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Brangūs mūsų bičiuliai ir
mieli žurnalo skaitytojai,
šiuo prieškalėdiniu ir kalėdiniu laikotarpiu džiugina
me vieni kitus didesnėmis ar mažesnėmis dovanėlėmis,
bet pačios didžiausios Dovanos sulaukėme iš paties
dangaus ir žemės Kūrėjo. Toji Dovana tokia brangi, kad
net po daugiau nei dviejų tūkstančių metų nė trupučio
neprarado savo vertės.
Ir toji Dovana – Jėzus Kristus, Jo gyvenimas, mirtis
ir prisikėlimas kilstelėjo žmoniją į naują meilės lygmenį.
Išpakuota kukliame tvartelyje, po trijų dešimtmečių
užkelta ant nusikaltėliams skirto kryžiaus, o dar po ke
turiasdešimties dienų – pakilusi į dangų, ši Dievo meilės
ir galybės Dovana kardinaliai pakeitė pasaulį. Ir vis dar
keičia, keičia ir keičia...
Nebijokime to, kas nepažįstama ir nesuprantama, to,
kas mus gąsdina ir kas keičia šių dienų gyvenimo ritmą,
nes ši dovana neprarado įgalinimo veikti. Ji vis dar nuos
tabiai galinga ir stebuklingai veikianti. Dievo Tėvo per
Jėzų Kristų man ir Tau atsiųsta išganančioji meilė turi tą
pačią galybę, kuri nuramina visokias audras – ir jūrose,
ir širdyse.
Tiesiog eikime paskui Jį, savo Viešpatį, Ramybės
Kunigaikštį, ir gerkime Jo dosniai išliejamo gyvojo van
dens. Dalinkimės su kitais – kas sklidinais ąsočiais, kas
rieškučiomis, o kas lašais. Juk negalime nesidalinti patys
gavę dovanai…
Su mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo gimimo švente Jus
visus!
„Gyvųjų šaltinių“ redakcinės kolegijos vardu
Remigijus Jucevičius
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Netoli nuo Dievo
karalystės: Rašto
aiškintojas ir
Giesmių giesmės
pamokos
Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Jėzaus misijos kulminacija
nenumaldomai artėja. Jis stebina
ir savo klausytojus, ir priešininkus.
Žmonės seka iš paskos, todėl
Įstatymo aiškintojai negali likti
nuošalyje. Vienas jų užduoda Jėzui
klausimą, dėl kurio mokytojai
ginčijasi. „Koks yra visų pirmasis
įsakymas?“
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Meilė Dievui ir artimui: ar galima jas atskirti?
Vienas iš Rašto aiškintojų, girdėjęs jį ginčijantis
ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį: „Koks yra visų pirmasis įsakymas?“ Jėzus jam atsakė: „Pirmasis yra šis: Klausyk,
Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis
Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa
širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.
Antrasis: Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra
įsakymo, didesnio už šiuodu“. Tuomet Rašto aiškintojas jam atsakė: „Gerai, Mokytojau, tu teisybę
pasakei: Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia
jo; o mylėti jį visa širdimi, visu protu ir visomis
jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį svarbiau
už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas“.
Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam
tarė: „Tu netoli nuo Dievo karalystės!“ Ir niekas
daugiau nebedrįso jo klausinėti. (Evangelija pagal
Morkų 12, 28–34)
Jėzus žinojo teisingą atsakymą. Nuo jo ir
pradeda, tai yra pirmasis įsakymas. Nors galėtų
čia sustoti, bet drąsiai prideda citatą iš Kunigų
knygos:
Savo vynuogyno plikai nenuskinsi ir savo
vynuogyne nukritusių vynuogių nerankiosi,
paliksi jas vargšui ir ateiviui: aš esu VIEŠPATS,
jūsų Dievas […] Neprisieksite apgaulingai mano
vardu, išniekindami savo Dievo vardą: aš esu
VIEŠPATS. Neengsi savo artimo [...] Bijosi savo
Dievo: aš esu VIEŠPATS. Nesielgsi neteisingai,
darydamas sprendimą; nebūsi šališkas vargšui
ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą
teisingai [...] Nenešiosi širdyje neapykantos savo
artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. Nekeršysi ir nebūsi
nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo
artimą kaip save patį: aš esu VIEŠPATS. (Kuni
gų 19, 9–17)
Taip Jėzus ne tik praneša, kad meilė Dievui
reiškia neišnaudoti savo artimo. Jis neperskiria
mai susieja meilę Dievui ir artimui. Ši tema aidi
visame Naujajame Testamente. Tikriausiai toks
Jėzaus atsakymas Rašto aiškintoją nustebino,
nes jis patvirtina ir pagrindžia Jėzaus žodžius.
Reiškia, aiškintojas žinojo ne tik Įstatymo rai
dę, bet ir dvasią. Jis patvirtina Jėzaus mokymą
citata iš pranašo Ozėjo knygos 6, 6. „Noriu iš
tikimos meilės, o ne aukos, mieliau man Dievo

