamtoje jaučiatės tuo vaiku?

Išties taip ir jaučiuosi gamtoje. Mes galime 
gamtoje džiaugtis ir sniegu, ir lietumi, ir net vėju. 
Visa tai Dievo sukurta mums. Tačiau kiekvieną 
kartą būnant gamtoje liūdina ekologinės pro
blemos. Šiandien daug kalbama apie ekologiją, 
didėja domėjimasis ekologinėmis problemomis. 
Kiekvienoje klasėje pamokos metu aptariame kai 
kurias ekologines problemas, ieškome sprendimo 
būdų. Stengiuosi ekologinę problemą pateikti 
taip, tarsi ji būtų asmeninė – mokinio. Ekologinės 
problemos turėtų būti aktualios ir įdomios, nes tik 
tada mokinys gali jas įsiminti ir ilgai nepamiršti. 

Džiaugiuosi, kad mokiniai domisi, daug 
klausinėja, bando ieškoti atsakymų. Štai ke-
letas mokinių klausimų ir atsakymų.

Ekskursijos prie tvenkinio metu šeštokai 
klausia: Kodėl smarkiai užterštame vandens 
telkinyje yra nedidelė gyvų organizmų rūšių 
įvairovė? Visi prieiname vieningą nuomonę, kad 
užterštame vandenyje daug bakterijų, skaidyto
jų, kurie naudoja deguonį, ir tuomet deguonies 
trūksta kitiems gyviems organizmams.

Toliau septintokai klausia: Kas nukenčia išsi-
liejus jūroje naftos produktams? Nafta padengti 
paukščiai negali skristi, o paukščių kiaušiniai, 
padengti nafta, žūva, nes gemalas negali kvė
puoti. Taip pat paukščiai sušąla, nes nafta ištirp
do riebalus ant plunksnų, ir jos nebešildo kūno.

Teodoras klausia: Ar įmanoma gyventi mė-
nulyje? Sunkiai įsivaizduoju. Mėnulis nedidelis, 
neturi atmosferos, vandens, temperatūra dienos 
metu apie + 120 C, naktį 150 C. 

Adomas klausia: Kaip klimato atšilimas atei-
tyje darys įtaką dabartiniam jaunimui? Kokiose 
srityse pajusime neigiamą įtaką? Klimato kaita 
yra viena didžiausių šių dienų pasaulio proble
mų, ir ji išliks ateityje. Šiuo metu Žemei ir jos 
gyventojams gresia daugybė klimato atšilimo 
padarinių: tai rūgštiniai lietūs, stichinės nelai
mės, gyvūnų nykimas ar net naujų ligų atsira
dimas. Neigiamą atšilimo įtaką pajusime visose 
srityse. Oro taršą didina transportas, energijos 
gamyba, t. y. šiluminės elektrinės, pramonė, ga
myklos, fabrikai. Visuotinio atšilimo pasekmės 

Mes galime gamtoje 
džiaugtis ir sniegu, 
ir lietumi, ir net 
vėju. Visa tai Dievo 
sukurta mums. 

Patarlių 24, 5
Gimnazijos direktorė Džiuljeta Gečienė rugsėjo 1ąją.

Mokytoja Gražina Suleimanova (pirma iš dešinės) su mokiniais.
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gyvybei, jeigu nebus sumažinta oro tarša, bus 
skaudžios. Prasidės spartus ledynų tirpimas, 
bus užliejamos sausumos, atskiros šalys, miestai 
atsidurs po vandeniu, gyventojai turės ieškoti 
gyvenamosios vietos kitur.

Penktokai klausia: Kas tos šiltnamio dujos, 
kurios gali pridaryti tiek žalos? Tai – daugiausia 
anglies dioksidas. Anksčiau buvo pusiausvyra – 
kiek sunaudojama anglies dioksido (fotosintezės 
metu), tiek ir išskiriama (kvėpavimo metu). Šiuo 
metu yra kitaip, anglies dioksido sunaudojama 
mažiau nei jo išskiriama. Kodėl? Deginame iš
kastinį kurą, kuris išsiskiria daug anglies dioksi
do. Be atvangos kertame miškus, dėl ko augalai 
mažiau sugeria anglies dioksido.

