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Sveiki, brangūs skaitytojai,
paskutinę vasaros savaitę rudens pradžią pranešė visai
nevasariški orai. Tačiau laukiant rudens tai visai nestebina, juk ruošiamės naujam sezonui, kurį pavadinčiau
spalvotu vilties ir tikėjimo sezonu.
Naujam žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ rudens numeriui
parinkome temą apie TIKĖJIMĄ IR PAŽINIMĄ. Mat
keliaujame dykuma, kurioje mus lydi nekokios naujienos
apie pandemijos valdymo priemones, ir ne vienas šalies
gyventojas susimąsto, jog dėl to gali prarasti darbą, pajamas, artimųjų bei draugų pasitikėjimą…Tada geriausia
imtis amžinai išliekančių pagalbos priemonių, kurios
tikrai padeda – tikėjimo, pažinimo ir vilties.
„Tikėjimas visada yra rizikingas šuolis į nežinią, kaip
dažnai būna net artimose draugystėse. Toks gilus Dievo
pažinimas yra kelionė, kurioje ir tikėjimas, ir pažinimas
yra būtini“, – naują žurnalo numerį pradeda straipsnio
autorius Henrikas Žukauskas.
Kita autorė Lina Toth apie tikėjimą ir pažinimą kalba
per krikščionybės istorijos faktus: „Bažnyčios tikėjimo
išpažinimas, kad „Jėzus Kristus yra Viešpats“, buvo pa
vojingas veiksmas, ne vienam krikščioniui kainavęs labai
daug, neretai ir pačią gyvybę. Mums šiandien šitas tikėji
mo išpažinimas taip pat kelia klausimą: o ką konkrečiai
šiandien bažnyčiai reiškia išpažinti, jog Jėzus Kristus – ne
joks kitas autoritetas ar valdžia – yra Viešpats?“
Dar vienas autorius Vladimiras Sereda dalijasi savo
įžvalgomis: „Pereinant iš tikėjimo į tikėjimą, suvokiant vis
daugiau dvasinių tiesų, kurios įsikūnija materialiniame
gyvenime, vieną dieną tikėjimas žmogui taps pažinimu,
kuomet nereikia jokių įrodymų ar patvirtinimų.“
Patirtis byloja, jog krikščioniškas tikėjimas ir pažinimas eina drauge. Trokštame pažinti Dievą, kuriuo norime tikėti, ir tikime Tuo, kurį vis labiau trokštame pažinti.
Tikėjimas – Dievo dovana žmogui, o pažinimas – geras
įrankis, skirtas tikėjimui įtvirtinti ir išlaikyti. Tikėjimu
būkime ištikimi Viešpačiui, kasdien stenkimės Jį vis labiau pažinti, būkime pasiruošę Jėzaus sugrįžimui.
Ramybės Jums tikėjimo ir pažinimo kelyje!
Nuoširdžiai su Jumis, Lina
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Tikėjimas laiduoja mums tai, ko
viliamės, įrodo tikrovę, kurios
nematome (...) tikėjimu suvokiame,
kad pasauliai buvo sutverti Dievo
žodžiu, būtent iš neregimybės
atsirado regima. (Hebrajams 11, 6)
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Tikėjimas laiduoja ir įrodo tikrovę, kurios
nematome, todėl tikėjimas turi būti ir pažinimas, „matymas“ tų dalykų, kurie yra nematomi.
Tikrai nenoriu mėginti kirviu skaldyti degtukų,
tačiau tai svarbu suprasti. Labai dažnai tikintieji
į žinojimą, pažinimą ir mąstymą žiūri neigiamai. Jie cituoja šią Rašto vietą: Deja, pažinimas
išpučia, užtat meilė ugdo (1 Korintiečiams 8, 1).
Tai nėra pakankamas pagrindas supriešinti tikėjimą ir mąstymą. Tikėti nereiškia nesuprasti, o
suprasti nereiškia netikėti. Tikėjimas ir pažinimas yra susiję. Krikščionybės istorijoje nuolat
pabrėžiama, kad negali tikėti nesuprasdamas,
o kai tiki – geriau supranti save ir savo pasaulį.
Tai ypač akivaizdu Šventojo Rašto išminties
knygose. Patarlių knygoje Išmintis šaukia: Turiu
gero patarimo ir sveikos nuovokos, turiu supra
timo, turiu jėgų. Per mane karaliai viešpatauja
ir valdovai leidžia teisius įstatymus; per mane
didžiūnai valdo ir kilmingieji – visi teisūs valdy
tojai. Aš myliu mane mylinčius, manęs stropiai
ieškantys mane suranda (Patarlių 8, 14–17).
Ir nenuostabu, nes Išmintis buvo su Dievu ir
talkino tada, kai viskas buvo kuriama: Tuomet
aš buvau su juo kaip jo Patikėtinė. Kasdien bu
vau jo džiaugsmas, visad prieš jį džiūgaudama,
džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje, ras
dama džiaugsmo žmonijoje (Patarlių 8, 30–31).
Turėdami šią Išmintį žmonės dalyvauja Dievo
sumanymuose.
Mąstymo siekiai ir trūkumai
Kai norime artėti prie Dievo, tikėjimas ir pažinimas glaudžiai susiję. Tačiau kai kurie, tarp jų
ir aš, esame susidūrę su žabangais. Mes, Knygos
žmonės, gerbiame Šventąjį Raštą. O Šventąjį
Raštą tikrai įmanoma perskaityti, ir ne kartą.
Perskaičius jį kelis kartus net turint vidutinę
atmintį, galima lengvai imti juo manipuliuoti.
Toks pažinimas gali teikti paguodos. Dievas yra
nematomas, o Raštas – matomas, todėl norėdami pažinti nematomą, iš pradžių kimbame į tai,
kas matoma. Bet giliai kirba klausimas: ar tai ir
yra tikėjimas Dievu ir Dievo pažinimas?
Yra ir dar kita galimybė – skaityti knygas apie
Dievą ar apie Šventąjį Raštą, klausytis pamokslų. Biblija nėra sisteminga knyga. Yra įstatymo
knygų, bet yra ir istorinių knygų, poezijos,

Kai tas, kurį taip
pažįstame, yra
Dievas, tada šis
pažinimas yra
tikėjimas pačia
svarbiausia savo
prasme.
pranašų ir ateities sukrėtimų vizijų, yra patarlių
ir pasvarstymų. Norėdami sutvarkyti pažinimą
apie Dievą, galime užduoti pagrindinius klausimus: kas yra Dievas ir žmogus, Biblija ir išgelbėjimas? Tada išrinkti atkarpas, pamokslus, kurie
padėtų į juos atsakyti. Gautume apibendrintą
mokslą, kurį būtų galima išmokti ir kiekvieną
sekmadienį pasikartoti. Bet ar tada pažinotume
Dievą? Kai girdime klausimą „Ar pažįstate Dievą?“, jame yra kažkas daugiau.
Logiškas sudėliojimas, atrodo, įtikina. Šventasis Raštas yra suprantamas ir negali sau prieštarauti. Lygiai taip ir teisingas mokymas apie
tai, kaip turėtume elgtis. Tikėjimas ir pažinimas
čia glaudžiai susijęs. Bet vieno svarbaus dalyko
trūksta. Kai klausiame: „Ar pažįstu Dievą?“,
klausiame apie gilesnį, asmenišką pažinimą.
Jėzaus maldoje, užrašytoje Jono evangelijos
17-ame skyriuje, skaitome: O amžinasis gyveni
mas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą,
ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją (Jono 17, 3). Mūsų
gyvenime taip būna, kai sakome, kad ką nors
pažįstame, o ne vien ką nors žinome apie tą
asmenį. Kai tas, kurį taip pažįstame, yra Dievas,
tada šis pažinimas yra tikėjimas pačia svarbiausia savo prasme.
Tai juk kelionė!
Prisiminkime, kaip pirmą kartą susitikome
su šiandien mums artimu žmogumi. Pažintis
tikriausiai prasidėjo nuo to, kad mus kas nors
supažindino, pristatė arba nuo mūsų pasisvei3

kinimo. Santykiai galėjo užsimegzti arba ne,
rizikavome ir kėlėme klausimą – pasitikėti ar
ne? Užsimezgę santykiai vedė prie gilesnių
lūkesčių ir įsipareigojimų. Galiausiai, jei tai
reikšmingi santykiai, jie paveikė visą mūsų pasaulį, emocinius ir materialius aspektus. Kuo
šis asmeninis ryšys, šis pažinimas gilesnis, tuo
labiau jis įtraukia ir visa kita. Galima sakyti, kad
toks pažinimas yra asmeninis reikalas, tačiau
jis įtraukia visą mūsų gyvenimą, todėl matosi ir
išoriškai – juk aš, kaip asmuo, keičiuosi ir keičiu
tai, kas mane supa.
Toks Dievo pažinimas, tikėjimas, įsipina į
mūsų gyvenimą, persmelkia tai, ką iki šiol esame pažinę. Ką tik gimęs žmogus negali nieko
suprasti – turime išmokti kalbėti, suprasti save
ir kitus. Iš pradžių esame apsupti rūpesčio ir
globos, bet neišvengiamai patiriame ir skausmą bei atmetimą. Vėliau greta šių jausmų dar
mokomės vertinti ir spręsti. Vienus dalykus
išsiaiškiname, kitų nepajėgiame suprasti. Taip
susiformuojame, išmokstame būti savarankiški
tarp kitų. Susidūrę su maloniais ir nemaloniais
dalykais per vienus perlipame, ties kitais sustojame ar suklumpame. Šventąjį Raštą skaitome
ir aiškinamės būtent tokiose aplinkybėse, susidūrę su realiu pasauliu.
Tikriausiai atsidūrę šiame taške galime patirti daug nerimo. Kai susiduriame su sunkumais,
gali iškilti konfliktas tarp tikėjimo ir mūsų asmeninio Dievo pažinimo, tiksliau jo trūkumo.
Mes galime pripažinti, kad Dievas yra geras ir
mylintis, bet nepažinoti ir nejausti, kad Dievas
man toks yra čia ir dabar. Tokioje kelionėje tikėjimas ir pažinimas pačia giliausia prasme yra
reikalingi vienas kitam, nes ilgai tokioje prieštaroje neišgyvensime. Neužtenka vien tik žinoti
ar turėti teisingą informaciją. Tikėjimas visada
yra rizikingas šuolis į nežinią, kaip dažnai būna
net artimose draugystėse. Toks gilus Dievo
pažinimas yra kelionė, kurioje ir tikėjimas, ir
pažinimas yra būtini. Tačiau mes juk žengėme
žingsnius paskui Dievą, vaikštome į tikinčiųjų
surinkimą, turime savo tikėjimo sistemą.
Tikėjimas ir religingumas
Kokia gera bebūtų mūsų religija, mūsų žmogiškos pastangos ir išvados nepadės pamatyti,
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Tikėjimas visada yra
rizikingas šuolis į
nežinią, kaip dažnai
būna net artimose
draugystėse.
koks Dievas yra iš tiesų. Tai pasiekiama tik tikėjimu, nes esame pakviesti į kelionę būtent taip
pamatyti Dievą, koks Jis yra iš tiesų. Mąstymas
šioje kelionėje labai vertingas, jis padeda mums
suprasti ir tvarkyti savo gyvenimą. Tačiau mėgindami apibrėžti, koks yra teisingas mokymas,
garbinimas, gyvenimas (šis siekis labai geras),
dažnai mėginame perprasti Dievą ir Jį pažaboti.
Tačiau Dievo pažinimas nėra informacija apie Jį
ar apie mus, esame kviečiami asmeniškai bendrystei. Todėl Dievo nepažabosime. Tikėjimas,
vedantis mus pažinti Dievą tokį, koks Jis yra,
užtikrina, jog Kūrėjas ištiesia mums save meilėje
ir nori, kad mes šią meilę priimtume. Tačiau
mūsų mąstymas šį tikėjimą siekia sutramdyti,
lyg tikėjimas būtų tiesiog įsitikinimų, garbinimo
ir elgesio sistema. Tačiau turėtų būti priešingai.
Tikėjimas, kaip gilus Dievo pažinimas, turėtų
tramdyti mūsų praktikas ir įsitikinimus. Kitu
atveju tiesiog apibrėžtume Dievą pagal savo
atvaizdą ir panašumą. Jei mūsų tikėjimas veda į
gilesnį ir geresnį Dievo pažinimą, toks, koks Jis
yra, mums gidas vėl gali būti mūsų susipažinimų istorijos. Draugystės kelio pradžioje dažnai
esame tik iš dalies atviri, dažniausiai norime
ir duodame pasitikėjimo kreditą. Po to įvairūs
žmogiški ženklai ir veiksmai parodo, kad galima
pasitikėti. Taip pasitikėjimas auga, kai įsitikiname, kad žodžiai ir darbai yra tikri, o asmuo
patikimas. Santykiams gilėjant pasitikėjimas vis
auga, žingsniai kito link nėra tokie atsargūs ir
pasitikrinantys. Taip yra ir su tikėjimu.
Iš pradžių ženklai ir nuostabą keliantys dalykai
įkvepia pasitikėjimą eiti pirmyn. Bet kelionė tuo