Buvimas šalia
Dievo karalystės ir
buvimas joje yra
panašus į buvimą
meilėje ir buvimą
šalia jos.
pažinimas, negu deginamosios aukos“. Bet čia
neužsimenama apie meilę artimui. Akivaizdu,
kad susipina keletas Rašto vietų, kurios kartu
teigia, kad ištikimoji meilė Dievui neatskiriama
nuo meilės artimui.
Iš Rašto žinovo žodžių taip pat matyti, kad
vieni dalykai svarbesni už kitus. Įstatymas ir
pranašai tais laikais nebuvo egzotinės knygos, jų
aiškinimas lipdė ir taisė šių žmonių gyvenimą.
Tai, kad vieni dalykai buvo svarbesni už kitus,
turėjo pasekmių. Čia matome lyg širdies opera
ciją. Kaip širdis svarbi viso organizmo veiklai,
energijai ir gyvybingumui, taip iš pagrindinių
įsakymų kyla visi kiti, jie nušviečia kitų prasmę.
Jei suklysi centre, išsikreips visas gyvenimas.
Rašto ir Jėzaus Kristaus mokymo širdis
Jėzus „operuoja“ sudėtingomis sąlygomis. Jis
žino, kad Jeruzalėje bus atmestas ir paniekintas,
ir tam jau ruošia kitus. Pokalbiai karšti, tempas
greitas, temos iškyla čia pat, spontaniškai, todėl
ryškėja Jėzaus mokymo šerdis. Jis kalba iš šir
dies, tai, kas svarbiausia, aistringai ir drąsiai. Jis
neklysta. Kalbėdamas su tais, kurių gyvenimas
buvo Rašto aiškinimas, Jis ne tik atšauna, bet
atsako taip, kad priešininkai nebedrįsta toliau
klausinėti, pašnekovai nustebinami. Tai vyksta
politinėje Dievo tautos gyvenimo širdyje. Žino
me, kas Jėzaus laukia, bet Jo iššūkis valdžioms
yra veiksmingas. Kaip Jam tai pavyksta? Jis ne
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šiaip žino įstatymą, bet žino įstatymo dvasią.
Ištikimoji meilė, įstatymo širdis, yra gyva, neap
ribota ritualų ar žmogiškų nuostatų. Ir vis dėlto
yra kažkas daugiau.
Iš Jėzaus atsakymo Rašto aiškintojui supran
tama, kad ištikimoji meilė nėra vien teisingas
Rašto supratimas. Įstatymo žinovas pripažino
Rašto aiškinimą, nes žinojo jo visumą ir dvasią.
Tačiau, anot Jėzaus, jis tebuvo „netoli nuo Dievo
karalystės“. Jėzaus aiškinimui galima pritarti,
bet tai reiškia, kad dar esi netoli ir gali būti
arčiau. Tai kokia čia karalystė? Apie karalystę
geriausia galvoti ne kaip apie teritoriją, karūną,
pilį ar kariuomenę, bet dinamiškai. Karalystė –
tai valdymas, Dievo karalystė – Dievo valdymas
arba valdžia. Būti arti Dievo karalystės reikštų
būti arti Dievo valdymo arba valdžios. Arba esi
Dievo valdomas, tai yra po Dievo valdžia, arba
netoliese, šalia. Kuo šie dalykai skiriasi?
Arti – sužadėtinių draugo džiaugsmas?
Akivaizdu, kad buvimas arti priklauso nuo
to, kas čia kalbama. Dievo valdymas ir meilė
yra susiję. Jei Raštą aiškini vienaip – esi toli nuo
Dievo karalystės, pavyzdžiui, jei nepripažįsti
Jėzaus aiškinimo. Jei pripažįsti – esi arti. Jei
kalbi apie meilę Dievui, bet atskiri ją nuo meilės
artimui, esi toli. Jei galvoji, kad jos eina kartu –
esi netoli. Jei nematai šios meilės Dievo valdymo
širdyje – esi toliau nei toli. Tačiau ir pripažinti
negana. Būti arti Dievo valdymo gerai, bet tai tik
pradžia. Ir šis susitikimas su Jėzumi tai parodė.
Jėzus taip susijęs su Dievo valdymu, kad laisvai
gali paaiškinti, kur Dievo karalystė yra. Jis per
siėmęs karalystės Dvasia, todėl gali atskleisti,
koks yra kelias. Jis ir yra tas kelias, bet į ką?
Buvimas šalia Dievo karalystės ir buvimas
joje, yra panašus į buvimą meilėje ir buvimą
šalia jos. Kadangi Jėzus yra Dievo karalystės įkū
nijimas, Jis ne tik kalba apie meilę, Jis į ją įveda.
Prisiminkime Joną Krikštytoją. Jūs patys galite
man paliudyti, jog esu sakęs: Aš ne Mesijas! Aš
siųstas būti tik jo pirmtaku. Kas turi sužadėtinę, tas sužadėtinis, o sužadėtinio bičiulis, kuris
šalia stovi ir girdi, džiaugte džiaugiasi jaunikio
balsu. Šiam mano džiaugsmui dabar jau nieko
netrūksta. (Jono 3, 28, 29) Jono džiaugsmui
nieko netrūksta, bet tai tėra bičiulio, ne jaunikio
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Meilė yra pati
vertinga, jos
nepaskandinsi
ir neužgesinsi,
o jei mėginsi ją
nusipirkti, būsi
paniekintas.

ar sužadėtinės džiaugsmas. Jis stovi šalia, nors
ir labai arti.
Jonas lygindamas sako, kad jis tartum stovi
greta sužadėtinių. Sužadėtiniai įsimylėję ir Jo
nas džiaugiasi. Mes šį džiaugsmą suprantame,
jis mums parodo Jėzaus širdį. Galime suprasti,
iš kur ateina laisvė ir drąsa. Iš meilės, nes Jis
yra sužadėtinis. Galbūt mums gali būti nejauku
galvoti apie ištikimąją Dievo meilę žiūrint į
sužadėtinius. Galbūt norėtume šiuos dalykus
atskirti. Todėl svarbu, kad Šventajame Rašte
turime Giesmių giesmės knygą. Tai įsimylėjėlių
eilėraščiai, kurie yra Dievo Žodis. Šiais laikais
Rašto aiškintojai tvirtina, kad tai yra žmonių
meilės poezija, ir kad pirmiausia šią knygą
reikėtų skaityti taip, kaip ji parašyta, iškart ne
vedant paralelių su Dievo meile išrinktai tautai.
Meilė, Giesmių giesmė ir Trejybė
Kartais galvodami apie meilę pamirštame
ar nematome jos pačios. Galvojame, kad meilė
visų pirma yra ištikimybė ir mūsų pareigos. Pati
gražiausia giesmė, tai yra Giesmių giesmė, ne
leidžia pamiršti, kokia yra meilė, ir įtraukia į patį

sūkurį. Meilė yra džiaugsmas vienas kitu, nepai
sant to, kas paprastai žmones atskiria – turtai,
odos spalva (Giesmių giesmė 1, 5, 6). Giesmių
giesmė pilna kvapų, spalvų, gamtos vaizdinių, į
įsimylėjėlių šokį įtrauktas visas pasaulis, jis šoka
kartu. Įsimylėję džiaugsmingai grožisi ir mėgau
jasi vienas kitu, vejasi vienas kitą, ieško vienas
kito net tamsiausiomis naktimis. Neskubina,
laukia. Yra ir kitų dalyvių, tarsi šalia, bet mes
tapatinamės ne su jais.
Meilė yra pati vertinga, jos nepaskandinsi
ir neužgesinsi, o jei mėginsi ją nusipirkti, būsi
paniekintas. (Giesmių giesmė 8, 7–8) Niekas
nenori būti jos stebėtoju, bet dalyviu. Kaip
apgailėtina vien tik kalbėti apie meilę! Jėzaus
Kristaus asmenyje ištikimoji meilė, apie ku
rią su Rašto aiškintoju kalba Jėzus, ir meilė
Giesmių giesmėje susieina. Viena – sandoros
meilė, kuria pagrįstas Dievo Įstatymas, kita –
žmogiška. Įsižiūrėję į Jėzaus Kristaus gyveni
mą ir įsiklausę į Jo žodžius, į Giesmių giesmę,
Psalmyną ir kitas Rašto knygas, meilės nebe
galime padalinti. Jo gyvenime abi susijungė.
Jis karštas ir drąsus, kaip įsimylėjėlis, bet