Aštuntokai domisi, kas yra rūgštieji krituliai? 
Degant iškastiniam kurui ore susidaro sieros ir 
azoto junginiai. Jie jungiasi su vandens garais ir 
susidaro rūgštys, kurios lyjant pasiekia Žemę. 
Rūgštiniai lietūs kenkia visai ekosistemai.

Keturių vaikų tėtis klausia: Kas klimato kai-
tos atžvilgiu šiandien mokslininkams kelia di-
džiausią nerimą? Ar politikų sprendimai, verslo 
magnatų ambicijos daugiau gaminti produktų, 
vartotojų norai ir poreikiai, ir t. t.? Mokiniai 
žino atsakymus, ką daryti, t. y. nekirsti miškų, 
gamykloms, fabrikams paruošti kokybiškus 
oro valymo filtrus ir t. t., bet kai kurie politikai, 
verslo magnatai to „nežino“. 

Kaip keistųsi gyvenimas arba ko reikėtų 
atsisakyti, jei svarbiausiu prioritetu žmonija 
pradėtų laikyti rūpinimąsi Žeme? 

Gyvenimas keisis, ekologinės problemos 
bus sprendžiamos, tačiau reikalingas kiekvieno 
mūsų sąmoningumas. Mąstykime globaliai, bet 
veikime lokaliai. Tada galėsime matyti pokyčius.

Kasmet smagu stebėti, kaip mokytoja Gra
žina su mokiniais apsilanko skirtingose vietose: 
ligoninėje, kraujo centre, miške, prie tvenkinio, 
parduotuvėje ir daug kur kitur. Lankydamiesi par
duotuvėje su jaunimu aptaria, kaip apsipirkti, kad 
pasaugotume gamtą: pasirodo, pirkdami saldai
nius ir dantų pastą be pakuočių išsaugosime dalį 
brangaus Lietuvos ar kitos šalies miško. Apsilankę 
kraujo centre mokiniai pamato, kaip paimamas 
kraujas ir sužino, kad vieną kartą duodamas kraujo 
donoras gali išgelbėti net tris gyvybes. Pabuvoję 
ligoninėje moksleiviai susipažįsta su vidaus organų 
skyriais ir sužino, kaip čia rūšiuojamos atliekos. 
Inkstų ligų skyriuje, išgirdę apie ligoniams kas 
antrą dieną atliekamą dializės (dirbtinio inksto) 
procedūrą, moksleiviai mokosi būti dėkingi Dievui 
už dovanotą sveikatą. Miške, parkuose, mokyk los 
kieme mokytoja moko pažinti Dievo kūriniją: 
augalus, jų atliekamas funkcijas gamtoje, gyvūnus 
(stuburinius ir bestuburius), grybus.  

Kai išgirstu, kad kai kurie buvę mano mo
kiniai tampa kraujo donorais, džiaugiuosi, kad 
pavyko jiems parodyti kraujo pasidalinimo 
kilnumą, kad jie suprato galimybę asmeniškai 
prisidėti prie žmonijos gerovės. „Gamtos paži
nimas ir meilė kūrinijai – čia yra gyvenimas“,  – 
apibendrina biologė Gražina. 

P. S. Esu nuoširdžiai dėkinga mūsų mokytojai 
Gražinai Suleimanovai, kuri tikėjimu, meile ir 
tarnyste prisideda prie mokyklos misijos – puo
selėti ir išsaugoti Kristaus patikėtas vertybes: 
meilę artimui, šeimininkišką požiūrį į mums 
dovanotą kūriniją, nesavanaudiškumą, pagarbą 
šalia esančiam ir aplinkai.

Viešpats kviečia kiekvieną: „Tarnaukite vieni 
kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės 
tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana.“ 
(1 Patarlių 4, 10)

Metas pasirinkti
Ar sutiksime, jog gyvename paskutiniaisiais 

Biblijos laikais, ar ne, visgi daugelis jaučiame 
sunkius, besiniaukiančius debesis virš visų 
mūsų galvų. Debesis krikščioniškų vertybių 
sistemoje... Tai, kas dar neseniai garantavo 
mūsų kaip logiškai mąstančių, tikinčių žmonių 
teises į savaime suprantamą požiūrį dėl šeimos, 
tikėjimo, lyties, auklėjimo, darbo suvokimą ir 
apibrėžimą, šiandien, deja, inicijuoja tų vertybių 
sugriovimą.