nesibaigia, jei tik išdrįsime, esame kviečiami artintis prie Dievo, o ne prie ženklų. Kai žengiame
arčiau, pamatome, kad ankstesni meilės ženklai
tebuvo ženklai, o Dievas yra nepalyginamai didesnis už juos ir net už visą kūriniją. Atsiduriame
dykumoje. Bet ir tai ne pabaiga. Juk nesame kviečiami pamatyti, koks Dievas nėra, bet koks Jis yra.
Šis galutinis matymas neatskiriamas nuo to, kad
mes viską, kas mus supa, pamatysime Dieve ir
Dievą visame kame: Kai jam [Sūnui] bus visa pa
lenkta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris
buvo viską jam palenkęs, kad Dievas būtų viskas
visame kame (1 Korintiečiams 15, 28).
Degančio krūmo link
Šią kelionę pradedame jau šiame gyvenime.
Jos Vedlys ir Kelias yra Jėzus Kristus. Savo
pavyzdžiu Jis parodė, kad Dievas nėra tik pirmas
svarbių asmenų ar dalykų eilėje. Ne, Jėzui Tėvas
buvo Pirmasis be antros vietos, ir tik skyrus šiai
draugystei deramą visišką atsidavimą, visa kita

gali pamatyti Dievo šviesoje ir vykdyti Jo valią.
Šia prasme Dievas yra viską ryjanti ugnis. Jėzaus
meilė tai parodė kryžiumi – ji pasiėmė visą Jo
gyvenimą. Bet kryžius tai tik galutinai išreiškė –
dar iki jo Jėzus tokioje šviesoje matė ir draugus,
ir priešus. Jis kviečia mus būti Jo Dvasioje, kad
matytume Dievą kaip patį svarbiausią, o visa
kita – viską ryjančios ugnies šviesoje.
Tačiau tai, kad Dievas yra Pirmasis, nereiškia, kad visa kita netenka prasmės. Kaip tik
priešingai, jei Dievui skiriame deramą pagarbą,
o visa kita nušviečiama Kūrėjo perspektyvoje,
tai veda į kūrinijos, viso to, kas nuo Kūrėjo
priklauso, prasmės ir buvimo pilnatvę. Visas
pasaulis tampa kaip Mozės matytas krūmas:
Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo
ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krū
mas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Mozė
tarė sau: ‚Turiu eiti pasižiūrėti į šį nuostabų
reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega‘
(Išėjimo 3, 2–3).
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Norėčiau pasidalyti keletu
įžvalgų apie tai, ko galėtume
bei turėtume pasimokyti
iš ankstyvųjų krikščionių
gyvenimo. Kaip netrukus
pamatysime, jų liudijimas
bei bažnyčios samprata
šiandien kaip niekada
aktualūs.
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Krikščionybės pradžia
Ankstyvieji krikščionys gyveno didžiulėje
kosmopolitinėje imperijoje, daug kuo primenančioje mūsų dabartinį pasaulį. Daugelis
paprastų žmonių visą gyvenimą pragyvendavo
vienoje ir toje pačioje vietovėje. Kita vertus,
žmonės taip pat turėjo progą keliauti naujais
imperijos nutiestais keliais ar laivais, su įvairiuose pasaulio kampuose gyvenančiais tautiečiais ar tikėjimo bendrininkais susirašinėti
laiškais ir visokeriopai puoselėti bendrystės ryšį.
Tokio bendravimo, ryšio palaikymo paveikslus matome Naujojo Testamento raštuose bei
vėlesniuose istoriniuose dokumentuose: bendruomenės siunčia ir priima pasiuntinius iš
kitų bendruomenių, laukia laiškų iš apaštalų ir
šiais laiškais keičiasi. O laiškus atneša ne paštininkas, bet tarnaujantys brolis ar sesuo. Galbūt
pamenate paskutinį Laiško romiečiams skyrių:
pačioje pradžioje (Romiečiams 16, 1) apaštalas
Paulius Romos bendruomenei paveda Febę,
Kenchrėjos bažnyčios diakonę – būtent ji atgabeno šį Pauliaus laišką romiečiams.
Tame pačiame Laiško romiečiams skyriuje
(Romiečiams 16, 16b) Paulius rašo: Jus sveikina
visos Kristaus Bažnyčios. Bendrystės troškimą ir

puoselėjimą – ne tik tarp artimiausių bendruomenių, bet ir tarp „visų Kristaus bažnyčių“ – svarbu
prisiminti šiais laikais, kai mūsų pasaulis vienu
ir tuo pačiu metu yra ir globalus, ir susiskaldęs
į individualiomis reikmėmis besiremiančius interesus. Deja, pačios frazės paminėjimas neretai
pirmiausia tampa ginču, kas gi priklauso „visoms
Kristaus bažnyčioms,“ o kas ne. Gal mus kiek paguos tai, jog tokių ginčų netrūko ir ankstyvojoje
krikščionybėje, kuri pati buvo margesnė už genį.
Dabartiniai po pasaulį išsibarstę Kristaus sekėjai
irgi be galo įvairūs, tačiau kelionės ir technologijos
kaip niekada iki šiol padeda ir pažinti vieniems
kitus, bendrauti ir pagelbėti, kuo galime. Klausimas tik, ar jaučiamės susieti su Dievo šeima už
savo vietinės bendruomenės ribų arba už savo
valstybės ribų. Atsiradus galimybei susipažinti,
bendrauti, vieni kitiems padėti, reikėtų vertinti tai
kaip brangią dovaną. Toks platesnis horizontas
padės ir nesusireikšminti, ir mokytis ne tik iš savo
klaidų, bet ir iš kitų bendruomenių, sąjungų, asociacijų, denominacijų patirties.
Tuometinių krikščionių persekiojimai
Ankstyvųjų krikščionių bendruomenės žinią
apie Jėzų, Dievo Sūnų, išplatino būtent dėl gali-

mybės keliauti po Romos imperiją. Pirmiausia
ši žinia pasklido tarp Jo tautiečių, žydų, bet kuo
toliau, tuo labiau ji plito tarp pagonių, atsiliepusių į kvietimą pradėti kelionę nauju Jėzaus Keliu.
Prie Evangelijos sklaidos tarp pagonių ypač
prisidėjo apaštalo Pauliaus ir jo bendradarbių
tarnystė ir misijos kelionės, apie kurias skaitome
Apaštalų darbuose bei paties Pauliaus laiškuose.
Baigiantis antrajam amžiui krikščionių skaičius
galėjo siekti penkis milijonus – tai būtų kokie
7–8 procentai visos imperijos gyventojų. Bet
kuo labiau krikščioniškasis tikėjimas plito, tuo
labiau imperijoje augo ne tik valdovų, bet neretai ir gyventojų pasipiktinimas bei neapykanta
šiai „sektai“. Krikščionių persekiojimas nebuvo
visuotinis ir nuolatinis – greičiau spontaniškas, tai čia, tai ten. Tačiau kodėl jie apskritai
buvo persekiojami? Romos imperijoje religijų
buvo visokiausių, ir į daugumą jų buvo žiūrima pakančiai. Kuo gi krikščionybė buvo taip
nepriimtina?
Tikriausiai esame girdėję, kad krikščionys
pakliūdavo į bėdą dėl to, jog atsisakydavo
pagarbinti imperatorių. Romos imperatorius – ciesorius – buvo paraidžiui vadinamas
Viešpačiu; pripažinti jį tokį esant buvo pilietinė
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pareiga. Taigi kiekvieną kartą, kai krikščionys
išpažindavo Jėzų iš Nazareto esant Viešpačiu, jie
iš esmės pasiskelbdavo esą valstybės išdavikai,
teigiantys, kad ne imperatorius turi aukščiausią
valdžią, o Palestinoje gimęs ir gyvenęs romėnų
nukryžiuotas žydas Jėzus, kuris iš tiesų buvo
Dievo Sūnus. Bažnyčios tikėjimo išpažinimas,
kad „Jėzus Kristus yra Viešpats“, buvo pavojingas veiksmas, ne vienam krikščioniui kainavęs
labai daug, neretai ir pačią gyvybę. Mums šiandien šitas tikėjimo išpažinimas taip pat kelia
klausimą: o ką konkrečiai šiandien bažnyčiai
reiškia išpažinti, jog Jėzus Kristus – ne joks
kitas autoritetas ar valdžia – yra Viešpats? Ir
kokius „ciesorius“ šiandien esame skatinami, o
gal kartais ir verčiami garbinti?
Ši krikščionių persekiojimo priežastis tik
riausiai suprantama, bet ji toli gražu ne vienintelė. Bendras visuomenės požiūris buvo toks,
kad krikščionys yra bedieviai, ateistai – mat jie
atsisako garbinti visiems pažįstamus dievus ir
atlikti įvairias visuomenėje įprastas religines
apeigas. Dar daugiau: anot romėnų istoriko Tacito, krikščionys „nekenčia žmonių rasės.“ Taigi,
ką krikščionys darė, kuo pasižymėjo, kad būtų
laikomi visuomenės ir visos žmonijos priešais?
Apie brolius ir seseris Kristuje
O atsakymas štai toks. Vienas ryškiausių
pirmųjų amžių krikščionių bruožų buvo jų
įsitikinimas, kad Bažnyčia yra nauja Dievo
kuriama šeima, prie kurios prisijungia Kristaus išpažinėjai, tapdami dvasiniais broliais ir
seserimis. Naujajame Testamente daug kartų
minimos nuorodos į šią bažnyčios kaip naujos
Dievo kūrinijos, Dievo šeimos, brolių ir seserų,
sampratą. (Nors lietuviškuose vertimuose verčiama paraidžiui, „broliai,“ graikų kalbos žodis
adelphoi reiškia „broliai ir seserys“ – panašiai
kaip lietuviškas žodis „žmonės.“ Pavyzdžiui,
Filipiečiams 4, 1–2: Taigi, mano broliai, mano
mylimieji ir išsiilgtieji, mano, džiaugsme ir
mano vainike, tvirtai stovėkite Viešpatyje, my
limieji! Aš prašau Evodiją ir raginu Sintichę būti
vienos minties Viešpatyje.)
Kuo ši „brolių ir seserų“ terminologija svarbi,
ir kuo ji kontroversiška? Ogi tuo, kad to meto
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Tapti Jėzaus
sekėjais daugeliui
reiškė prarasti savo
esamą gyvenimo
ir pragyvenimo
struktūrą, ir tapti
priklausomiems
nuo alternatyvios
struktūros –
bažnyčios.

kultūroje ryšys tarp brolių ir seserų buvo pačių
tvirčiausių ir svarbiausių žmogiškų saitų simbolis. Ne vyro ir žmonos, ir net ne motinos ir vaiko
ar tėvo ir sūnaus santykis, o būtent brolystė ir
seserystė buvo tobulų santykių ir žmogiškos
vienybės išraiška. Per Kristų broliais ir seserimis
buvo kviečiami tapti žmonės, kilę iš skirtingų
visuomenių, tautų, kultūrų, namų – žydai ir
graikai, vergai ir laisvieji, vyrai ir moterys.
Mes galbūt prie tokio vaizdinio esame pakankamai pripratę, bet skirtingų klasių ir kultūrų
suėjimas į vieną bendruomenę Romos imperijoje buvo skandalingas dalykas. Visuomenėje
buvo laikomasi griežtų pasiskirstymų pagal tautybę, klasę ir tikėjimą: iš skirtingų sluoksnių kilę
žmonės nebendravo ir nevalgė prie vieno stalo
kaip lygūs ir jau tikrai ne kaip broliai ir seserys.
Taigi bažnyčia iš principo buvo nepriimtina
visuomenei.
Tęsinys kitame numeryje.