sykiu – Dievo valdžia tarp žmonių. Meilė Tė
vui neatima iš žmonių meilės, bet ją įkvepia.
Meilė žmonėms padarė Jėzų nepamainomu
kunigu, kuris gali atnešti visas jų nuoskaudas
ir kančias pas Dievą.
Vienas ryškiausių Trejybės aiškinimų yra
tas, kad Trejybė yra Mylintysis, Mylimasis
ir Meilė tarp jų. Meilė, kuri yra iš Tėvo, per
Sūnų, Šventojoje Dvasioje įtraukia į save visą
kūriniją. Tai kaip ji gali padėti naujai pažiūrėti
į ištikimąją sandoros meilę? Iš Jėzaus pokalbio
su Rašto aiškintoju matome, kad Jėzus pati
ria pasipriešinimą. Žavimės Jo drąsa ir laisve
tokiomis sąlygomis aiškinti, apie ką iš tiesų
yra Dievo ir žmonių santykis. Tai meilė, kuri
susiduria su priespauda, tamsa, prieštaravimu.
Susidūrusi neatsitraukia, nepraranda drąsos. Iš
neišsemiamų Dvasios gelmių semia jėgų, yra
veiksni, atlaidi ir neužgesinama. Ji ištikima,
tai ne nuobodus laikymasis to, kas buvo, bet
vis nauja, karšta besikeičiančiose situacijose.
Ji perveda per kentėjimus ir mirtį. Tai ne aklas
įsikabinimas į praeitį, bet drąsi kelionė kartu
per pavojus.
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Istorijos puslapiai

Ankstyvųjų
krikščionių patirtis
ir mūsų dabartis
Tęsinys. Pradžia „Gyvieji šaltiniai“ Nr. 3, 2021 m.

Lina Toth

Vicerektorė ir teologijos dėstytoja,
Škotijos baptistų kolegija, Vakarų
Škotijos universitetas

Ankstyvosios krikščionybės
visuomenėje buvo laikomasi
griežto žmonių skirstymo
pagal tautybę, klasę ir
tikėjimą: kilę iš skirtingų
sluoksnių nebendravo ir
nevalgė prie vieno stalo
kaip lygūs ir jau tikrai ne
kaip broliai ir seserys. Taigi
bažnyčia iš principo buvo
visuomenei nepriimtina.
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Priklausymas naujai Jėzaus Kristaus šeimai
Dar daugiau: toks krikščionių elgesys buvo
didelis įžeidimas egzistuojančiai šeimos struk
tūrai. Čia vertėtų stabtelėti prie fakto, kad to
meto šeima buvo daug didesnė grupė nei mūsų
laikais. Nebuvo net atskiro žodžio „šeima“ – vie
toje jo buvo vartojami keli kiti tarpusavyje susiję
žodžiai „namai“ ir „namiškiai“ (gr. oikos). Jie
dažnai minimi Biblijoje: Aš seksiu paskui tave,
Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su
namiškiais (Luko 9, 61); arba žmogaus namiškiai taps jam priešais (Mato 10, 36). Namiškiai
buvo ne tik motina, tėvas ir nepilnamečiai
vaikai, vaikai iš ankstesnių santuokų, bet ir kiti
giminaičiai bei kraujo ryšiais nesusiję žmonės:
amatininkai, tarnai, tuose pačiuose namuose
gyvenę vergai. Už namus atsakė ir juos valdė
paterfamilias – namų galva, patriarchas, tai yra
juridinį tėvo statusą turintis asmuo, nors kartais
dokumentuose minimos namų galvos moterys.
Namai buvo ne tik vieta, kurioje gyvenama
ir miegama. Tai buvo žmogaus gyvenimo cen
tras: tik priklausydamas konkretiems namams
žmogus turėjo tam tikrą statusą, lemiantį ir
jo santykius su kitais. Tai buvo ir žmogaus
pragyvenimo šaltinis, ir dvasinis centras. Na

miškiai kartu lankydavo savo mirusiųjų kapus,
ten kartu valgydavo ir, aišku, aukodavo aukas
dievams. Tad įsivaizduokime, kokį sąmyšį į
tokią struktūrą įnešė namiškis – nesvarbu, ar
tarnas, ar vienas iš kilmingųjų šeimos narių –
nustojęs dalyvauti religinėse namų apeigose ir
savo lojalumą demonstruojantis kitai žmonių
grupei, kuriuos vadina savo broliais ir seserimis.
Likusių namiškių požiūriu, tokie žmonės savo
veiksmais ir žodžiais aiškiai atsižada savo namų
ir užtraukia jiems gėdą.
Tiems iš mūsų, kam įtikėjus teko patirti gi
minės pasipriešinimą, galbūt kiek pažįstamas
tokios priešpriešos skausmas. Bet čia noriu
pabrėžti, kad net pats skaudžiausias šeimos ar
giminės pasipriešinimas mūsų laikais yra tik
nedidelė dalis spaudimo ir neapykantos, kuri
kildavo ankstyvosios krikščionybės laikais.
Tapti Jėzaus sekėju daugeliui reiškė prarasti savo
esamą gyvenimo ir pragyvenimo struktūrą ir
tapti priklausomam nuo alternatyvios struktū
ros – bažnyčios.
Žinoma, tai nereiškia, jog šie krikščionys ne
mylėjo savo artimųjų ir namų. Iš įvairių to meto
liudijimų matome, kad kur buvo įmanoma, jie
stengdavosi išlaikyti esamus šeimos santykius.