Krikščionims tai turėtų būti suklusti verčian
tys ženklai: nuomonių pliuralizmo ir toleranci
jos liūne baigiama užgniaužti tiesą.

Ateina metas pasirinkti: arba mes, Šventosios 
Dvasios įkvėpti, rinksimės biblines tiesas, arba 
pasaulio – priešingas Dievo duotosioms. O tai 
jau nei daugiau, nei mažiau reiškia pasirinkimą, 
nulemsiantį tolesnį mūsų gyvavimą žemėje ir 
amžinybės vietą po mirties. Natūralu, jog tai 
kelia baimę. Akistata su vis labiau bauginančia 
realybe, kuri kaip dienos naujienos žengia iš 

Apie dvasinę 
stiprybę

„Aš parodysiu, ko turite bijoti“ 
(Luko 12, 5)

Aneta Kastrickienė

Kai 1563 metais Anglijoje 
prasidėjo maro protrūkis, daugelis 
sielovadininkų apleido savo 
pareigas ir išvyko ieškoti saugesnio 
gyvenimo. Skirtingai nuo kitų, 
nepraktikuojantis anglikonų 
pastorius ir pamokslininkas, įvairių 
straipsnių bei „Kankinių knygos“ 
autorius John Foxe pasiliko šalyje. 
Pasiliko, kad galėtų būti šalia 
sergančių, vienišų ir apleistų. Kartu 
jis skirstė ir būtent jam patikėtas 
vargšams suaukotas lėšas.

Miške, parkuose, 
mokyklos kieme 
mokytoja moko 
pažinti Dievo kūriniją: 
augalus, jų atliekamas 
funkcijas gamtoje, 
gyvūnus (stuburinius ir 
bestuburius), grybus.  
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Aktualijos

apaštalo Jono Apreiškimo knygos. Įvykiai, iš
puoliai prieš krikščionis, neseniai vykę kažkur 
toli Egipte, Sirijoje, Pakistane ar Nigerijoje, 
dabar, pasirodo, jau visai šalia mūsų... Neseniai 
vadintos demokratijos švyturiais, dabar tos 
valstybės pasaulį šokiruoja neįtikėtinais žmo
gaus asmens teisių pažeidimais. Kas buvo juo
da, staiga paskelbiama balta. Vaikai priešinami 
su tėvais, mokytojais, vyresniaisiais...

Tik laiko klausimas, kada būsime supriešinti 
vieni su kitais. Jėzus apie tai įspėjo (Mato 24, 10). 
Ir ne tik, Jis nurodė esmines gaires (Luko 21, 
34–36), kaip reikia ruoštis atslenkančiam Didžia
jam suspaudimui, t. y. baimei, skausmui ir dar 
neregėtiems išbandymams (Luko 21, 26).

Pirmiausia, manau, reikėtų priimti dabartinį 
laikotarpį kaip begalinę Dievo malonę ir rūpes
tį, duodant savo vaikams laiko pasiruošti. Pa
sitikrinti ir kritiškai įvertinti dvasios stiprybės 
raumenis. Juk visada lengviau priimti sunkią 
žinią ar įvykį, kai esi tam pasirengęs. Visose 
keturiose evangelijose Jėzus paliko perspėjimą 
apie ateinančius sunkius laikus: „Jūs būsite visų 
tautų nekenčiami“ (Mato 10, 22).

Labai „nuleidžiantis ant žemės“ jausmas yra 
suvokimas, kad pasaulis JAU yra pasirengęs 
neigti ir ignoruoti tiesą, o kelias antikristui JAU 
yra paruoštas. 

Ar atlaikys mūsų tikėjimas?
Bet ar pasiruošę tam Jėzaus vaikai? Ar pasi

rinkimo minutę išdrįsime neatsisakyti tikėjimo? 
Ar Dievui prisiekę taikos metu neatsisakysime 

Jo ir sunkumų laikotarpiu? Ar apskritai išgir
sime ir pažinsime Jo perspėjantį, pamokantį 
Šventosios Dvasios balsą tada, kai bus uždary
tos bažnyčios? Į kurį penketuką iš Biblijoje apra
šytų dešimties mergelių su žibintais, laukiančių 
sugrįžtančio Jaunikio, mes pakliūsime?

„Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir 
aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje...“ 
(Mato 10, 32)

Kuo geriau suvoksime, jog visa, kas aprašyta 
Šventajame Rašte, tikrai yra tiesa ir ji pildosi 
mūsų akyse, tuo rimčiau priimsime faktą, jog 
ruoštis tam, kas ateina, yra gyvybiškai svarbu.

O krikščionių pasirinkimas laukia radika
lus – tarp šeimos, vaikų gerovės, turto ir ne
turto; visuomeninės padėties ir jokios padėties; 
sotumo ir bado. Reikės pasirinkti, ar einant su 
tikėjimu teks būti išstumtiems iš visuomenės, 
pasmerktiems gėdai, kalėjimams ir persekioji
mams, o daugeliui tai reikš ir mirtį...

Be sunkios ir baisios realybės REALAUS su
vokimo kitas labai svarbus ištvėrimo faktorius 
yra žinojimas, KĄ esame įtikėję. Gilus suvo
kimas, kad Dievui esame Jo patys mylimiausi 
ir brangiausi vaikai, sunkumų metu pridės 
atgaivinančios ir palaikančios jėgos bei padės 
neprarasti vilties. Apreiškimo knygos pirmame 
skyriuje skaitome, kad Viešpats stovi septynių 
bažnyčių – žibintų viduryje, apsupęs save pa
čiais brangiausiais ir mylimiausiais. Dėkime 
visas pastangas stiprinti savyje Viešpaties meilės 
mums, savo vaikams, suvokimą. Atėjus metui 
suprasime, kaip tai buvo kritiškai svarbu.

Esame sielos, įvilktos į jautrius skausmui 
ir alkiui kūnus. Kūnus, kurie dėl menkiausios 
baimės pašiurpsta, suprakaituoja, sustingsta, 
pabąla, praranda drąsą bei savikontrolę. Jėzus 
tai labai gerai žinojo. Ir visgi kvietė rinktis die
viškąją amžinybę prieš žemiškąjį laikinumą. Ir 
NEBIJOTI: „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet 
negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris 
gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.“ (Mato 
10, 28). „O jūsų net visi galvos plaukai suskai-
čiuoti. Tad nebijokite!“ (Mato 10, 30–31).

Viešpats nepaliko mūsų vienų kovoje su 
žemės vargais, atsiuntė Guodėją, Patarėją, 
Užtarėją – Šventąją Dvasią. Visi, kurie Ją turės, 
bus sustiprinti, pamokyti ir paguosti. Visi, kurie 
myli Tėvą, kurių širdys tyros, kurie ieško dan
gaus karalystės, nepražus, nepražus nei vienas. 
Per nuoširdžią kasdienę atgailą, palaikydami 
savo širdies tyrumą, per maldą stiprindami ryšį 
su savo Kūrėju ir Atpirkėju, per Švento Rašto 

kasdienius skaitymus ginkluokimės visais Dievo 
duotais ginklais. O per šventųjų bendravimą 
įgaukime tikėjimo drąsos, pastiprinimo ir įkvė
pimo.

Įkvėpti ir padrąsinti
Tokia idėją turėjo ir John Foxe, kai pradėjo 

rinkti medžiagą savo garsiajai „Kankinių kny
gai“ – surašyti visas įmanomas biografines, do
kumentines krikščionių kankinių istorijas, kad 
įkvėptų ir padrąsintų, sustiprintų bei paruoštų 
ateities kartas sunkumams. Gyvenęs XVI a. an
troje pusėje jis savo akimis matė ir girdėjo apie 
krikščionių persekiojimus bei žudymus. Jis pats 
buvo įkvėptas tų žmonių tikėjimo, begalinės 
drąsos, pasišventimo atsisakyti visko, ką turėjo 
brangiausio, ir sudėti tai prie Kristaus kojų, eiti 
dėl tikėjimo iki pat mirties. J. Foxe jautė Dievo 
pašaukimą surinkti visas istorijas į vieną knygą. 
Ši knyga ilgą laiką angliškai kalbančių šalių baž
nyčiose buvo laikoma antrąja knyga po Biblijos. 
Ją turėti kiekvienuose krikščionių namuose 
buvo savaime suprantamas dalykas.