Jėzaus žodžių
apmąstymas

Dievo rankose

Tada Jėzus tarė įtikėjusiems jį žydams: „Jei laikysitės mano
žodžio, jūs tikrai būsite mano mokiniai ir pažinsite tiesą, o
tiesa padarys jus laisvus.“ (Jono 8, 31–32)

Johan Abrams
Pasilikite Dievo Žodyje
Jėzus Jį įtikėjusiems žydams pirmiausia sako,
kad pasilikimas Jo žodyje lemia mokinio, t. y. sekėjo, tiesą. Tai reiškia, kad galite vadintis Jėzaus
Kristaus sekėju, bet iš tikrųjų juo nebūti. Šiandien
daug žmonių vadina save krikščionimis, bet tokie
nėra. Pasilikti Jėzaus žodyje reiškia daryti tai, ką
Jis įsakė.
Antra, tik tiesos pažinimas daro žmogų laisvą.
Taigi, jei nesu laisvas žmogus, negaliu sakyti, kad
pažinau tiesą. Mano tiesos pažinimas tiesiogiai
proporcingas mano laisvei ir atvirkščiai.
Tikrovės laisvė
Kalbėdami apie žinias, mintyse turime patikimas žinias, kurios gali būti didinamos, gilinamos,
bet niekada nekeičiamos. Tiesa yra tikrovė, šiuo
atveju – laisvės tikrovė. Jėzus kalba apie tikrovę,
kuri suteikia žmogui tikrąją laisvę.
Jei žmogus nori būti laisvas nuo nuodėmės, o tai
ir yra laisvė, apie kurią čia kalba Jėzus, jis turi tikėti:
pirma, kad tiesa egzistuoja, antra, kad ją galima
pažinti, ir trečia, kad tik šios tiesos pažinimas gali
padaryti žmogų laisvą.
Yra toks supratimas, kad kiekvienas turi savo
tiesą, ir jei kas nors teigia, kad jis rado tiesą, toks
žmogus vadinamas arogantišku ar net diskriminuojančiu.
Šiandien daugybė žmonių siūlo įvairių dalykų
ir tikina mus, kad jei laikysimės jų patarimų, tikrai
būsime laisvi ir laimingi. Jei tai būtų tiesa, tuomet
bent 90 proc. mūsų planetos žmonių turėtų būti
laimingi, tačiau man kyla klausimas, kur yra šie
laimingi žmonės? Taip yra dėl to, kad tik Tiesa iš
tikrųjų gali padaryti žmogų laisvą ir laimingą.

Tiesa ir tikrovė
Taigi apie kokią tiesą kalba Jėzus? Pirma, Jis
kalba apie save. Kitur Jis sako: „Aš esu kelias, tiesa
ir gyvenimas, niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip
tik per mane“.
Kiekvienas mąstantis žmogus žino, kad Dievas
yra, nes, pirma, mes esame jo kūrinys, antra, Jis
įdėjo į mus amžinybę, kad Jo ieškotume, ir Jis netoli
nuo kiekvieno iš mūsų.
Suprasdami tai suvokiame, kad esame atskirti
nuo Dievo. Tai pirmas dalykas, kurį turime suprasti, ir tai yra tiesa, tai yra tikrovė.
Antra, kadangi Dievas nori, kad visi sugrįžtų pas
Jį, Jis atsiuntė savo Sūnų, kuris sumokėjo už mūsų
kaltes, ir tikėdamas šia tiesa žmogus tampa laisvas
nuo nuodėmės galios savo gyvenime. Tai vienintelis būdas, kuriuo žmogus gali sugrįžti pas Dievą.
Apie dvasinį atgimimą
Biblijoje tai vadinama atgimimu iš naujo. Atgimęs žmogus vis labiau gilindamasis į tiesą ir išlikdamas joje vis labiau ir giliau ją supranta. Kiekvienas krikščionis turėtų suprasti, kaip svarbu būti
Jėzaus žodyje, kad negrįžtų ten, kur buvo anksčiau.
Noriu tai paaiškinti paprastu pavyzdžiu: kai
gimsta vaikas, suprantame, kad jis yra visavertis
žmogus, bet jis turi augti ir vystytis. Norint užtik
rinti jam gerą vystymąsi reikia palankios aplinkos ir
gero maisto. Taip yra ir su žmogumi: kai jis gimsta
iš naujo, jis tampa visaverčiu krikščioniu, kuriam
reikia augti ir tobulėti.
Teisiškai esame išgelbėti, bet suprantame, kad
vis dar esame kelyje. Šiame kelyje sutinkame labai
daug apgaulės. Kad nebūtume apgauti, svarbu
išlikti Dievo žodyje, kuris yra tiesa.
Mielas skaitytojau, būk sąžiningas sau ir atsakyk
į šiuos klausimus: Ar tikrai esi laimingas? Jei ne,
kodėl? Jėzus siūlo tikrąją laimę, o tai įmanoma tik
pažįstant tiesą ir pasiliekant joje!
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Laikas rinktis

Pažinimas ir
tikėjimas –
Kūrėjo dovana žmogui

Juk tai, kas gali būti žinoma
apie Dievą, jiems aišku, nes
Dievas jiems tai leido suprasti.
Jo neregimosios ypatybės – jo
amžinoji galybė ir dievystė – nuo
pat pasaulio sukūrimo aiškiai
suvokiamos protu iš jo kūrinių,
todėl jie nepateisinami.
(Romiečiams 1, 19–20)

Vladimiras Sereda
Kauno Evangelikų baptistų
bažnyčios pastorius
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Pažintis su Kūrėju
Daugelį dalykų mes, žmonės, nuo pat gimimo iki gyvenimo pabaigos galime pažinti
prisiliesdami ar susidurdami su jais kasdienybėje. Tad žvelgdami į visatą, į sukurtą pasaulį,
į saulę ir mėnulį, kurie jau tūkstančius metų
kas rytą ir kas vakarą savo pasirodymu skelbia
dienos ir nakties pradžią, matome įrodymą, jog
kūrinija paklūsta savo Kūrėjui ir Jo nustatytiems
dėsniams.
Žiūrėdami į stebuklingai sukurtą pasaulį ir
žmogų, kuris sukurtas pagal Dievo atvaizdą
ir paveikslą, galime suvokti Dievą protu iš Jo
kūrinių.
Tuo tarpu patį Dievą giliau pažinti galime
tikėjimu. Kas Jis yra? Kaip Jis veikia šiame pasaulyje? Kokie Jo santykiai su žmogumi? Apie
visa tai galime sužinoti iš Dievo laiško žmonijai – Šventojo Rašto. Čia parašyta: „Dievo niekas
niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus,
Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškė.“
Kuo daugiau pažinsime Jėzų Kristų, Jo gyvenimą ir Jo padarytus darbus žemėje, tuo daugiau
pažinsime Dievą – Kūrėją.
Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai
ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. (Patarlių 22, 6)
Pirminis pažinimas – šeimoje
Šeima yra Dievo įkurtas institutas. Tai visuomenės ląstelė, kurioje pažįstamas pasaulis,
vystosi ir formuojasi asmenybė. Šeimoje vaikas
auga, pradeda pažinti aplinką, ištaria pirmuosius žodžius, žengia pirmuosius žingsnius.
Tėvai suteikia vaikui informacijos apie supantį
pasaulį, o svarbiausia, jie turi galimybę vaikui
papasakoti apie Dievą, apie Jo meilę žmogui
ir apie amžinybę, nes gyvenimas žemėje yra
laikinas. Vaiko širdis yra tyra ir atvira. Jis tiki
viskuo, kas pasakojama ir, jei tai bus patvirtinta
geru tėvų elgesiu bei gyvenimu, tuomet jis tik
rai tai prisimins iki gilios senatvės. Augdamas
vaikas užduoda tėvams vis sunkesnių klausimų:
„Kas pakabino žvaigždes danguje? Kodėl mirė
močiutė?“ Tėvai ir suaugę žmonės turi būti
pasiruošę atsakyti į vaiko užduotus klausimus,
kad nukreiptų jį teisingu gyvenimo keliu. Štai
kodėl pirmiausia tėvai turi didelę atsakomybę
ir patys turi turėti žinių, kad atsakytų į vaiko

Žiūrėdami į
stebuklingai sukurtą
pasaulį ir žmogų, kuris
sukurtas pagal Dievo
atvaizdą ir paveikslą,
galime suvokti Dievą
protu iš Jo kūrinių.
užduodamus klausimus. Dievas, norėdamas
apsireikšti, stebuklingai gali veikti vaikų ir suaugusiųjų gyvenime.
Mano tėvai buvo ištremti iš Ukrainos į Sibirą, todėl gimiau tremtyje Rusijoje. Pirmą
kartą apie gyvenimą ir mirtį susimąsčiau būdamas vos septynerių. Mama gavo telegramą iš
Ukrainos, kad mirė jos mama, mano močiutė,
ir ji tvarkydamasi namuose visą dieną verkė.
Neprisimenu, ar paklausiau mamos apie mirtį,
bet kaip šiandien prisimenu, ką tada jaučiau ir
kaip mąsčiau: „Mirė mano močiutė, mirs mano
mama ir pagaliau ateis laikas mirti ir man…“
Tačiau giliai viduje, širdyje, išgirdau tylų balsą:
„Ne! Tu nemirsi, gyvenimas tęsis toliau…“ Būdamas toks mažas nieko nesupratau ir negalėjau to
paaiškinti. Tačiau vėliau, skaitydamas Šventąjį
Raštą, supratau, kad Jėzaus Kristaus mirtis ir
prisikėlimas buvo būtinas, neišvengiamas įvykis
ir atsakymas į man iškilusį amžinybės klausimą.
„Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė aprėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad
žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis
jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno
iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir
esame.“ (Apaštalų darbai 17, 26–28)
įgytos žinios padeda apsispręsti
Visuomenė – tai daugelio šeimų sambūris.
Žmogus yra socialinė būtybė, turinti poreikį
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Jėzus atėjo į šią Žemę ne tik išgelbėti žmonijos, bet
patarnauti kitiems žmonėms. Jei mylime Dievą, norime
mylėti žmones ir jiems tarnauti, o iš to žmonės pažins, kad
esame Jėzaus Kristaus mokiniai, nes mylime vienas kitą.

bendrauti. Žmonių visada bus turtingų ir
vargšų, išsilavinusių ir nemokšų, stiprių ir
silpnų, tikinčių ar religingų. Kiekvienas žmogus turi savo nuomonę apie tai, kas yra tiesa ir
melas, skirtingai suvokia, kas yra meilė, laisvė
ir laimė. Visuomenė kiekvienam vaikui ir suaugusiam daro įtaką. Gyvenant visuomenėje
vyksta savęs pažinimas ir, galiausiai, kiekvienas žmogus prieina ribą, kai turi apsispręsti
dėl ateities: kokiu keliu eiti, kuo užsiimti, kaip
gyventi?
Gyvendamas Tarybų Sąjungoje ir veikiamas tuometinės ideologijos žinojau, kad
Dievo nėra. Taip nutiko, kad kai mano tėvai
persikraustė gyventi į kitą vietą, pradėjau lankyti naują mokyklą ir patekau į klasę, kurioje
mokėsi 4 vaikai iš krikščionių baptistų šeimų.
Jie dažnai buvo užgauliojami dėl to, jog tikėjo Dievą, lankė bažnyčią, kad nenorėjo būti
pionieriais ir kaip „Lenino anūkai“ nenešiojo
raudonų kaklaraiščių.
Tuo metu mokykloje dažnai buvo skaitomos
paskaitos apie tai, jog Dievo nėra. Būdamas
netikintis vieną dieną susimąsčiau: „Aš netikiu,
kad Dievas yra ir Jo neieškau, bet kažkodėl
mane labai jau nori įtikinti tuo, kad Jo nėra.
Tai – tarsi kova su vėju, nėra jokios logikos. O
ką, jei Dievas iš tiesų yra, ir jie tiesiog Jo bijo?“
Tai buvo pirmosios sąmoningos mano mintys
apie Dievą ir Jo prisilietimas prie mano širdies.
Vėliau, kai lankiau 7-ą klasę, vienas iš tikinčiųjų, su kuriuo mes sėdėjome viename suole,
pasiūlė man paskaityti Naująjį Testamentą. Aš
sutikau. Perskaitęs Naująjį Testamentą aiškiai
protu suvokiau ir patikėjau, kad Dievas iš tiesų
yra. Nors buvau auklėjamas gyventi pagal sąžinę ir stengiausi elgtis dorai, supratau, kad esu
nusidėjėlis, o nuodėmės veda į pražūtį, todėl
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man reikalingas Gelbėtojas. Pradėjau lankyti
bažnyčią ir jaunimo susirinkimus. Būdamas 18
metų išpažinau savo nuodėmes ir apsisprendžiau sekti Kristumi.
„Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,
kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.“ (2 Timotiejui 3, 16–17)
Bažnyčioje įgyjame pažinimą
Bažnyčia – tai Dievo įkurta institucija, kurią
Jis moko, kuria rūpinasi, saugo ir kuriai patikėjo
atstovauti Dievo Karalystei žemėje. Būti Bažnyčios dalimi yra didelė privilegija, nes Kristus
yra Jos galva, o pati Bažnyčia yra Šventojo Rašto
skelbėja ir saugotoja.
Bažnyčioje žmonės mokosi Biblijos pagrindų
ir tikėjimo principų. Per pamaldas klausydami
pamokslų ar dalyvaudami Biblijos studijose jie vis
daugiau pažįsta Dievą, o bendraudami vieni su kitais patiria tikrą praktinį krikščionišką gyvenimą.
Bažnyčia yra panaši į ligoninę, kurioje žmonės sužino savo tikrą diagnozę ir yra gydomi
nuo mirtinos ligos – nuodėmės, vedančios į
mirtį. Čia vyksta praktiniai užsiėmimai, kuriuose tikintieji mokosi nusižeminti, atleisti, prašyti
atleidimo, mylėti savo priešus, kad vis daugiau
panašėtų į Kristų.
Bažnyčia yra panaši į profesinę mokyklą,
kurioje žmogus atranda savo sugebėjimus ir
talentus. Jis pradeda juos naudoti praktiniame
gyvenime ir įgyja daugiau dvasinės patirties.
Tik būdamas Bažnyčioje tikintysis gali visavertiškai dvasiškai augti. Joje krikščionis auga
tikėjimu, dvasiškai maitinamas, apsaugomas
nuo klaidingų mokymų, yra naudingas savo
tikėjimo broliams bei aplinkiniams žmonėms ir
šlovina savo Viešpatį.

„Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra
dvasia ir gyvenimas.“ (Jono 6, 63)
Teologinės žinios – pažinimas protui
Šiuo metu krikščioniškame pasaulyje vyksta
daug konferencijų, seminarų, veikia nemažai
Biblijos mokyklų, kuriose galima įgyti teologinių
žinių. Baigęs ne vieną teologijos mokyklą supratau, kad teologija (mokslas apie Dievą) suteikia
žinių, gali padėti kryptingai mąstyti, tačiau neturi
dvasinės gyvybės. Dvasinę gyvybę Dievas suteikia
per savo Žodį. Jo Žodis kaip sėkla įkrenta į žmogaus širdį ir per Šventosios Dvasios apreiškimą
atgimdo naujam gyvenimui. Dvasiškai gimęs
kūdikis trokšta tyro žodžio pieno ir nuo jo auga
išgelbėjimui. Jis mokosi gyventi ne pagal kūną,
bet pagal Dvasią. Nesakau, kad nereikia mokytis
teologijos raidės, tačiau Dvasios atnaujinta raidė
ir tikėjimu priimta Tiesa padeda kiekvienam
tikinčiajam daugiau pažinti Dievą ir suvokti Jo
Meilę, kuri pasireiškė Jėzaus Kristaus atpirkimu
ant kryžiaus. Tokiu būdu visa tai padeda asmeniniame gyvenime padėti tvirtus tikėjimo pamatus.
Veikiant Šventajai Dvasiai kiekvienas tikintysis gali
išlavinti dvasinį jausmą, kuris padės girdėti Dievą,
pašvęsti Jam savo gyvenimą, vykdyti Jo valią ir su
džiaugsmu tarnauti Viešpačiui, kuriame ir augs
žmogaus dvasinis pažinimas.
„Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė:
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats
savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“
(Mato 16, 24)
Gyvas tikėjimas – Dievo pažinimo link
Teorinis tikėjimas turi pavirsti į realų, gyvą,
veikiantį tikėjimą. Tikėdami tuo, ką sako Dievas,
turime įkūnyti ir praktikuoti Dievo Žodį kasdie-

niame gyvenime. Tuo tarpu tikėjimas prasideda
nuo savęs išsižadėjimo, kuomet savo gyvenime
pirmumo teisę suteikiame Dievui. Tai – pirmas
tikėjimo žingsnis. Pripažindami Jėzų Kristų
savo gyvenimo Viešpačiu suvokiame Dievo
valią ir Jo interesai tampa mūsų gyvenimo prioritetais.
Jėzus atėjo į šią Žemę ne tik išgelbėti žmonijos, bet patarnauti kitiems žmonėms. Jei mylime
Dievą, norime mylėti žmones ir jiems tarnauti, o
iš to žmonės pažins, kad esame Jėzaus Kristaus
mokiniai, nes mylime vienas kitą.
„Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. Tai
parašiau jums, tikintiems Dievo Sūnaus
vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą ir kad tikėtumėte Dievo Sūnaus vardą.“
(1 Jono 5, 12–13)
Laikui bėgant tikėjimas virsta pažinimu
Tikėdami Dievo pažadais ir kasdienybėje
vadovaudamiesi Dievo Žodžiu vis daugiau
įsitikiname, kad Jis yra ištikimas savo žodžiui
ir įvykdo tai, ką pažadėjo. Išgelbėjimą Jėzuje
Kristuje kiekvienas žmogus įgyja pirmiausia
tikėjimu priimdamas nuodėmių atleidimą. Vėliau jis gaus Šventosios Dvasios liudijimą, kad
yra Dievo vaikas, ir atėjus laikui žmogui jau
nebeatrodys, jis jau nebemanys, bet tikrai žinos
turįs amžinąjį gyvenimą. Pereinant iš tikėjimo į
tikėjimą, suvokiant vis daugiau dvasinių tiesų,
kurios įsikūnija materialiniame gyvenime, vieną
dieną tikėjimas žmogui taps pažinimu, kuomet
nereikia jokių įrodymų ar patvirtinimų.
Mielas Drauge, Dievas nori tapti tavo gyveni
mo atrama, pažink Jį, patikėk Jėzumi ir pasirink
Jį savo Gelbėtoju ir Viešpačiu, ir tu to niekada
nesigailėsi.
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Dievo rankose

Dievas
žvelgia į širdį
Mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
pilno malonės ir tiesos. (Jono 1, 14)

Irmantas Jakubonis
Sielovadininkas

Kristus buvo ir iki šiol yra
kupinas meilės, užuojautos ir
švelnumo. Evangelistai aprašo
tiek Jo veiklą, tiek mokymą,
tiek emocijas: štai Jis rūpinasi
žmonėmis, užjaučia, stebisi,
pyksta, yra susikrimtęs, guodžiasi
apaštalams. Apaštalas Jonas,
nesileisdamas į smulkmenas,
rašo: Jėzus pravirko (Jono 11, 35).
Tačiau niekur nesutinkame
lipšnaus saldžiakalbio, keistai
nuolankaus, „patogaus naudoti“
ar, kaip sakoma, „minkšto ir
puraus“ Jėzaus.
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Evangelijose matome Jo bekompromisę
meilę žmogui ir bekompromisę neapykantą
nuodėmei. Jis „nevyniojo žodžių į vatą“ atskleisdamas melą, smerkdamas nuodėmę ir ypač
veidmainystę. Jame tobulai dera malonė ir tiesa
(plg. Jono 1, 14).
Evangelijose skaitome, kad Jėzus ginčijosi
su to meto religiniais autoritetais – čia priekaištavo fariziejams, kad jie niekais paverčia
Dievo žodį dėl savojo papročio (plg. Morkaus 7, 13a), čia sklaidė sadukiejų miglas, kurie
klydo nepažindami nei Raštų, nei Dievo galybės
(plg. Mato 22, 29).
Iš užfiksuotų ginčų galime spręsti, kad, priešingai fariziejų ir sadukiejų supratimui, Jėzui
pagrindinis tikėjimo autoritetas yra Raštas, o ne
žmonių papročiai ir tradicijos; kad pats Raštas
nėra tikslas, o priemonė, atverianti ir kreipianti
mus į Kristų, kuris teikia amžiną gyvenimą; kad
nuteisinimas ir išgelbėjimas teikiamas ne dėl
mūsų nuopelnų, o iš malonės. Sužinome, kad
Dievui priimtinas tikėjimas, elgesys ir garbinimas kyla iš širdies, o mūsų pagrindinis tikslas –
siekti ne savo, o Dievo šlovės.

Muitininkas ir fariziejus
Evangelijos pagal Luką 18-tame skyriuje
skaitome palyginimą apie fariziejų ir muitininką, skirtingai besimeldžiančius šventykloje.
Komentuodamas šį palyginimą Kristus pyksta
dėl pernelyg didelio žmogaus pasitikėjimo savo
religine veikla ir pamaldumu.
Palyginime vaizduojami asmenys atstovauja
dviems žmonių kategorijoms, su kuriomis Jėzus
nuolat ir artimai bendravo savo žemiškosios
tarnystės metu.
Muitininkai – mokesčių rinkėjai – dėl politinių ir moralinių priežasčių buvo niekinami. Jie
dirbo nekenčiamiems romėnams ir buvo laikomi tautos išdavikais. Jie, be nustatytų mokesčių
ir rinkliavų, pelnėsi ir iš to, ką sugebėdavo „nuplėšti“ iš savo tautiečių.
Fariziejų požiūrį į tikėjimą, etiką bei moralę
pripažino dauguma to meto žmonių. Jie buvo
gerbiami panašiai, kaip buvo niekinami muitininkai. Jie laikėsi susikurto griežtų taisyklių
kodekso panašiai, kaip muitininkai nepaisė
jokių taisyklių. Jie nėjo į kompromisus su
romėnais ir vykdė visus Įstatyme numatytus

ritualinio švarumo nuostatus, laukdami atlygio
už paklusnumą.
Palyginime minimi vyrai iš pradžių atrodo
stebėtinai panašūs – abu tikintys, abu ateina
melstis į tą pačią šventyklą tam pačiam Dievui,
abu pradeda maldą kreipiniu „Dieve“. Tačiau
tuo, berods, panašumas ir baigiasi.
Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pa
teks į Dievo karalystę. (Mato 21, 31b)
Pirmiausia į akis krenta jų savimonė, nes jie
apie save mąstė visiškai skirtingai. Tiek fariziejus, tiek muitininkas apibūdindami ir vertindami save (fariziejus – išorinį elgesį) nemelavo ir
nesistengė pagražinti.
Fariziejus buvo būtent toks, kaip pats save
apibūdino: religingas ir teisus, nuėjo į šventyklą
melstis, pasninkavo, aukojo dešimtinę. Kaip
tada, taip ir šiomis dienomis, malda, pasninkas
ir dešimtinė dažniausiai yra mūsų tikėjimo
praktikos dalis. Jėzus moko apie maldą, pasninką, dosnumą ir kitas mokinystės praktikas.
Fariziejus darbais viršijo įstatymo reikalavimus.
Pavyzdžiui, žydai privalėjo pasninkauti du kartus per metus, o šis fariziejus pasninkavo du
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Dievui priimtinas
tikėjimas, elgesys ir
garbinimas kyla iš širdies,
o mūsų pagrindinis
tikslas – siekti ne savo, o
Dievo šlovės.
kartus per savaitę. Pagal įstatymą, dešimtinė
duodama nuo visko, kas gaunama savo rankų
darbu. Šis fariziejus aukojo dešimtadalį „visko,
ką įsigydavo“.
Pažvelgus iš šalies, muitininkas buvo apgailėtinas „dvasios ubagas“. Įvardydamas save
„nusidėjėliu“ jis nė nebando suktis iš padėties,
pavyzdžiui, pažadėdamas ką nors duoti ar paaukoti Dievui, ar tiesiog pažadėti stengtis pasikeisti. Mes neturime pagrindo abejoti – jis buvo
būtent toks, kaip save apibūdino. Jis buvo atstumtasis tiek moraliniu, tiek politiniu požiūriu.
Viltys į nuteisinimą
Šiame kontekste pamąstykime apie tai, koks
šių vyrų išganymo, nuteisinimo vilties pagrindas. Įsiklausykime į jų maldas.
Fariziejaus „malda“ labiau panaši į traktatą ar
panegiriką „Apie mano teisiuosius pamaldumo
darbus“. Faktiškai jis ateina pranešti Dievui
apie savo teisumą ir kodėl jis turėtų būti priimtinesnis Dievui nei kiti. Pagrindinis maldos
veikėjas – jis pats ir jo moralaus tikėjimo „žygdarbiai“. Moralinis jo pranašumas ir nepanašumas į kitus žmones, ir tuo labiau į muitininką,
iš tiesų daro įspūdį, deja, tik jam pačiam, o ne
Dievui. Taigi maldininko viltys sudėtos į savo
teisius darbus.
Muitininkas taip pat laikė save ypatingu, tik
šiek tiek kitokia prasme, ne dėl teisumo, o dėl
nuodėmingumo. Jis „stovi atokiau“, nedrįsta
„nė akių pakelti į dangų“, aiškiai suvokdamas
savo nuodėmingumą ir atskyrimą nuo Dievo,
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nesilygina su „kitais žmonėmis“. Mušimasis
į krūtinę – tai labiau bandymas beviltiškoje
padėtyje įžiebti vilties kibirkštėlę, greičiausiai
jis vargiai tikisi būti išgirstas. Tai desperatiško
troškimo patirti Dievo gailestingumą išraiška.
Pagrindinis maldos „veikėjas“ – Dievas. Muitininkas nesijautė galįs apeliuoti į bet kokį gerą
ar moralų savo poelgį – tai „tikras vargšas dvasia“ (plg. Mato 5, 3), kuris iš tiesų neturi ką duoti. Jis net nebando „parduoti“ savo beviltiškumo.
Sugeba tik išlementi: būk gailestingas man.
Kaipgi neprisiminti kito fariziejaus – apaštalo Pauliaus, kurio pasikeitusi širdis kalba
panašiai: Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių,
kurių pirmasis esu aš (1 Timotiejui 1, 15).
Verdiktas
Ir fariziejų, ir muitininką jungia dar vienas
bruožas: jie abu vylėsi patraukti Dievo dėmesį,
tik paradoksaliai skirtingais būdais. Vienas
išvardijo savo išskirtinius ir nenuginčijamus
tikėjimo „pasiekimus“, kitas – lakoniškai ir nenuginčijamai įvardijo save patį nusidėjėliu.
Jų kardinaliai skirtinga savimonė, savęs ir
situacijos vertinimas, pagimdo atitinkamą
rezultatą – Dievo įvertinimą, verdiktą, kurį paskelbia Jėzus: Sakau jums: šitas nuėjo į namus
nuteisintas, ne anas. Muitininkas – išteisintas
ir priimtas; fariziejus – pasmerktas ir atmestas.
Mums, o tuo labiau to meto klausytojui, turėjo iškilti teisingo atlygio klausimas. Kaipgi Jėzus
pasmerkė teisųjį fariziejų, o neteisųjį muitininką
paskelbė teisiu?!