Namai buvo ne
tik vieta, kurioje
gyvenama ir miegama.
Tai buvo žmogaus
gyvenimo centras.
Naujajame Testamente taip pat pastebime tokių
atgarsių: Pirmame laiške korintiečiams Paulius
rašo, kad jeigu tik netikintis vyras ar žmona
sutinka gyventi su įtikėjusiu sutuoktiniu, tuo
met tegu lieka gyventi kartu (1 Korintiečiams
7, 12–13). Bet prioritetai buvo aiškūs: šių krikš
čionių tapatybės pagrindas buvo priklausymas
naujai Jėzaus Kristaus šeimai.
Čia reikėtų pridėti, kad kartais atsiversdavo
ištisi namai ir giminė – apie tokius atvejus skai
tome ir Naujajame Testamente (pvz., Korneli
jaus (Apaštalų darbų 10) ar kalėjimo viršininko
namai (Apaštalų darbų 16), ar Lidijos šeima
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(Apaštalų darbų 16)). Tokiais džiaugsmingais
atvejais šie namai galėjo tapti nauju krikščioniš
kos bendruomenės susirinkimo centru. Galima
teigti, jog būtent tokių centrų dėka krikščionybė
taip greitai išplito.
Taigi bažnyčios kaip naujos Dievo kuriamos
šeimos samprata visuomenės akyse katego
riškai kirtosi su imperijoje priimtomis šeimos
vertybėmis. Jose nebuvo vietos susibūrimams,
kuriuose maišytųsi vyrai ir moterys, vergai
ir laisvieji, skirtingų papročių besilaikantys,
skirtingų tikėjimų ir rasių žmonės. Todėl ypač
gaila, kad vėliau Kristaus vardą besisavinantys
žmonės kovojo už vergų ir kitų rasių atskyrimą
nuo laisvųjų ir baltųjų, argumentuodami, jog
taip yra sutvarkyta paties Dievo. Dar liūdniau,
kad ir dabar kai kuriems tai atrodo suderinama
su Kristaus Keliu.
Šių krikščionių liudijimas kelia mums klau
simą: jeigu norime, kad mūsų kreipinys vienas
į kitą kaip į „brolius ir seseris Kristuje“ turėtų
prasmę, tuomet turime susimąstyti, ką iš tik
rųjų šiuolaikiniam Kristaus surinkimui reiškia
gyventi kaip šeimai ir savo bendruomeniniu
gyvenimu liudyti, jog bažnyčia yra naujoji Dievo
šeima, o ne sekmadienio klubas? Nežinau, kaip
jums, o man tai labai gyvas ir nelengvas klausi
mas. Daugelis ilgimės gilesnės bendrystės, bet
dažnai nematome aiškių, konkrečių būdų, kaip
praktikuoti tokį bendruomenišką gyvenimą.
Dievo šeimos teologija
Norėčiau su jumis pasidalyti dar vienu įdo
miu dalyku, kuris iliustruoja bažnyčios, tai yra
naujosios Dievo šeimos, teologiją. Tuo laikotar
piu, kai gimė Jėzus, imperatorius Augustas buvo
8

Daugelis ilgimės
gilesnės bendrystės,
bet dažnai nematome
aiškių, konkrečių
būdų, kaip praktikuoti
tokį bendruomenišką
gyvenimą.
išleidęs kelis įstatymus, siekiančius apginti ir su
tvirtinti romėnų šeimos vertybes. Šios vertybės
buvo pagrįstos supratimu, kad visi Romos pilie
čiai (su nedidelėmis išimtimis) privalo būti su
situokę. Be to, buvo privaloma gimdyti vaikus,
o bevaikiams grėsė baudos. Skyrybos nebuvo
problema: Romos visuomenėje skiriamasi buvo
dažnai. Bet buvo svarbu, kad išsiskyrę nedelstų
dar kartą tuoktis. Visa tai buvo pristatoma kaip
tradicinių vertybių gynimas, visuomenės stabi
lumo bei gerovės simbolis.
Tikroji tokių įstatymų priežastis buvo žymiai
pragmatiškesnė. Romėnų šeimos dažniausiai
augindavo tik vieną ar du vaikus. Akivaizdu,
kad tokio žemo gimstamumo imperijai augti
ir išlaikyti nepakako, tad reikėjo rasti būdų,
kaip skatinti ar priversti gyventojus atlikti savo
priedermę ir prisidėti prie gyventojų prieaugio.
Nors imperijoje galiojo tokie įstatymai,
stebėtinai didelė dalis ankstyvųjų krikščionių

pasirinko eiti prieš nusistovėjusias visuomenės
normas bei įstatymus ir likti be santuokos. Šis
ankstyvosios bažnyčios bruožas buvo įkvėptas
Jėzaus žodžių apie eunuchus, pasirinkusius to
kiais būti dėl Dievo karalystės (Mato 19, 12) ir
Jo skelbta žinia, jog toji karalystė augs ne biolo
giškai, per ateinančios kartos gimdymą, bet per
Dievo Žodžio veikimą ir žmonių atsivertimą.
Čia galime prisiminti ir apaštalo Pauliaus ragi
nimus tiems, kas tik gali, neieškoti santuokos, o
likti laisviems (1 Korintiečiams 7).
Apie krikščionių celibatą
Tai, ką reiškė toks paplitęs celibato pasirin
kimas, ir kokie veiksniai turėjo jam įtakos, būtų
platesnis klausimas. Čia norėčiau pabrėžti,
kad toks radikalus sprendimas likti netekė
jusiai ar nevedusiam turėjo tiesioginį ryšį su
Jėzaus skelbta žinia, jog Dievo karalystė yra
prisiartinusi. Kitaip tariant, kadangi Dievas
Jėzų prikėlė iš numirusių, amžinasis gyveni
mas jau yra prasidėjęs; Dievo reikalai yra daug
svarbesni už gyvenimą „taip, kaip gyvena visi“;
gyvenimo prasmė randama ir mirtis nugalima
ne pratęsiant giminę, bet per Dievo karalystę –
gyvenant naujoje Dievo šeimoje, kurioje valdo
meilė ir vienybė, kurioje griūna žmones ir tautas
skiriančios sienos.
Nors Kristaus šeima niekuomet nebuvo ide
ali, jos gyvenimas ir liudijimas, nepaisant visų
persekiojimo grėsmių, aiškiai palietė ir pritraukė
daugybę žmonių. Mums šis liudijimas taip pat
kelia klausimų apie požiūrį į visuomenės normas,
bendruomenę bei viengungystę. Pirmiausia tu
rėtume susimąstyti, kaip reaguojame į „vienišus“
brolius ar seseris. (Žodis „viengungystė“ lietuvių
kalboje – ir daugelyje kitų – sukelia vienišumo

asociaciją ir suponuoja tam tikrą požiūrį.) Dau
gelis viengungių krikščioniškose bendruomenėse
jaučiasi laikomi nepilnaverčiais: tokia žinia jiems
siunčiama kartais ir tiesiogiai, o dažniausiai –
tarp eilučių. Kai šeimos imamos laikyti kertiniu
bažnyčios elementu ir pačios bažnyčios išlikimo
pagrindu, viengungystė tampa įvardyta ar neį
vardyta grėsme.
Ciesoriaus Augusto išleistus įsakymus apie
privalomą santuoką tik ketvirtame amžiuje pa
naikino imperatorius Konstantinas. Jis tebeau
gančią krikščionybę įtvirtino kaip oficialią im
perijos religiją. Krikščionių surinkimai nustojo
būti „mažąja kaimene“ (Luko 12, 32), ir didelė
jos dalis nukeliavo į vešlias galingų ir turtingų
rėmėjų ganyklas.
Taip prasidėjo naujas krikščionybės istorijos
etapas, turėjęs didžiulės įtakos šiuolaikinei
krikščionybei, bet tai jau kita istorija. Šį kartą su
jumis norėjau pažvelgti į ankstyvųjų krikščionių
kaip mažumos – „mažosios kaimenės“ – gyve
nimą bei liudijimą. Mūsų kultūrai kuo toliau,
tuo labiau betampant pokrikščioniška, šių anks
tyvųjų amžių liudijimas turėtų priminti, kad
galbūt šitas pokrikščioniškas pasaulis nėra jau
toks blogas tikram, autentiškam krikščioniškam
liudijimui. Bet jeigu norime sekti šių tikėjimo
protėvių pavyzdžiu, tuomet siekime tarpusavio
bendrystės ir ne tik žodžiais, bet pačiu gyveni
mu, savo kasdienėmis vertybėmis išpažinkime
Kristų esant Viešpatį. Ir ieškokime kelių krikš
čioniškoms bendruomenėms būti tikra šeima,
kurioje atsirastų vietos visiems, ieškantiems
Dievo karalystės ir Jo teisybės. O toji karalystė
jau yra prisiartinusi, šalia mūsų, ir tarp mūsų.
Pabaiga.
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Geroji žinia