Tad ir mes, tęsdami šią brangią tradiciją, 
būtinai dalinkimės savo tikėjimo istorijomis, 
skaitykime be galo įkvepiančias ir sustiprinan
čias Kristaus kankinių biografijas ir tvirtėkime 
dvasiškai. Nei vienas kraujo lašas, nei viena 
ašara nebuvo išlieta veltui, priešingai, kaip 
stiprūs liudytojai jie nutiesė nuostabiausią 
tikėjimo kelią iki pat šių dienų, kad jį pratęstu
mėm mes, su meile (kurioje nebėra baimės) ir 
iki pat dangaus.

Dėkime visas 
pastangas stiprinti 
savyje Viešpaties 
meilės mums, 
savo vaikams, 
suvokimą.
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Kitu kampu

Natūraliai kyla klausimas, ar šeima turi ateitį? 
Ar lūkesčiai šiandienos šeimai yra tiesiog per 
dideli ir todėl ji pasmerkta žlugti? Žvelgiant 
istoriškai, šeima yra pagrindinė viso socialinio 
gyvenimo ląstelė. Taip buvo nuo antikos iki šių 
dienų. Kas gi nutiko, kad šiandienėje vakarų vi
suomenėje šeima yra nykstantis reiškinys (arba 
nebemadinga) ir daugelyje Vakarų didmiesčių 
yra daugiau vienišų (viengungių) žmonių namų 
ūkių nei šeimų?

Akivaizdu, kad dėl globalizacijos ir tech
ninės pažangos šiandien gyvename daug 
sudėtingesnėje visuomenėje nei anksčiau. Šie 
nauji pokyčiai ir formos apsunkina gyvenimą 
kartu. Daugeliui tėvų galvos skausmą kelia 
įvairiausios etinės bei ideologinės galimybės, 
pasiekiamos internetu vos paspaudus mygtu
ką. (Beveik) nebeliko bendrų veiklos modelių 
kaip anksčiau, kurie buvo perduodami iš kar
tos į kartą. Nebėra į ką atsiremti. Kiekvienas 
yra pats sau šeimininkas. Viskas įmanoma ir 
leidžiama tol, kol tai pasitarnauja individui 
ir teikia jam malonumą. Šeimoms įtaką daro 
socia linio gyvenimo individualizavimas ir iš 
to kylanti kultūra „Gyvenu savo gyvenimą 
taip, kaip noriu“. Toks laisvės supratimas dau
geliui žmonių jau tapo religija. Ir tam sunku 

Markus Geibel
Teologas, Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas

Nors šeima ir turi aukštą 
statusą visuomenėje, ji yra 
kryžkelėje. Niekas nenuginčys, 
jog per pastaruosius metus 
ir dešimtmečius šeimos 
paveikslas stipriai pasikeitė. 
Greta klasikinės šeimos (tėtis, 
mama, vaikas) yra šeimos su 
vaikais iš ankstesnių santuokų, 
šeimos su vienu iš tėvų bei tos 
pačios lyties asmenų sąjungos. 
Vis mažiau porų tuokiasi ir vis 
daugiau skiriasi. Štai kodėl kai 
kurie žmonės jau kalba apie 
šeimos kaip vertybės žlugimą.

atsispirti. Todėl mūsų šeimos vis labiau pana
šėja į želė, nes nebėra stabilumo, joms trūksta 
ir bendrų tikslų. Šį faktą jau prieš daugelį 
metų taikliai apibūdino Wolfgangas Brezin
ka. Jis rašė: „Dauguma šeimų yra per mažos, 
o daugelis tėvų – per silpni, kad patys galėtų 
pasirūpinti morališkai sveika ir optimistiška 
šeimos kultūra, patirdami nerūpestingos 
aplinkos poveikį.“ 