Atsakant į šį klausimą mums reikia suvokti,
kad fariziejus buvo pasmerktas ne dėl teisumo
ir teisumo darbų, o dėl to, kad savyje ir savo
teisumo darbuose jis ieškojo nuteisinimo. Taip
pat prisiminus, kaip fariziejų apibūdino Jėzus –
Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet
Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo
prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru, – tampa
aišku, kad šis eksponuojamas teisumas buvo
grynai išorinis, apsimestinis.
Panašiai yra su muitininku. Jis buvo „nuteisintas“ ne dėl to, kad buvo nusidėjėlis, bet dėl
to, kad nuolankiai pripažinęs tiesą, jog jis yra
vertas pasmerkimo nusidėjėlis, šaukėsi Dievo
gailestingumo. Taigi fariziejus šaukėsi nuteisinimo
remdamasis savo įsivaizduojamu pamaldumu;
o muitininkas tiesiog pripažino, kad nieko verto
nepadarė, ir tik maldavo gailestingumo. Jėzus kaip
visuomet taikliai apibendrino situaciją: Kiekvie
nas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris
save žemina, bus išaukštintas (Luko 18, 14).
Ir fariziejus, ir muitininkas stebėtinai panašūs:
abu buvo nusidėjėliai ir nusipelnė teisingo pasmerkimo. Ir kartu apmaudžiai nepanašūs – tik
vienas pripažino tiesą ir maldavo gailestingumo.
Todėl Jėzus, atėjęs gelbėti, kas buvo pražuvę
(Mato 18, 11), žinantis mūsų padėtį ir širdį, galėjo
pasakyti: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus
pateks į Dievo karalystę (Mato 21, 31b) dėl to, kad
jie nusižemino, išpažino nuodėmes, atgailavo bei
tikėjo Dievo gailestingumu ir Evangelija.
Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmai
nystės! (Luko 12, 1b)

Kaip matėme palyginime, fariziejiškas mąstymo būdas pasireiškė per legalizmą (perdėtą
Įstatymo raidės laikymąsi). Turime atkreipti
dėmesį į tai, kad Įstatymo laikymasis savaime
nėra (ir nebuvo) legalizmo sinonimas. Legalizmas – tai piktnaudžiavimas Įstatymu, kai pastarasis tampa keliu į nuteisinimą, išgelbėjimą.
Kai dievotumas nebereiškia santykio su Dievu,
o tampa tiesiog išorinio elgesio kodeksu.
Vienas pagrindinių legalizmo požymių – sumažėjęs dėmesys tam, kas iš tiesų vyksta mūsų
ir kitų širdyse; savęs ir kitų vertinimas pagal
išorinę religinę veiklą (pamaldumo raišką),
pavyzdžiui, ar pakankamai skaitome Bibliją, ar
pakankamai ilgai ir/ar reguliariai meldžiamės,
ar esame pakankamai atsidavę Dievui ir bendruomenei, ar pakankamai aukojame. Pačios savaime šios veiklos yra geros ir priimtinos, Raštas
skatina jas visas vykdyti. Tačiau tikroji problema
glūdi ne religinėje veikloje, o neperkeistoje širdyje. Šventumo siekis tampa šventeiviškumu,
fariziejiškumu. Dažnas legalizmo palydovas –
davatkiškumas, t. y. savo pačių ir kitų tikėjimo
vertinimas pagal išorinę veiklą (pavyzdžiui, ar
negeria, ar nerūko) ir visiškai sumažėjęs dėmesys vidinei širdies būklei.
Tad žiūrėkime, kad mūsų širdyse neįsiviešpatautų puikybė, pasididžiavimas savo tobulumu,
nepakantumas artimui ar silpnesnio niekinimas, religinis pyktis, kito vertinimas pagal
išorinę pamaldumo formą ir panašūs dalykai.
Nesupratę širdimi ir nepatyrę absoliučios
mums teikiamos malonės ir gyvenimo Kristuje,
geriausiu atveju galime būti ideologijos, „žudančios raidės“, o ne asmens – įsikūnijusio Žodžio –
sekėjai, t. y. ir geriausių norų turėdami taptume
tiesiog naujos kokybės moralizuotojais, „Naujojo testamento fariziejais“ – išpuikusiais savo
teisume, švarume, smerkiančiais, beieškančiais
„krislo“ kito akyje šventeivomis, kurių giliausia
malda ir dėkojimas panašus į Dėkoju [..], kad
nesu toks, kaip kiti žmonės. Taigi šventumas
savo jėgomis – pasididžiavimas savimi, savo
kitoniškumu, o įgytas nuosavo moralumo pranašumas neleidžia likti nuolankiam. Ir priešingai – šventumas iš malonės – pasididžiavimas
Dievu ir Jo malone, leidžia išlikti nuolankiam ir
trokšti to paties kitam.
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Dievo misija

Pažinimo
perspektyvos
tikėjimo
šviesoje
Artūras Rulinskas

Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Iš savo žmogiškosios pozicijos
keliais aspektais noriu pažvelgti
į tai, ką vadiname pažinimu ir
ką turėtume pažinti iš Šventojo
Rašto perspektyvos. Viena
vertus, yra faktinis pažinimas,
kai žinome, kas atsitiks padarius
tam tikrą veiksmą – paspaudus
vieną pedalą automobilis
sustoja, paspaudus kitą pedalą
jis pradeda didinti greitį.
Kita vertus, yra spėjamasis ir
tikėtinas pažinimas, tačiau jis
nebūtinai dėsningas – pašauktas
šuo, kuris paprastai atbėga, gali
ir neatbėgti.
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Pažinimas per kūną
Ir Adomas pažino savo žmoną Ievą, ji pastojo
ir pagimdė Kainą. (Pradžios 4, 1)
Anksti pakilę, jie pagarbino VIEŠPATĮ ir
leidosi kelionėn į savo namus Ramoje. Elkana
pažino savo žmoną, ir VIEŠPATS ją atsiminė.
(1 Samuelio 1, 19)
Pirmasis pažinimas dabartiniame pasaulyje
buvo kito asmens pažinimas. Suprantame, kad
tais laikais, kai Adomas ir Ieva pradėjo gyventi
pasaulyje, nebuvo jokių mokyklų ir mokytojų,
kurie būtų priėmę juos mokytis. Pirmiesiems
žmonėms, išvarytiems iš idealių gyvenimo
sąlygų, reikėjo spręsti, nuo ko pradėti mokytis pažinimo. Manau, kad jie pirmiausia
nusprendė pažinti vienas kitą kūniškai, taip
pat suprato, jog pirminiu būdu derėtų suprasti
žmogaus sielą ir dvasią, žinoti kito giluminius
poreikius ir juos patenkinti. Svarbiausia yra
pažinti Dievą, o norint Jį pažinti reikia pažinti
ir save pačius, ir savo aplinką, kurioje apsireiškia Dievas. Adomas ir Ieva skynė tą pažinimo
medžio vaisių ir jį valgė ne dėl to, kad jie
nepažino Dievo. Dievo Įstatymą jie atsiminė,

tačiau jie nepažino savęs ir tos grėsmės, slypinčios žmogiškume, akių pageidime, grožio
ir valdžios troškime.
Biblijoje ne vieną ir ne du kartus pavartotas
hebrajų kalbos žodis „jada“, reiškiantis „pažinti“,
kai biblinio pasakojimo autoriai rašo apie intymius santykius. Adomas „pažino“ savo žmoną
ir Ieva pastojo. Pagarbinęs Viešpatį pranašo
Samuelio tėvas Elkana „pažino“ Oną ir jo žmona pastojo. Biblijoje intymi sueitis pavadinta
pažinimu.
Kita vertus, yra ir kitas hebrajų kalbos žodis –
„ledatah“– intymiai sueičiai įvardyti. Jis taip pat
reiškia „sueiti, gulėti“. Biblijos tekstas rodo, kad
hebrajai turėjo ir daugiau žodžių seksualiniams
santykiams nusakyti, ir akivaizdu, jog „pažinti“
yra kur kas daugiau negu „sueiti“.
Adomui pažinti savo žmoną Ievą buvo kur
kas daugiau negu sueiti su ja. Rusų rašytojas
Levas Tolstojus apie panašias neįsipareigojamo
„suėjimo“ istorijas kalba per veikėją Pozdnyševą:
„Ištvirkavimas juk nėra kažkas fiziška, juk joks
fizinis bjaurumas nėra ištvirkavimas; o ištvirkavimas, tikras ištvirkavimas kaip tik ir yra atsipa-

laidavimas nuo moralinės pareigos moteriai, su
kuria bendrauji fiziškai“.1
Adomo ir Ievos vaikai gimė iš vienas kito pažinimo, iš to moralinio įsipareigojimo kasdien
matyti vienas kitą savo gyvenime ir padėti vienas kitam. Pažinti yra visiškai kas kita nei sueiti,
nes esmė yra ne vieno ar kito asmens kūniškas
malonumas, bet visavertis santykis su ilgalaikiu
įsipareigojimu ir meilės puoselėjimu, kad net
norisi kartu gimdyti ir auginti vaikus. Gera žinia ta, kad klaidas galima ištaisyti, ir sueitis gali
tapti pažinimu, tačiau šiam reikalui jau reikia
ne kūno, o proto ir širdies valios. Dažniausiai
sueitys taip ir lieka tik sueitimis, o apsisprendus
eiti pažinimo keliu atrandama laisvė, erdvė ir
pagarba kito žmogaus kūnui, sielai ir dvasiai.
Žmogaus pažinimas yra kelionės su Dievu
pradžia. Žmogiškojo pažinimo priedermė yra
paskatinti savo artimą siekti savo širdies svajonės, padėti, apsaugoti nuo liūdesio, paguosti
ištikus nesėkmei, sustiprinti ir suteikti pagal1

Levas Tolstojus, Kreicerio sonata, Valstybinė grožinės
literatūros leidykla, Vilnius, 1958, p. 25
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Meilė yra pažinimo
veiksmas, o
pažinimas yra
meilės veiksmas.