Dievo artumas
ištikimybės
šviesoje
Mylėkite VIEŠPATĮ, visi jo ištikimieji! VIEŠPATS
saugo ištikimuosius, bet skaudžiai atlygina tam, kuris
išpuikusiai elgiasi. (Psalmių 31, 24)

Eduardas Gabalas

Šiaulių Laisvųjų krikščionių bažnyčios
Biblijos studijų koordinatorius

Jonathan Sacks knygoje „Moralė“
rašo, kad „Ištikimybė – tai
savo įsipareigojimų žmogui ar
reikalui laikymasis ne tik gerais,
bet ir blogais laikais“. Interneto
platybėse galime rasti kitą
apibrėžimą: ištikimybė – tai
sugebėjimas, galia ar dorybė
vykdyti pažadus. Tai taip
pat galimybė neapgaudinėti,
neišduoti kitų. Kai šie
įsipareigojimai nevykdomi, tai
vadinama neištikimybe.
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Dievo ir žmogaus ištikimybė
Kalbant apie ištikimybę svarbūs du aspektai: tai
Dievo ištikimybė ir žmogaus ištikimybė. Šie abu
aspektai persipynę, nors ir yra skirtingi. Dievas
yra įsipareigojęs mums būti ištikimas ir laukia,
kad ir mes taptume ištikimi Jam. Mes mokomės
būti ištikimi matydami Dievo ištikimybę. Dievo
ištikimybė įgalina mus būti žmonėmis. Vienas
mano mėgstamiausių autorių C. S. Lewis rašo:
„Dievui rūpi ne tiek mūsų veiksmai, kiek tai, kad
mes būtume tam tikros rūšies ar kokybės būtybės:
tokios, kokiomis Jis mus skyrė būti – tam tikru
būdu susijusios su Juo“. Dievui rūpi. Tiek nedaug
žodžių turi labai gilią prasmę. Manau, jog tai lei
džia mums atsipalaiduoti. Pirmiausia Dievui rūpi,
o antra, tas žinojimas mus drąsina. Toje šviesoje
apaštalo Pauliaus išsakyta mintis man suskamba
naujai. Pirmame laiške korintiečiams 3, 7 parašyta:
Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas,
bet Dievas augintojas. Taip, žmogus turi ką nors
daryti (sėti), kuo nors rūpintis (laistyti), bet derlius
įmanomas tik tada, kai žmogus užaugs, o augina
Dievas.

Ištikimybės Dievas
Mums reikia gerai įsidėmėti, kad Dievas yra
ištikimas. Jis yra visiškai patikimas, nešališkas,
nepajudinamas, mylintis ir ištikimas Viešpats.
Skaičių knygoje 23, 19 parašyta: Dievas ne
žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad
pakeistų savo nuomonę. Ar Jis pasakė ir nepadarys? Ar Jis kalbėjo ir neįvykdys? Šie žodžiai
gimė ne iš oro, o iš Dievo patirties bendraujant
su savo tauta. Man regis, čia labai svarbu
suvokti, kad Dievas padarys ir įvykdys viską. Jis
pažadėjo palaiminimus ir prakeikimą, ir laikosi
ne tik palaiminimų sandoros. Jis taip pat atsako
ir už išsakytą prakeikimą. Jis ištikimas savo
duotam žodžiui, savo sandorai. Čia nereikėtų
painioti Dievo meilės ir Jo ištikimybės, nes
Dievo gerumas negali paneigti Jo teisingumo.
Jo teisingumas yra savaime geras. Pakartoto
Įstatymo 7, 9 rašoma: Žinok, kad Viešpats,
tavo Dievas, yra ištikimas Dievas, kuris laikosi
sandoros ir yra gailestingas Jį mylintiems bei Jo
įsakymus vykdantiems per tūkstančius kartų.
Nesu visiškai tikras, bet manau, jog mums daž

Dievo ištikimybė
įgalina mus būti
žmonėmis.