Šis teiginys galioja ir daugeliui Lietuvos 
šeimų. Socializmo sąlygomis žmonėms rūpė
jo išsilaikyti ir išgyventi, ir tai vienijo daugelį 
šeimų. Žlugus socializmui šeimoms kilo naujų 
iššūkių. Dabar gi šeima patiria kapitalizmo ir 
materializmo spaudimą, tačiau priešingai nei 
socializmas, jie labiau ardo šeimas. Esant šiam 
naujam klimatui tampa vis sunkiau derinti dar
bą ir karjerą su šeima. Šiuolaikinė darbo vieta 
reikalauja tiek daug jėgų ir pastangų, kad šeimai 
dažnai nebedaug lieka. Be to, dėl bedarbystės ar 
mažų pajamų šeimos patiria skurdą. Norėdami 
išvengti tokių skylių savo piniginėse, vyras ar 
žmona vyksta užsidirbti į užsienį. Tuomet san
tuokos virsta tik savaitgalinėmis arba dalinėmis. 
Tai didžiulis abiejų sutuoktinių išbandymas. 
Daugelis santuokų ir šeimų tokių išbandymų 
neatlaiko ir išyra dėl atstumo, kad ir kokios 

šiuolaikinės telekomunikacijų galimybės bebū
tų. Todėl turime nuolat peržiūrėti prioritetus ir 
mūsų vertybes bei atitinkamai apsispręsti. 

Biblijoje minima šeima visuomet apima visus 
žmones, gyvenančius vienuose namuose. Namai 
tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente yra 
kartu gyvenanti ir besimokanti bendruomenė, 
o ne atskiri individai. Šiuose namuose vyksta 
bendruomeninis gyvenimas bei sugyvenimas. 
Čia žmonės sprendžia reikalus kartu, dalinasi 
vienas su kitu ir padeda vienas kitam. Tie žmo
nės turi bendrus tikslus, ką nors kartu veikia ir 
pataria vienas kitam. Ir štai priėjome prie esmės. 
Visų pirma šeima turi gyventi kaip šeima. Štai 
kodėl daugelis šeimų žlunga, nes nebesugeba 
gyventi kartu. 

Taip pat jų vaikų auklėjimas paremtas ne 
pavieniais nurodymais, bet bendru gyvenimu. 
Vaikas pažįsta pasaulį per tėvų gyvenimą. Mo
kymasis vyksta gyvenant. 

Taigi valstybinė mokyklų sistema, tokia, ko
kia ji yra šiandien, yra tik pagalbinė priemonė ir 
visiškai neatitinka biblinio auklėjimo standarto. 
Todėl šeimos neturėtų per daug patikėti savo 
vaikų švietimo vien valstybinei sistemai, bet ir 
pačios turėtų būti aktyvios, nes ugdymo procesą 
iš esmės sudaro pavyzdys ir pamėgdžiojimas. 
Visų pirma tas pavyzdys vaikui yra jo tėvai. Ne 
veltui apaštalas Paulius kviečia mus aktyviam 
gyvenimo būdui (Kolosiečiams 2, 6–23). 

Šiandien galima atlikti visokiausius tinka
mumo testus, tik ne tinkamumo santuokai 
ir šeimai. Pilnametystė ir lytinė branda, deja, 
negarantuoja, kad šeima bus laiminga. Reikia 
išmokti būti šeima. O tam šeimai reikia ir sveikų 
pavyzdžių: tokių šeimų, kurios su užsidegimu 
gyvena ir kuria šeimyninį gyvenimą, kurios 
yra pasiruošusios aukotis. Šeimai reikia tėvų, 
turinčių laiko vaikams, kurie atlieptų kasdienes 
vaiko reikmes, dovanotų jiems pasitikėjimą, su
pratimą bei saugumą. Taip pat reikia tėvų, kurie 
yra patenkinti savimi bei tėvyste ir nemano, kad 
ko nors netenka, jei daugiau dėmesio ir laiko 
skiria savo šeimai, o ne karjerai ir pomėgiams. 
Tvirta šeima yra daugybės teisingų gyvenimo 
sprendimų, darbo su savimi ir noro investuoti į 
savo šeimą rezultatas. 