bą, kad žmogus nenuleistų rankų ir sunkumų
prislėgtas neapleistų ateities. Nors mums yra
įgimtas savanaudiškumas ir įvairios sueitys
patogesnės nei pažinimas, vis dėlto pažinti kitą
žmogų reiškia rasti naują gyvybę savo gyvenime, o tai tikrai teikia džiaugsmo.
Pažinimas, praplečiantis protą
VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti. Žinai,
kada atsisėdu ir kada atsistoju, iš tolo supranti
mano mintis. Stebi mano žingsnius ir mano poil
sį, pažįsti visus mano kelius. (Psalmių 139, 1–3)
Pažinti Dievo kelius yra kita svarbi pažinimo
kryptis, nuo kurios priklauso mūsų ateitis. Yra
daug dalykų, kuriuos norėtųsi pažinti, tačiau šis
pažinimas veda į tikslą.
Biblija mus moko, kad yra toks dalykas kaip
Dievo kelių pažinimas. Svarbu, kaip mes keliaujame – ar laikomės tam tikros kelionės etikos,
ar paisome eismą žyminčių kelio ženklų? Daugelis žmonių mąsto intuityviai – nesvarbu, kaip
keliauji, svarbu judėti į priekį! Ar tikrai svarbu
judėti tik į priekį ir nežinoti, nei kur judi, nei
kaip galima judėti?
139-oje psalmėje kalbama apie tai, kad Dievas
pažįsta žmogaus kelius. Tai reiškia, jog Dievas
žino jo gyvenimo būdą, mato jo charakterį ir
elgesį, Jam aiškūs vieni ar kiti žmogaus gyvenimo veiksmai. Psalmėje rodoma pagarba Dievui,
pažįstančiam žmogaus kelius. Dievas žino ir
mano kelius, mato mane esantį Jo kelyje, ir tai
man yra didelė paguoda.
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Yra ir kitas požiūris, apie kurį gilioje senovėje
kalbėjo Biblijos veikėjas Jobas. Jis girdėjo žmones apie Dievą kalbant: Atstok nuo mūsų! Mes
nenorime tavo kelių pažinti (Jobo 21, 14). Jobas
girdėjo žmones kalbant, kad jie nenori pažinti
Dievo kelių. Jie nesimokė deramai elgtis Dievo
akivaizdoje ir su kitais keliaujančiais, jiems tai
atrodė tik laiko švaistymas. Šie žodžiai „Atstok,
nenorime tavo kelių pažinti“ yra labai panašūs
į šiuolaikinių žmonių mintis. Deja, šiuolaikinis
žmogus, perkantis brangų automobilį ir keliaujantis greitkeliais, atmeta iš savo pasaulėžiūros
bazinį supratimą, kad jis negyvens amžinai, o jo
gyvenimas yra kelionė.
Kokioje kelionėje esame mes? Keliaujame
išlikimo, brandumo, susivienijimo su Dievu
kelionėje, į prarastą rojų, į dangaus karalystę,
į amžiną džiaugsmą, kad būtume tuo, kuo ir
buvome sukurti. Kita kelionės kryptis, kuri
veda ne Dievo keliais, yra kelionė į nebūtį ir
susinaikinimą. Kaip kitaip galima apibūdinti
šiuos dažnai girdėtus žodžius – mirtis, karstas,
duobė, kapas? Žmogus nustojo būti žmogumi,
tapo nieku, o jo mirusį kūną reikia paslėpti kape.
Literatūros genijus C. S. Lewis knygoje „Didžiosios skyrybos“ apie pražūtį po mirties kalba
kaip apie žmogaus sumažėjimą. Mirusiuosius jis
vadina šmėklomis, kurios nepajėgdamos eiti į
Dievo kraštą, mažėja nieko link. Jis rašo:
„Pražuvusi siela – beveik niekas, ji susitraukusi, užsisklendusi savyje. Gėris be perstojo
atsimuša į pasmerktuosius, kaip garso bangos į

kurčiųjų ausis, bet jie negali jų išgirsti. Jų kumščiai sugniaužti, dantys sukąsti, akys stipriai
užmerktos. Iš pradžių jie nenori, galop nebegali
atgniaužti saujos dovanoms priimti arba pražioti burnos maistui, arba atsimerkti, kad regėtų.“2
Tai, ką Lewis aprašo knygoje, yra pasekmė
žodžių, kuriuos girdėjo Jobas: Atstok nuo mūsų!
Mes nenorime tavo kelių pažinti (Jobo 21, 14). Į
tokią maldą irgi yra atsakyta, ir vėliau jau nepavyksta tų kelių pažinti.
Pažinimas, prasiskverbiantis iki sielos
Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs. (Jono 7, 29)
Amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave,
vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų –
Mesiją. (Jono 17, 3)
Pažinimas žmogui yra beribis, jis prasideda
jo paties kūne tokiu pačiu būdu pažįstant pasaulį kaip ir jis pats nori būti pažintas. Pažinimas
auga einant pažinimo keliais, tačiau jei liekame
tik pasaulio pažinimo keliuose, tuomet jis sustoja ir baigiasi priėjus savo galimybių ribas.
Tam, kas nori eiti Dievo pažinimo keliu, reikia
tikėjimo, kurį turi ne visi. Su tikėjimu pažinimui
atsiveria visiškai naujos dangiško pažinimo erdvės, o svarbiausia tai, kad žmogus su kūniškąja
mirtimi patiria virsmą iš sunykstančio žemiškojo į atnaujintą dangiškąjį.
Galutinis pažinimo tikslas yra pažinti Dievą,
tačiau šioje kelionėje jau keliaujame atsiduo2

C. S. Lewis. Didžiosios skyrybos. Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2017, p. 115

dami ne tik savo kūnu ir protu, bet ir visa siela.
Įstatymas, kurį žydai turėjo mokėti mintinai,
kuriuo vadovaudamiesi turėjo dirbti darbus ir
kaip priminimą pritvirtinti prie savo sodybos
vartų ir namų durų, buvo toks: VIEŠPATS yra
mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. Mylėsi Viešpa
tį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis
jėgomis. (Pakartoto Įstatymo 6, 5)
Meilė yra pažinimo veiksmas, o pažinimas yra
meilės veiksmas. Hebrajams širdis buvo aukščiau
už protą. Dėl šios priežasties tiek pažinime, tiek
meilėje, tiek tikėjime pirmiausia ir svarbiausia yra
širdies nuostata – ar mylėsiu, ar įsipareigoju, nes
tokia yra absoliuti moralė. Daug kas savo protu
yra sunaikinęs savo širdį, tačiau tas, kuris gyvena
širdimi, dažniausiai praplečia protą.
Jau minėtas L. Tolstojus, kuris rašė, kad tik
rasis ištvirkavimas yra atsipalaidavimas nuo
moralinės pareigos, manau neprieštarautų
minčiai, kad dvasinis ištvirkavimas taip pat
yra atsipalaidavimas nuo moralinės pareigos
Jėzaus kūnui, Bažnyčiai, kuri yra išgelbėjimo
kelias einančiam į Dievo karalystę. Juk fizinis
atėjimas į Dievo įsteigtą instituciją be moralinio
įsipareigojimo yra ne kas kita, kaip tik laikina
sueitis, o bažnyčiose dvasiškai ištvirkauja ne
pagonys ir ne ateistai, o drungni „krikščionys“,
apie kuriuos Jėzus sako: aš išspjausiu tave iš
savo burnos (Apreiškimo 3, 16). Stabmeldystėje
nėra moralinio įsipareigojimo bendraujant su
stabu. Stabmeldystėje yra tik vadinamos dievybės ir aukotojo sueitys, aukos arba maldos. Religinė praktika yra tik kyšiai piktam ir reikliam
dievui, kad jis netrukdytų daryti, ką noriu, arba
arbatpinigiai už tokią sueitį, kad jis pataisytų
pašlijusius reikalus.
Per sielą keliaujantis pažinimas einant šalia
Kristaus ir priimant Dievo meilę yra reikšmingiausias pažinimas žmogui, trumpai gyvenančiam šioje žemėje. Per Kristų girdime,
kad esame pakviesti pažinti Dievą. Tai yra pats
intymiausias dalykas, kokį žmogus gali turėti.
Šviesa į žmogaus širdį ateina tik per Dievo
Dvasią, kurią iš savo malonės siunčia Kristus.
Būtent pačioje žmogaus sieloje ir prasideda amžinasis gyvenimas, kai pažinę Jėzų, kaip Dievo
siųstą Mesiją, mes Jį priimame, nes Jis yra Dievo
Sūnus, teikiantis mums amžinybę.
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Tarnauti Dievui

Tikėti, patirti
ir keistis
Ramūnas Jukna

Panevėžio Evangelinės bažnyčios pastorius

Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, –
nebuvo su jais, kai Jėzus atėjo. Tad kiti mokiniai
jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis
atsakė: „Jeigu aš nepamatysiu Jo rankose
vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir
jeigu ranka nepaliesiu Jo šono – netikėsiu“. Po
aštuonių dienų Jo mokiniai vėl buvo kambaryje,
ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant
užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo:
„Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk
čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk
ranką ir paliesk mano šoną; nebūk netikintis –
būk tikintis“. Tomas atsakė Jam: „Mano Viešpats
ir mano Dievas!“ Jėzus jam tarė: „Tomai, tu
įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki
nematę!“ (Jono 20, 24–29)
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Krikščioniškas tikėjimas kyla iš Dievo žodžio
liudijimo. Biblijos žinia turi būti suprantamai
išdėstyta, apsvarstyta ir suvokta, patirta, priimta ir išpažįstama, kad ji taptų gelbstinčia ir
keičiančia tikrove. Jei šis procesas nėra įvykęs
ar nėra išbaigtas, turėtume sakyti, kad žmogus
nėra arba dar nėra krikščionis. Apaštalo Tomo
susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi bei įtikėjimo
istorija yra puiki šios tiesos iliustracija.
Tikėti
Dažnai teigiama, kad žmogus savo pasirinkimais, kūrybine fantazija bei erudicija pats
susikonstruoja arba savotiškai susiprojektuoja
religinę realybę ir tikėjimo sistemą. Jei jo gebėjimai silpnesni, o patirtys skurdesnės, tuomet teigiama, kad religinius požiūrius jis perima iš socialinės aplinkos. Jei jis kūrybingesnis bei labiau
patyręs, tuomet jo religinės pažiūros platesnės,
eklektiškesnės, labiau rafinuotos, sukonstruotos
iš įvairesnių socialinių kontekstų. Tokiu atveju
erudicija ir socialinė aplinka tampa šio proceso
statybine medžiaga, o žmogaus protas – statybos vadovu. Manoma, jei gimiau krikščioniškoje aplinkoje, greičiausiai būsiu krikščionis. Jei
mano tėvai buvo religingi, greičiausiai religija
turės didelę reikšmę ir man. Nors šis įsitikinimas yra plačiai paplitęs ir atskleidžia nemenką
dalį tiesos, visgi, ar galime pasakyti, kad jis paaiškina krikščionišką tikėjimą?
Krikščionybė bei Evangelijos istorija apie
Tomo atsivertimą paneigia vyraujantį įsitikinimą, kad tikėjimas tėra žmogaus sielos bei jo
socialinės aplinkos veiklos produktas. Apaštalo
socialinė aplinka atsivertimui, švelniai tariant,
nebuvo itin draugiška. Niekas žydiškoje aplinkoje netikėjo tokiu prisikėlimu iš numirusių,
kokį skelbė krikščionys. Izraelio visuomenėje
Kristaus mokiniai tebuvo nedidelė didelio priešiškumo sulaukusi žmonių saujelė. Labai svarbu
pabrėžti, kad nė vienam žydui net į galvą nebūtų
atėjusi mintis kokį nors žmogų pavadinti esant
Dievu, kaip tai padarė apaštalas Tomas.
Prisiminkime, kad mokiniams džiugiai pasakojant apie sutiktą iš numirusių prisikėlusį
Kristų Tomas liko nusiteikęs skeptiškai. Ir ne
vienas jis. Daugelis mokinių netikėjo žodiniu
moterų bei kitų mokinių liudijimu, kad sutiko