niausiai kyla klausimų tada, kai nusidedame ir
suprantame, kad pasekmė neišvengiama. Tuo
met pradedame kvestionuoti Dievo gerumą. Bet
Jis yra geras ir ištikimas. Jis nori tave pabarti,
kad keistum savo gyvenimą; Jis tave augina.
Skaitydami Naująjį Testamentą sužinome,
jog Kristus yra ištikimas. Būtent ištikimybė
Dievui ir Jo darbui parodo Kristaus dieviškumą.
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Apreiškimo 19, 11 skaitome: <...> Ištikimasis
ir Teisusis. <...> Kaip tai veikia? Pirmame
Jono laiške 1, 9 skaitome: Jeigu išpažįstame
savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad
atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo
visų nedorybių. Noriu, kad įsiklausytumėte:
Kristus yra ištikimas ir teisingas, jei išpažįstate
savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad
jas atleistų. Tai neveikia vien tik žinojimu, kad
Dievas ir taip mato, ką padariau, nes ne taip
Jis man viską atleidžia. Ne, tai neveikia savaime suprantamai, o mūsų nenoras priimti tiesą
nepadaro jos netikra.
Jis [Kristus] ištikimas vesdamas mus į pa
šaukimą (1 Korintiečiams 1, 9), ištikimas, kad
neleistų mūsų gundyti daugiau, nei leidžia mūsų
jėgos (1 Korintiečiams 10, 13). Dievas netgi
pažadėjo ištikimai saugoti savo žmones iki ant
rojo Kristaus atėjimo (1 Tesalonikiečiams 5, 23;
Filemonui 1, 6).
Laiško hebrajams autorius 13, 8 mums dova
noją tokį pastiprinimą: Jėzus Kristus yra tas pats
vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Mes
tikime tą, kuris nė kiek nesikeičia. Jis pastovus.
Aplink mus gali keistis kultūros, tradicijos,
mados ir daug kas, bet tas, kuriuo tikime ir
pasitikime, visada išlieka pastovus.
Žmogaus ištikimybė
Mūsų ištikimybė – tai būtinas atsakas į Dievo
ištikimybę. Ji pirmiausia išreiškiama Dievui.
Mūsų ištikimybės šaknis yra Dievas, o visa
kita – tai šakos, įaugusios į gyvenimo kamieną.
Jėzus pateikia keletą pavyzdžių parodydamas,
kaip veikia ištikimybė. Mato 25, 14-29 skaito
me, kad ištikimas ir protingas tarnas darė tai,
kas jam buvo liepta. O šiek tiek toliau parašyta:
kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose aš
tau pavesiu didelius (Mato 25, 23). Pirmame
laiške korintiečiams 4, 2 apaštalas Paulius tęsia
mintį sakydamas, kad iš tvarkytojų reikalaujama, kad būtų patikimi. Kuo pasireiškė to gerojo
tarno ištikimybė? Ogi tuo, kad jis pažino savo
šeimininko valią ir ją vykdė. Toliau skaitome
apie bailų tarną, kuris paslėpė šeimininko duo
tus pinigus, kol galų gale saugiai juos sugrąžino.
Tačiau šeimininkas nebuvo patenkintas tokiu
tarno elgesiu, jo atsakas į išsakytus priekaištus
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užrašytus 26 eilutėje: Tu žinojai. Šeimininko va
lia nebuvo paslėpta, bet bailus tarnas buvo neiš
tikimas savo pažinimui; nors jis saugiai paslėpė
pinigus, tačiau nepadarė taip, kaip šeimininkas
prašė. Pasakojimo pabaigoje sužinome, kaip tas
tarnas buvo „apdovanotas“.
Ištikimybė – dvasios vaisius
Ištikimybė yra dvasios vaisius: Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė,
malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas,
susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo
(Galatams 5, 22-23). Tikriausiai nieko nenuste
binsiu pasakydamas, jog dvasios vaisiai skirsto
mi į tris kategorijas:
JAUSMŲ – meilė, džiaugsmas, ramybė;
SANTYKIŲ SU KITAIS – kantrybė, malo
numas, gerumas;
SANTYKIŲ SU DIEVU IR PASAULIU – iš
tikimybė, romumas, susivaldymas.
Vis dėlto šioje Dvasios eroje, kurioje gyve
name, mes vis mažiau esame ištikimi. Vienas
dažniausių neištikimybės pavyzdžių yra duoto
žodžio nesilaikymas. Populiariausia frazė „Ne
žinau, kaip bus“. Dar kiti sako: „Jei bus Dievo
valia“ arba „Dievas mane veda daryti ką kitą...“.
Žmogus niekuo nenori įsipareigoti, nieko neno
ri daryti, jei tai nors kiek kėsinasi į jo komforto
zoną. Jo ištikimybė duotam pažadui – tyra sąži
ne tarnauti Dievui – kažkur dingsta.
C. S. Lewis rašo: „Tikėjimas ta prasme, kuria
dabar vartoju šį žodį, yra menas laikytis kartą
proto priimtų dalykų, nepaisant permainingų
nuotaikų.“
Ištikimybė išsišakoja arba leidžia šaknis į
santykius su Dievu, sutuoktiniu, bendruomene.
Kadangi savo mąstymu ir kitais dalykais esame
riboti, mums labai sunku būti ištikimiems. Daž
nai pagalvojame, kad būtume ištikimi „jeigu“,
bet jei atsiranda „jeigu“, manau, kad čia nebelie
ka erdvės ištikimybei. Ištikimybė yra be „jeigu“.
Kitų žmonių neištikimybė negali tapti tavosios
neištikimybės priežastimi.
Kaip ir kiekvienos mūsų gyvenime esančios
savybės ugdymas, ištikimybės ugdymas nebus
lengvas ar malonus procesas. Reikės pastangų,
kad būtum ištikimas. Gal kartais reikės aukoti
ką nors brangaus ar malonaus, kad galėtum

Mūsų ištikimybė –
tai būtinas atsakas
į Dievo ištikimybę.
Ji pirmiausia
išreiškiama Dievui.
Mūsų ištikimybės
šaknis yra Dievas, o
visa kita – tai šakos,
įaugusios į gyvenimo
kamieną.

ištikimai laikytis duoto žodžio, bet visa tai veda
į neapsakomą bendrystės su Dievu pasitenki
nimą. 101 psalmėje yra labai brangi 6 eilutė,
kurioje pats Dievas sako: Mano akys žvelgia į
krašto ištikimuosius, kad jie gyventų su manimi.
Kas vaikščioja tobulu keliu, tas tarnaus man.
Jei niekada nebuvai ištikimas, laikas pradėti
dabar. Jei pamiršai, kaip būti ištikimam, nes
tiek daug kartų buvai neištikimas, dabar laikas
pradėti. Kaip rašo C. S. Lewis: „Labai dažnai
vienintelis būdas turėti kokią nors savybę yra
pradėti elgtis taip, tarsi jau ją turėtumėte <...>
Kiaušiniui galbūt sunku virsti paukščiu, bet
nepalyginamai sunkiau būtų išmokti skraidyti
išliekant kiaušiniu.“ Nelaukite, kol sugrįš Kris
tus, jau dabar būkite Jam ištikimi tarnaudami,
sekdami, paklusdami.