Šeima –  
nykstantis	reiškinys?



kviečiame Jus 2021 metams 
prenumeruoti žurnalus „Gyvieji 
Šaltiniai“, „Vera i Žizn“, „Tropinka“ 
internetu tik per www.post.lt 
nurodytas prenumeratos svetaines 

Malonūs skaitytojai,  

Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398, 
„Tropinka“ 5399.
Ačiū, kad skaitote mūsų leidinius!

Visų žurnalų metinė 
prenumeratos kaina – 15 eurų.

Žurnalus galite prenumeruoti 
internetinėje  svetainėje 
www.prenumeruok.lt, www.km.lt 
bei mūsų redakcijoje, adresu:  
Pylimo g. 2010, LT01118, Vilnius

Leidiniai išleidžiami: 

„Gyvieji šaltiniai – 4 kartus per metus, 
„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –  
6 kartus per metus.

Knygų galite įsigyti mūsų 
raštinėje arba internetu 
www.km.lt

Prie	širdies	durų

  

 
Prenumeruoti galima kiekvieną 
žurnalą atskirai.

iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš tikiu, kad 
Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują dėl mano padarytų nuodėmių. 
Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas. Atleisk, Viešpatie, visas mano nuo-

dėmes 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.

2021 metų kovo mėnesį išleistas ilgai lauktas 
muzikinio projekto „Atgimimo vaikai“ albumas 
„Mūsų laiškas Lietuvai“. Įrašant 16-kos giesmių 
kompaktinę plokštelę dalyvavo žymūs dainininkai: 
Vaidas Vyšniauskas, Judita Leitaitė, Rugilė Daujotaitė 
bei šiuolaikinės krikščioniškos muzikos atlikėjai: 
Gabrielė Gvazdikaitė, Džiuljeta Baužienė, Karolina 
Mint, Raimonda Narsejeva, Adelina Dmitruk, Justas 
Dromantas ir Tadas Daujotas. Muzikinę dalį atliko 
jungtinė šlovinimo grupė, styginių kvintetas, 
pučiamųjų ansamblis, vaikų ir jaunimo choras „Valio“ 
(vadovė Gintarė Kačkovska) ir Kauno krikščioniškasis 
kamerinis choras „Geroji Naujiena“ (dirigentas 
Nerijus Šatinskas). Projektas sujungė daugiau negu 
80 krikščionių menininkų iš skirtingų Lietuvos 
miestų, Didžiosios Britanijos, Airijos ir JAV.

CD galima įsigyti interneto svetainėje: www.km.lt 
Daugiau informacijos apie projektą:  
www.orkestras.org/atgimimo-vaikai 

„Atgimimo vaikai“ išleido Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui 
skirtą evangelizacinį albumą 

Mūsų laiškas Lietuvai

GYVENTI TIKĖJIMU

PASTORIAUS 
ARTŪRO 
MIKROFONAS

Šiuos dvasinius įrašus rasite 
išmaniųjų įrenginių Spotify ir 
Podcast platformose.

Žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ leidyba 
vykdoma rėmėjų aukų dėka. 

Dėkojame Jums ir kreipiamės, 
prašydami skirti mūsų fondui  

1,2 proc.  
gyventojų pajamų mokesčio.

Prašome Jūsų užpildyti formą įrašant 
misionieriško labdaros fondo  

„Šviesa Rytuose“ duomenis internetu 
www.vmi.lt iki gegužės 1 d.  

Įmonės kodas 292014790
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Palaimintas žmogus, kuris nuolat 
prisibijo, o kas užkietina savo 

širdį, pateks į nelaimę.
– Patarlių 28, 14 Eidami per nežinomybės slėnį 

pamatysite Jėzaus pėdsakus 
priešais ir šalia savęs.
– Charles Stanley

www.gyviejisaltiniai.lt

Kokia keista yra ta mirties baimė! 
Juk mūsų negąsdina saulėtekis.

– George MacDonald

Ką dar nerimas dėl 
ateities gali tau atnešti, 

jei ne liūdesį ir širdgėlą?
– Tomas Kempietis

Nerimas rytojaus liūdesio 
nepanaikins, bet tik 

atims jėgas šiandien.
– Charles Spurgeon

Durys į rytojų turi dvi 
rankenas. Galime jas atverti 

su nerimo rankena arba su 
tikėjimo rankena.
– Henry Ward Beecher