Krikščioniškas tikėjimas
kyla iš Dievo žodžio
liudijimo. Biblijos žinia
turi būti suprantamai
išdėstyta, apsvarstyta ir
suvokta, patirta, priimta
ir išpažįstama, kad ji
taptų gelbstinčia ir
keičiančia tikrove.
prisikėlusį Jėzų. Ir nors ilgainiui daugelis Tomo
artimiausių draugų – apaštalai, mokiniai bei
moterys – liudijo apie sutiktą iš mirties prisikėlusį Kristų, jis sakė: „Netikėsiu, kol pats Jo
nepamatysiu ir nepaliesiu“. Ši istorija liudija apie
Evangelijos aprašomų įvykių autentiškumą. Ji
suteikia patikimumo. Bet kas, būdamas sveiko
proto ir pirmą kartą išgirdęs apie prisikėlimą iš
numirusių, nepatikėtų. Tai natūrali ir bendra
žmogiška reakcija.
Tomą tapti krikščioniu įtikino pats iš numirusių prisikėlęs Jėzus Kristus, kuris aplankęs
mokinius pasirodė ir Tomui. Šis Viešpaties
apsireiškimas įvyko visiškai iš šalies. Ne pats Tomas sumanė prisikėlimo idėją, ne jo artimiausia
socialinė aplinka ar jį supanti kultūra nulėmė
jo apsisprendimą išpažinti iš mirties prisikėlusį
Kristų. Priešiškai nusiteikusios visuomenės
spaudimas ir baimė skatino išsižadėti net minties apie prisikėlimą, tačiau Tomas sakė: „Netikėsiu, kol nepamatysiu“. Todėl jis, viena vertus,
iš galvos vijo prisikėlimo idėją, o kita vertus, jis
paliko praviras duris, kas būtų, jei Kristus išties
yra prisikėlęs.
Patirti (Apsvarstantis tikėjimas)
Krikščioniška prasme tikinčiaisiais mus daro
ne bet koks, atsitiktinis mūsų pačių ar socialinės
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aplinkos sugalvotas turinys, bet per Dievo žodį
apreikšto Kristaus pažinimas. Jis yra centrinė
visos Biblijos bei krikščioniško tikėjimo figūra.
Pirmieji krikščionys turėjo neįtikėtiną privilegiją būti Kristaus prisikėlimo liudytojais. Apaštalai patys regėjo prisikėlusį Kristų, buvo įtikinti
Jo fizinio prisikėlimo, su Juo buvo, valgė ir gėrė.
Jie visais fiziniais potyriais išgyveno Kristaus
prisikėlimą. Apaštalai ir pirmieji mokiniai, o jų
buvo apie penkis šimtus, buvo visiškai įsitikinę
realiu, fiziniu Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš
numirusių.
Mūsų perskaitytas Jono evangelijos tekstas
baigiasi Jėzaus žodžiais, kuriuos Jis pasakė Tomui: „Tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti,
kurie tiki nematę!“. Juos reikėtų pasiaiškinti
atidžiau. Skaitant šią Rašto vietą paviršutiniškai
gali susidaryti klaidinga išvada, kad tikėjimas į
Kristų Jo nemačius reiškia aklą ir naivų tikėjimą
kokiomis nors istorijomis, liudijimais ir keistais
pasakojimais. Neva krikščionybė reikalauja
išsižadėti racionalaus mąstymo, protingumo,
klausimų uždavimo, svarstymo bei išminties
ir likti tik intuityvaus mąstymo, prietarų bei
jausmų pasaulyje. Tačiau krikščionybė moko
kaip tik priešingai. Apie tai gerai rašė C. S. Lewis
knygoje „Tiesiog krikščionybė“:
„Tinkamas moto yra ne „būk gera, miela mer
gytė ir leisk kitam būti protingam“, o „būk gera,
miela mergytė ir nepamiršk, jog tai reiškia ir
būti kiek galima protingesnei“. Proto apsileidėlių
Dievas nemėgsta kaip ir visų kitų apsileidėlių.
Jei ketini tapti krikščioniu, įspėju, jog imiesi to,
kas įtrauks tave visą – protą ir visa kita. Tačiau,
laimei, tai veikia ir priešinga kryptimi. Kiekvie
nas sąžiningai besistengiantis būti krikščioniu,
greitai pajus, kad jo protas paaštrėjo; viena prie
žasčių, kodėl būti krikščioniu nereikia specia
laus išsilavinimo, yra ta, kad pati krikščionybė
lavina.“ („Tiesiog krikščionybė“, 1999, 75 psl.)
C. S. Lewis teigia, kad savo esme krikščionybė reikalauja kritinio mąstymo, supratimo,
atsakymų į klausimus, racionalaus svarstymo,
kad ji būtų suvokta ir efektyvi asmens bei bendruomenės gyvenime. Klaidingai susidariusi
nuomonė, kad krikščionybė ir tikėjimas tėra
intuicija bei tradicija paremtas gyvenimo būdas,
tėra juokinga krikščionybės parodija.
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Apaštalai patys regėjo
prisikėlusį Kristų,
buvo įtikinti Jo fizinio
prisikėlimo, su Juo
buvo, valgė ir gėrė. Jie
visais fiziniais potyriais
išgyveno Kristaus
prisikėlimą.
Lygiai tą patį mums sako ir Tomo istorija.
Būdamas Kristaus mokiniu jis negalėjo remtis
tik kitų pasakojimais, prielaidomis, gedėjimo
atneštu psichologiniu neigimu ar projekcijomis.
Jam reikėjo stipresnių argumentų, įtikinamų
atsakymų ir tikroviško pamato tokiam Kristaus
išpažinimui.
Apaštalas Jonas, kuris ir užrašė mūsų aptariamos evangelijos tekstą, tęsia savo mintį
šiais žodžiais: Savo mokinių akivaizdoje Jėzus
padarė ir daug kitų ženklų, kurie nesurašyti
šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtu
mėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir kad
tikėdami turėtumėte gyvenimą per Jo vardą
(Jono 20, 31–32). Pasirodo, Jonas sąmoningai
parinko istorijas apie Kristų, kad jos padėtų
knygos skaitytojams įsitikinti Jėzaus Kristaus
Evangelijos tikrumu.
Šio paties tikslo siekė ir kitos evangelijos
autorius Lukas, savo knygą dedikuodamas
garbingajam Teofiliui, kad šis būtų įsitiki
nęs tikrumu mokymo, kurio buvo išmokytas
(Luko 1, 4). Matome, kad Naujojo Testamento autoriai siekė pateikti autentiškus Jėzaus
gyvenimo bei prisikėlimo įvykių aprašymus
kaip argumentuotą pasakojimą, kad įtikintų
skaitytojus, jog aprašomi įvykiai yra tikri, verti
pasitikėjimo ir gali būti priimti kaip tiesa.
Krikščionių misionieriai nuo apaštalų dienų
Evangelijos skelbimą grindė Dievo žodžio tiesų

Gelbstintis
krikščioniškas
tikėjimas ir iš jo
kylantis atsivertimas
bei išganymas kyla tik
iš Dievo žodžio.
skelbimu, aiškinimu, argumentavimu ir mokymu. Gelbstintis krikščioniškas tikėjimas ir iš jo
kylantis atsivertimas bei išganymas kyla tik iš
Dievo žodžio. Kaip antai apaštalas Paulius teigia: Taigi tikėjimas – iš klausymo, klausymas –
iš Dievo žodžio (Romiečiams 10, 17).
Keistis
Istorija apie apaštalo Tomo susitikimą su
Kristumi yra nuostabi, nes tai yra pasikeitimo

istorija. Skeptikas įtikinamas, klausimai atsakomi, abejonės išsisklaido, išpažįstamas Kristaus
dieviškumas, gyvenimas keičiasi. Jei Kristus
prisikėlė, tai tuomet ir Tomas Jame. Prasideda
naujas gyvenimas.
Krikščioniškas tikėjimas ir Kristaus malonės
patyrimas (permąstymas, suvokimas, atradimas
ir atgailos, atleidimo bei Dievo meilės išgyvenimas) visuomet veda į pokyčius. Šaltas akmuo
pavirsta į minkštą ir mylėti besimokančią širdį.
Drungnas religinio piligrimo gyvenimas užsidega meile, atsidavimu bei tarnyste Kristui ir
bažnyčiai. Kaip ryto aušros spinduliai išstumia
nakties baisumus ir tamsą, taip mieguistos,
beprasmės akys ir apsiblausęs žvilgsnis pasikeičia. Atsiranda prasmė, tikslai, dėl kurių verta
gyventi ir mirti.
Taip pabudęs žmogus, atsinaujinusi šeima ar
net visa tikėjimo bendruomenė užsidega nauja
meile Viešpačiui ir žmonėms. Bendrystė su
Viešpačiu tampa didžiausiu džiaugsmu. Tarnystė bažnyčioje – didžiausia malone ir privilegija.
Širdis užsidega Kristaus misijos – gailestingumo darbų bei Evangelijos skelbimo ugnimi.
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Gyvenimas

Mūsų tikėjimo
kelionė
Mudu su vyru Arnu
Valentukoniu neseniai baigėme
pirmus studijų metus Biblijos
institute Vengrijoje. Tam, kad
būtume ten, kur dabar esame,
Dievas mus daug keitė, vedė
per kliūtis ir baimes. Viskas
prasidėjo 2016 metais, kai abu
su Arnu vienoje krikščioniškoje
stovykloje įtikėjome.

Arnas stovykloje buvo trečius metus, bet šį
kartą jis pasiryžo klausyti pastoriaus žodžių.
Anksčiau berniūkštis Arnas bėgdavo iš pamokslų ir lipo per langus, tačiau pradėjęs ieškoti atsakymų į gyvenimo prasmės klausimus
jis nusprendė likti stovyklos susitikimuose ir
išklausyti, ką apie tai sako pastorius. Taip jis
išgirdo Evangeliją, kad Kristus mirė už mūsų
nuodėmes, trečią dieną buvo prikeltas ir dėl to
galime turėti santykį ir gyvenimą su Juo, jei tik
tuo patikėsime. Ši žinia buvo atsakymas, kurio
Arnas ieškojo. Ji pakeitė paauglio širdį ir jis
nusprendė keisti savo gyvenimą tarnaudamas
Kristui.
Aš užaugau krikščioniškoje šeimoje, tačiau
patyrusi sunkią vaikystę ir patyčias mokykloje
paauglystėje svajojau apie tai, kaip sulaukusi
aštuonioliktojo gimtadienio į bažnyčią niekada
nė kojos nekelsiu. Kai buvau penkiolikos metų,
draugai pakvietė į stovyklą, kurioje mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis: išgirdau
Evangeliją ir ja patikėjau. Nuo to laiko Kristus
pradėjo keisti ir formuoti mano gyvenimą. Atvėrusi širdį Dievui pradėjau tarnauti bažnyčioje
ir už jos ribų. Tai buvo pirmieji žingsneliai misionierystės link.
Pasirinkimas ir baimė
Prieš pusantrų metų Dievas palaimino mus
ankstyva santuoka. Nuo pat draugystės pradžios
abu turėjome didelį troškimą tarnauti Dievui
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Nuotr. Edgaro Vitkevičiaus

Gabrielė Valentukonienė

ir dar labiau Jį pažinti, bet nežinojome, nuo ko
pradėti. Jau buvome perskaitę visą Bibliją, bet
skaitydami Raštą supratome, kad kuo daugiau jį
skaitome, tuo labiau nesuprantame, kas iš tiesų
jame parašyta. Iš aplinkinių buvome girdėję apie
Biblijos institutus, bet tikrai negalvojome apie
studijas tokioje vietoje.
Kadangi esu akademiniais metais už Arną
vyresnė, man anksčiau atėjo laikas rinktis studijų kryptį. Baigusi mokyklą iš karto įstojau į
universitetą Vilniuje. Dabar, žvelgdama atgal,
suprantu, kad tai buvo dėl aplinkinių spaudimo ir įprastos lietuviško mąstymo formulės:
mokykla → universitetas → diplomas → geras
darbas → didelis uždarbis → prasmingas gyvenimas. Net neįsivaizdavau, kad galima pasiekti
„prasmingo gyvenimo“ etapą kitais būdais. Prieš
pirmąjį kursą atidžiai rinkausi studijų programą, konsultavausi su specialistais ir džiaugiausi
savo tvirtu pasirinkimu, tačiau tikrovė mane
labai nustebino.
Studijuodama universitete jaučiau tuštumą.
Kiekvieną dieną reikėjo prisiversti eiti į paskaitas, o vos tik iš jų išėjusi puldavau į ašaras.