Vilties spindulys

Ištikimoji
VIEŠPATIES
meilė
Pagal Raudų knygą

Artūras Rulinskas

Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Šiandien, pandemijos įvykių fone,
daug kas jaučiasi pakliuvęs į bėdą
ir praradęs ateities viltį: iš kažkur
atkeliavęs virusas susargdino
didelę dalį visuomenės ne vien
tik sutrikdydamas jų sveikatą.
Ši situacija išdraskė ir jausmus,
daug kur atėmė pasitikėjimą
vienas kitu, atnešė nerimą, baimę.
Gyvenimui gerėjant staiga viskas
pablogėjo.
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Tokiu metu apsvarstau savo tikėjimą, vartau
Biblijos puslapius, mokausi iš Dievo, prisimenu
Jo pažadus. Ir suprantu, jog ištikima Dievo
meilė iš tikrųjų egzistuoja, ir būtent tokių sun
kumų metu ji pradeda kažką reikšti. Dėl šios
priežasties remdamasis Senojo Testamento
Raudų knyga noriu pažvelgti į tai, ką Biblijos
vertėjai vadina „ištikimąja Dievo meile“. Žvelg
dami į Raudų knygos kontekstą suprantame, jog
žmonės yra prislėgti, jie neturi greito ir lengvo
sprendimo; tokioje situacijoje verta prisiminti,
kad Dievas nepasikeitė ir Jis vis dar yra tas
pats – ištikimai mylintis.
Prislėgtieji Dvasioje
Mano gyvenimas neteko ramybės, aš užmiršau, kas yra laimė. Tariau sau: „Praėjo mano
garbė ir visa, ko tikėjausi iš VIEŠPATIES.“ Atminti savo skausmą ir klajones man – metėlė
ir tulžis! Aš apie tai nuolat galvoju, ir prislėgta
mano dvasia. (Raudų 3, 17-20)
Raudų knyga yra kolektyvinio gedulo knyga,
ir labiausiai tikėtina, kad ją parašė pranašas Je
remijas, kuris pats patyrė didžiulę skriaudą ne
iš priešų, bet iš savo tautiečių, iš šventyklos tar
nautojų, kunigų, valstybės pareigūnų. Dėl šios
priežasties Raudų knygoje raudos eina kaip ke
lių juostų kelias – ir asmeninės, ir kolektyvinės.
Mūsų tautai artimą Raudų knygai laikotarpį
teko išgyventi ne vieną kartą, jų buvo daugybė –
vien XX amžiaus viduryje mes išgyvenome tris
okupacijas, holokaustą, masinę emigraciją į
Vakarus, partizaninį karą, žemės ir nuosavybės
nusavinimą, trėmimus į Sibirą ir kalėjimus,
gyvenimą okupacijos priespaudoje, skendimą
alkoholizmo liūne, nepasitikėjimo vienas kitu
kultūros susiformavimą. Laimė, didžioji dalis
to vargo baigėsi, tačiau nauja pradžia, pažymėta
senų traumų randais, taip pat neprilygo visiš
kam išsilaisvinimui. Mus vis dar veikia socia
listiniai vaiduokliai, tarybinės šmėklos, partinė
mąstysena, nepasitikėjimo kultūra, atsiskyrimo
ir išgyvenimo strategija. Anot Raudų knygos,
mes vis dar esame prislėgti savo dvasioje.
Knygoje „Moralė“ Britanijos vyriausiasis ra
binas Jonathan Sacks rašo apie 2017 m. mirusį
seniausią pasaulio žmogų Yisraelį Kristalą. Jis

gyveno 114 metų ir mirė gerbiamas bei myli
mas Izraelio žmonių. Šio žinomo ir inovatyvaus
konditerio gyvenimo istorija yra tikrai tragiška,
nes karo metais jis kalėjo Aušvico koncentraci
jos stovykloje, kur mirė jo žmona ir vaikai. Kai
buvo išlaisvintas, jis svėrė vos 37 kilogramus.
Knygos autorius mąsto: kaip gali būti, kad taip
sugniuždytas žmogus ir panašios į jį brutalaus
nežmoniško elgesio aukos sugebėjo atsitiesti ir
dar tiek daug pasiekti? Jo atsakymas yra štai toks:
„Galiausiai suvokiau, kaip jiems pavyko. Karui
pasibaigus jie, beveik be išimties, nukreipė visas
savo jėgas į ateitį. Ateiviai svetimoje žemėje, jie
statėsi namus ir darė karjerą, tuokėsi, susilaukė
vaikų ir įkvėpė pasauliui gyvybės. [...] Yisraelis
Kristalas, Aušvicą iškentęs žmogus, tapo vyriau
siu pasaulyje. Jis irgi mirė „laimingoje senatvėje,
sulaukęs ilgo amžiaus“. Štai jums permainanti
mintis: kad išgyventum tragediją ir traumą, imkis
kurti ateitį. O tada prisimink praeitį.“1
Prislėgti dvasioje – tokie yra dėl įvairiausių
priežasčių. Dėl kitų žmonių ar savo pačių nuo
dėmių, dėl pasirinkimų, dėl neįgyvendintų sva
jonių, dėl prarastų galimybių ar nepanaudotų
progų mes galime likti ir dejuoti apkabinę savo
„aukos“ būseną, gyventi apkartę ir neįdomiai.
Biblija mus moko, kad šis prislėgtumas yra,
tačiau jis gali tapti akstinu kurti ateitį, nesustoti
ir nekristi, bet eiti į priekį ir kurti. Pasirodo,
kad prislėgti dvasioje, pradėję kurti ateitį, gali
gyventi net ilgiau už kitus žmones ir daugeliui
tapti padrąsinimu.
Neišsenkanti ištikimoji Viešpaties meilė
Bet viltis sugrįžta, atsiminus, kad ištikimoji
VIEŠPATIES meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie
nauji; didelė tavo ištikimybė! (Raudų 3, 21-23)
Apie ištikimą Viešpaties meilę Raudų kny
goje kalbama būtent tokiems žmonėms, kurie
yra pačiame dugne, tamsiausioje tamsybėje,
papuolę į vergovę, praradę namus, palaidoję
artimuosius.
Dievą ir jo ištikimą meilę prisimename tada,
kai sunkiu metu, kur viskas sustoja ir niekas
1

Jonathan Sacks, Moralė, Tyto Alba, Vilnius, 2021, 194-195 p.
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Dievą ir jo ištikimą meilę prisimename
tada, kai sunkiu metu, kur viskas sustoja ir
niekas nebeveikia, mes suprantame, kad yra
jėga, kuri apie mus iš anksto galvojo.