Mačiau žmonių, kurių didžiausia siekiamybė ‒
diplomas, o ne žinios, kurios slepiasi po juo.
Mačiau dėstytojų, dirbančių dėl to, kad reikia
išmaitinti šeimą, o ne dėl to, kad mėgtų savo
darbą. Mačiau žmonių, kurie gavę aukštąjį
išsilavinimą ir diplomą vis tiek negyvena prasmingai, bet pildo aplinkinių lūkesčius. Negalėjau tuo patikėti. Supratau, kad net jei pereisiu
visus minėtos formulės žingsnius, aš nebūtinai
atsidursiu prasmingo gyvenimo etape. Būdama universitete supratau, kad nenoriu tokio
gyvenimo. Nenoriu to diplomo ir žinių, jei jos
manęs neveda link Dievo pažinimo ir troškimo
tarnauti Jam išsipildymo. Nesibaigus pirmam
studijų pusmečiui išstojau iš universiteto. Šis
žingsnis buvo labai sunkus. Neturėjau didelio
aplinkinių ir šeimos palaikymo, bet širdy jaučiau, kad tai teisingas sprendimas ir dabar tikrai
juo džiaugiuosi.
Plaukimas prieš srovę
Tuo metu buvo savaime suprantama, kad
jei norime susituokti, turime studijuoti tame
pačiame mieste, tad jei aš studijuoju Vilniuje,
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Arnas irgi buvo prie jo pririštas. Dėl to, kai
išstojau iš universiteto, mums abiem atsivėrė
visos galimybės ir keliai. Pradėjome dairytis
plačiau, kur galėtume važiuoti ir ką galėtume
daryti toliau. Netikėtai sutikau draugę, kuri
pasidalino su manimi, kad planuoja studijuoti
Biblijos institute ir vyks ten apsižvalgyti. Nusprendėme kartu nuvykti į Vengrijos „Word of
Life“ Biblijos institutą.
Ten, būdami toliau nuo šeimos ir nejausdami
spaudimo, mes pamatėme, kaip gera pažinti
Dievo žodį ir kaip tai prasminga! Supratome,
kad galime patys nuspręsti ir pasirinkti sritį,
kurios trokšta mūsų širdys – giliau pažinti
Dievą ir Jo žodį. Būtent taip nutarėme plaukti
prieš srovę. Susidūrėme su nepalaikančiais ir
kreivai šnairuojančiais žvilgsniais ir finansiniais
iššūkiais. Buvome neseniai susituokusi pora,
neturinti pastovių pajamų, tikrai kupini baimių
ir abejonių, bet Dievas viskuo pasirūpino. Jis
davė mums drąsos ir aprūpino finansiškai. Taip
praėjusių metų rugsėjį pradėjome studijas Vengrijoje „Word of Life“ Biblijos institute.
Metai Biblijos institute
Visi susidūrėme su tam tikrais apribojimais ir
iššūkiais. Studijos Biblijos institute – ne išimtis.
Nors metai buvo kitokie nei bet kurie ankstesni – didžioji dalis paskaitų vyko nuotoliniu būdu
ir daugelis tarnysčių (tokių kaip evangelizacija
gatvėse) buvo neįmanomos, tačiau Dievas vis
tiek mus visapusiškai keitė ir mokė.
Biblijos instituto šūkis – „Pažink, auk, rodyk“.
Mes labiau pažinome Dievo žodį, detaliau gilinomės į Biblijos knygas ir tai, kaip teisingai jas
suprasti ir interpretuoti. Viena nuostabiausių
patirčių buvo krikščioniška aplinka ir užmegzti
santykiai. Kiekvienas studentas turėjo savo
mentorių – dvasinį palydėtoją, su kuriuo galėjo
kalbėti įvairiais klausimais, dalytis sunkumais,
kartu melstis ir taip augti santykyje su Dievu.
Paskutinė dalis – „Rodyk“. Prieš prasidedant
mokslo metams visi labai nerimavo, kaip studentai galės tarnauti ir dalytis savo tikėjimu.
Įprastais metais institutas suteikia daug įvairių
galimybių tarnauti: sekmadieninės mokyklėlės,
šlovinimas, anglų kalbos klubai, jaunimo grupelės, evangelizacija gatvėse. Šiais metais dėl
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Esame dėkingi
Dievui už tai, kaip
Jis veikia mūsų
gyvenimuose ir
kaip perveda per
visas kliūtis.
pasaulinės COVID-19 pandemijos visos šios
durys buvo užvertos, tačiau Dievui taip lengvai
durų neuždarysi. Nors ir buvo nelengva, tačiau
šįmet turėjome dar daugiau galimybių tarnauti
nei bet kada anksčiau, nes galėjome pasiekti
žmones internetu. Kartu su Arnu tarnavome
Lietuvos jaunimui asmeniniais skambučiais ir
vesdami nuotolines jaunimo grupeles. Netgi
turėjome galimybę nuotoliniu būdu vesti sek
madieninę mokyklėlę vaikams! Buvo nuostabu
matyti, kaip Dievas atveria langus, kai, atrodo,
durys yra užvertos.
Mintys dabar
Esame dėkingi Dievui už tai, kaip Jis veikia
mūsų gyvenimuose ir kaip perveda per visas
kliūtis. Esame dėkingi už šiuos metus, pilnus
nuotykių, žinių ir augimo. Būdami institute
pamatėme, kaip svarbu pažinti Dievo Žodį ir
teisingai jį suprasti. Tai labai padeda augti asmeniniame santykyje su Dievu ir taip pat dalytis
tikėjimu su aplinkiniais. Na, o kai yra santykis ir
žinių, tai nesunkiai gali būti pritaikyta tarnystėje, visiškai nesvarbu, kokioje srityje. Galbūt mokykloje kalbantis apie Dievą su bendraklasiais,
galbūt darbo aplinkoje, bažnyčioje, galbūt liudijant apie Kristų šeimai. Praleidę metus institute
pajutome Dievo pašaukimą ilgalaikei tarnystei.
Taigi dabar, turėdami šį tikslą, mes norime tęsti
pasiruošimą, kad galėtume tapti misionieriais ir
tarnauti Jam savo gyvenimu.
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Geroji žinia

Žinoti ir tikėti

Arvydas Malinauskas
Tikėjimo ir žinojimo temai
deramai išgvildenti reikėtų ne
vienos paskaitos, o jei būtų
galimybė tik vienai, ta paskaita
turėtų būti ilga, ne vienos
valandos trukmės. Ką jau
bekalbėti apie rašinį, todėl tai,
ką skaitysite toliau, tebus tik
keletas minčių apie tikėjimo ir
žinojimo santykį.

Netikėjimu užkietintos širdys
Kai Jėzus iš Galilėjos, kur žodžiais ir darbais
skelbė prisiartinusią Dievo karalystę, grįžo į savo
tėviškę ir ėmė mokyti sinagogoje, žmonės, manę
gerai Jį pažįstantys, piktinosi: Argi jis ne dailidė,
ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono
brolis?! Argi jo seserys negyvena čia, pas mus?!
(Morkaus 6, 3). Šiems žmonėms atpažinti Jėzų
kaip Mesiją – Dievo siųstąjį – neleido tai, kad jie
matė tik išorę ir žinojo tam tikrus faktus, o gal
buvo girdėję dar ir šiokių tokių gandų, kas visiškai
tikėtina, nes apie labiau žinomus žmones dažnai
kuriami su tikrove prasilenkiantys pramanai.
Negana to, jų žinojimas, net jeigu buvo pagrįstas
tikrais faktais, užkietino jų širdis tikėjimui, kuris
yra būtina prielaida stebuklams įvykti. Todėl
Morkus pastebi, kad Jėzus ten negalėjo padaryti
jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas
ir juos išgydė (Morkaus 6, 5). Vis dėlto atsirado
vienas kitas žmogus, kuris matė ne tik akimis ir
ne tik dailidę, o tam reikalingas tikėjimas, vien
žinių nepakanka.
Vien tik žinojimo nepakanka
Žinojimas ne tik jiems neleido žiūrint į Jėzų
pamatyti daugiau nei žmogaus. Štai aukštieji
kunigai, Rašto aiškintojai ir fariziejai, tai yra
religinis ano meto elitas, o ne šiaip kokie bedieviai,
irgi daug žinojo, ir ne tik žemiškųjų dalykų, bet
ir tai, kas kaip tik turėjo padėti jiems atpažinti
Mesiją. Jie juk puikiai išmanė Raštus, žinojo
pranašų knygas ir psalmes, kuriose buvo kalbama
apie Jį. Deja, to irgi neužtenka. Vienas žymiausių
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XX a. krikščionių teologų William Barclay yra
sakęs: ,,Galite perskaityti visą literatūrą apie Jėzų,
išlaikyti teologijos egzaminus, netgi mintinai
mokėti Bibliją, bet Jėzaus nepažinti“.
Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įro
do tikrovę, kurios nematome (Hebrajams 11, 1).
Toliau Laiško hebrajams 11-ame skyriuje išvardijami protėvių tikėjimo pavyzdžiai. Tokio
tikėjimo, kuris juos vedė per dykumą ir kančią,
kuris stiprino juos ne tik varge, bet ir tada, kai
atrodė, jog nėra jokios vilties nei išeities. Tokio
tikėjimo, kuris įrodė akims nematomą tikrovę,
kaip ir tiems keliems Jėzaus tėviškėje gyvenusiems žmonėms, kurie atpažino Jį kaip Dievo
pažadėtąjį ir siųstąjį. O juk yra ir daugybė kitų
žmonių, gyvenusių vėliau už Laiške hebrajams
minimus gyvo tikėjimo protėvius. Jiems būtent
tikėjimas į Dievą, o ne informacija apie Dievą
padėjo ištverti karus, tremtis ir kitokias kančias,
kurios žmogaus jėgoms, regis, nepakeliamos.
Toks tikėjimas, kuris gyvas ne tik šventadieniais
ir ne tik bažnyčiose ar šventyklose, yra tvirtas
pamatas po kojomis, kai atrodo, jog žemė iš po
jų slysta. Toks tikėjimas gali būti ir gelbėjimosi
ratas skęstančiam gyvenimo audroje. Tikriausiai pamenate laimingai pasibaigusią istoriją
apie Jėzų ir mokinius valtyje. Nuraminęs audrą
jų Mokytojas paklausė: Kurgi jūsų tikėjimas?
(Mato 8, 26), o ne ,,Kurgi jūsų žinojimas?“
Tikėjimas – Dievo dovana
Be abejo, tai nereiškia, kad žinojimas nereikalingas arba kad žinojimas ir tikėjimas nesu-

derinami, prieštarauja vienas kitam. Anaiptol.
Žinojimas, pagrįstas informacija, faktais, ne tik
reikalingas, bet ir būtinas, tuo labiau, kad ir pats
tikėjimas labai susijęs su žinojimu. Ar rastumėte, pavyzdžiui, nors vieną tikintį žmogų, kuris
tikėtų į Dievą apie Jį nieko negirdėjęs, nieko
nežinodamas? Tačiau žinojimas neužtikrina to,
ką dovanoja tikėjimas, o teisingiau – Dievas per
tikėjimą. Dar daugiau, jei žinojimas įgyjamas
mūsų pastangomis – mintyje turiu žinojimą
apskritai, kaip žinias, pažinimą – mokantis,
studijuojant ir t. t., tai tikėjimas yra Dievo
dovana, malonė. Nors krikščionių kartais pavartojamas žodis ,,įtikėjau“ leidžia manyti, kad
vis tiek linkstame sąmoningai ar nesąmoningai
šią Dievo malonę laikyti savo nuopelnu. Sunku
pripažinti savo silpnumą, nepajėgumą ir net bejėgiškumą, nes mes ne tik kitiems, bet ir sau norime atrodyti šaunūs, nuostabūs, verti. Tokiais
save, beje, laikė Jėzaus laikų religinis elitas, įsitikinęs savo neklaidingumu ir teisumu, o smerkęs
ir Jėzų, ir tuos, kurie buvo su Juo, todėl ne pro
šalį būtų dažniau prisiminti, kad (…) nė vienas
negali ištarti „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji
Dvasia nepaskatina [neparagina, neįkvepia]
(1 Korintiečiams 12, 3). O kartu su tikėjimu, ne
su žinojimu, mes gauname dar vieną ypatingą,
didžiausią dovaną – išteisinimą: Dievo teisumas
tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikin
tiesiems (...) (Romiečiams 3, 22), nes Dievas taip
pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turė
tų amžinąjį gyvenimą (Jono 3, 16).
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Prie širdies durų

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

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

Malonūs skaitytojai,
kviečiame Jus 2022 metams
prenumeruoti žurnalus „Gyvieji
Šaltiniai“, „Vera i Žizn“, „Tropinka“
internetu tik per www.post.lt
nurodytas prenumeratos svetaines

Užsiprenumeruoti leidinį galite:

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.
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.

Pasiruošk naujus mokslo metus
praleisti su šauniausiu žurnalu visai
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T

ikėjime yra pakankamai šviesos
tiems, kurie nori tikėti, bei
pakankamai šešėlių apakinti tiems,
kurie nenori tikėti.
– Blaise Pascal

A

ngelai krito dėl pernelyg didelio
valdžios troškimo. Žmonės krito
dėl pažinimo troškimo.
– Francis Bacon

E

same linkę būti tokia krikščionių
karta, kuri išpučia neesminius
dalykus, bet kartu, panašu,
nesupranta Evangelijos esmės Dievo
pažinimo šviesoje. O tai rodo, kad iš
tiesų nepažįstame Dievo. Geriausiu
atveju mes tik žinome apie Dievą.
– Sinclair B. Ferguson

Ž

inojimas didžiuojasi tuo,
kad žino tiek daug; išmintis
nuolanki, nes supranta, kad ji
dar daug ko nežino.
– William Cowper

M

eilė perima ten, kur
baigiasi pažinimas.
– Tomas Akvinietis

P

ažinimas, jei jis mūsų
nekeičia ir nėra pritaikomas,
tik padidins mūsų pasmerkimą
paskutinę dieną.
– J. C. Ryle

F

aktų žinojimas yra svarbus. Tiesos žinojimas
yra iš esmės svarbus. Tačiau mūsų Viešpačiui
rūpi daugiau, nei vien žinojimas. Jis nori, kad ne tik
žinotume tiesą, bet ir kad jai paklustume. Jis nori,
kad gyventume pagal tiesą, kad ją praktikuotume bei
leistumėmės jos perkeičiami.
– Wayne Mack
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