nebeveikia, mes suprantame, kad yra jėga, kuri
apie mus iš anksto galvojo. Viešpats išsaugojo
mūsų esybę ir suteikia mums naują galimybę,
tik mums, prislėgtiems, perdegusiems, reikia
paprašyti, kad Jis ateitų į mūsų skausmo vietą ir
užpildytų ją savimi.
Hebrajų kalboje ši ištikimoji Viešpaties meilė
vadinama vienu žodžiu „hesed“. Šis žodis į lietu
vių kalbą dažnai verčiamas junginiu „sandoros
meilė“, ir tokio žodžio lietuvių kalboje nėra.
Kalbėdami apie sandoros meilę omenyje turime
ne tiek jausmus, kiek požiūrį. „Hesed“ – yra san
doros meilė, kurioje pažadas ir įsipareigojimas
kažką reiškia, ir kuris nekinta, net jei ir tas, kurį
myli, yra neteisus, tu vis vien lieki ištikimas.
Dievas mus myli šia ištikima sandoros meile,
todėl mes visada turime kur sugrįžti, turime tą,
kurio galime atsiprašyti – Dievą, kuris mums at
leidžia ir priima į savo švarius ir gražius namus.
Kitas Biblijos pranašas Izaijas, Izraelio tautai
dar esant laisvai, kalbėjo kviesdamas ją sugrįžti
prie Sandoros, kurioje Izraelis ir Viešpats įsipa
reigojo vienas kitam. Jis rašo: Nors kalnai imtų
kilnotis ir kalvos – svirduliuoti, mano meilė
niekada nuo tavęs nesitrauks, mano ramybės
sandora nesusvyruos“, sako VIEŠPATS, kuris
tavęs pagailėjo. (Izaijo 54, 10)
Viešpaties ištikimoji meilė mums yra saugi
klis. Užgriuvus kančiai mes išsijungiame, mūsų
jausmai perdega, jungčių, jungiančių gyvenimo
sistemą, nebėra, o atsijungusios sistemos nėra
kuo sujungti. Savo perdegusios vietos nesu
jungsi alkoholiniais degalais ar narkotiniais pre
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paratais, ar vienatve prie kompiuterio ekrano.
Šaukis Dievo prisimindamas, kad Jis myli šia
„hesed“ – ištikima sandoros meile, ir Jis atstatys
tave, priims tave, nors nuo Jo tu ir bėgai.
Į dalią Viešpatyje sudedame savo viltis
„VIEŠPATS yra mano dalia, – sakau sau, –
todėl į jį dėsiu viltis.“ Geras yra VIEŠPATS
tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris jo ieško.
(Raudų 3, 24–27)
Pranašo Jeremijo kartos gyvenimas sugriuvo.
Iš Jeruzalės liko tik griuvėsiai. Kultūra, kuri
šiame mieste buvo puoselėjama apie 500 metų,
patyrė visišką krachą. Buvo manoma, jog pats
didžiausias tokio miesto sugriovimo kaltininkas
yra išorinis priešas.
Panašiai daugelis iš mūsų visas savo nelaimes
priskiriame kam nors iš išorės. Tačiau Biblijoje
teigiama visai kas kita – pati didžiausia mums
gyvenimą gadinanti bėda yra mūsų viduje. Iš
esmės beveik visas gyvenimo bėdas galima
išspręsti, jeigu išspręsime savo vidinio pasaulio
problemas, jeigu susitvarkysime savo širdyje,
sieloje, dvasioje.
Sėdėdamas ant griuvėsių krūvos pranašas ap
mąsto savo gyvenimą. Jis nesvarsto – iškeliausiu
toli, kur žmonės gražiai gyvena, jis neplanuoja –
dabar daug dirbsiu ir atstatysiu prarastą gerovę,
jis savęs neguodžia – yra kitų daug labiau nu
kentėjusių. Apmąstęs jis sau kalba: „Viešpats yra
mano dalia ir į Jį dėsiu savo viltis“. Tie žmonės,
kurie dėjo savo viltis į nekilnojamą turtą, jo jau

Dievas mus myli šia
ištikima sandoros
meile, todėl mes
visada turime kur
sugrįžti, turime
tą, kurio galime
atsiprašyti – Dievą.
nebeturi, tie, kurie investavo į auksą, verslą,
vertybinius popierius – viską prarado, net ir
tie, kurie savo asmenį laikė aukščiausia verty
be, viską prarado – babiloniečiai uždėjo jiems
antrankius ir išvedė į vergovę.
Mūsų gyvenimas atsiduria griuvėsiuose ne
dėl to, kad Dievas leidžia blogiems žmonėms
daryti tai, ką šie nori, o todėl, kad mes darome
klaidingus sprendimus, paneigdami, jog Dievas
yra geras, mąstydami, jog mano dalis yra šiame
pasaulyje, jog laukti Dievo nėra kada, o gyventi
reikia čia ir dabar.
Edith Eger, būdama šešiolikmetė, 1944 m.
kartu su savo tėvais pateko į Aušvicą. Jos tėvai
iš karto buvo nužudyti, o ją amerikiečių kariai
rado gulinčią po lavonų krūva. Ji sirgo vidurių

šiltine, plaučių uždegimu, pleuritu, merginai
buvo lūžęs stuburas. Prieš atvykstant į Aušvicą
jos motina jai sakė: „Tiesiog prisimink – niekas
negali iš tavęs atimti to, ką įsidedi į galvą“.2
Jonathan Sacks knygoje „Moralė“ mus moko,
kad visada turime pasirinkimą. Štai pranašas Je
remijas irgi kalba apie pasirinkimą ant griuvėsių
krūvos ir tai jam padeda išgyventi, nes jis žino,
kad Dievas yra geras, ir dabar dar aiškiau, kad Jis
vienintelis yra tikroji gyvenimo dalia, nes viskas
praeina ir išnyksta.
Edith Eger kalbėjo: „Gyvenime mus veikia
jėgos, kurių negalime valdyti. Auka paverčia
ne išorė. Aukos jausena kyla iš vidaus. Niekas
negali paversti tavęs auka, tik tu pats“.3
Sprendimas, kurį reikia priimti, yra tavo
viduje, o ne išorėje, tavo nuostatoje, kas yra
tavo dalia. Sudėk savo viltis į Viešpatį, nes tie,
kuriems Jis tapo jų dalia, pakyla iš griuvėsių.
Ir tave, apkabinusį Viešpatį, Jis ištrauks iš du
gno ir suteiks tau laisvę laukti Jo išgelbėjimo ir
džiaugsmo.
Ištikima Viešpaties meilė – tai Kristus, jis yra
Dievo „hesed“, nes dėl mūsų laisvės ir laimės
Jis pasirinko kančią ir mirtį ant kryžiaus. Jis
atsistojo tarp dangaus ir žemės. Jis sujungė nuo
dėminguosius su Šventuoju. Jis praliejo kraują,
kad pradėtų trykšti gyvojo vandens srovės. Jis
prislėgtiesiems nuima naštą, priartina atitolu
sius, sunkiai nešantiems jų jungą palengvina...
2
3

Jonathan Sacks, Moralė, Tyto Alba, Vilnius, 2021, 200 p.
Ten pat, 200 p.
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Dievo rankose

Waldemar Zorn

Krikščioniško žurnalo „Vera į žizn“ vyr. redaktorius

1970 metai buvo mums reikšmingi.
Mums, nedidelio Romanovkos kaimo
Kirgizijoje jaunimui. Bendruomenė
buvo daugianacionalinė: pastorius
ir dauguma narių buvo ukrainiečiai,
kelios totorių šeimos suteikė ypatingą
rytietišką koloritą, gana didelis
skaičius vokiečių teikė bendruomenei
tam tikro griežtumo. Septyni jauni
žmonės, tarp jų ir mano būsimoji
žmona Elvyra bei aš, pasikrikštijome.
Tai vyko anksti ryte, švintant,
slapta. Pamenu, jog tai įvyko pačiu
sunkiausiu ateistinės propagandos
siautėjimo metu. Po savaitės mane
paėmė į kariuomenę.
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Užsidegę pasišvęsti Dievui
Po dvejų metų grįžau iš kariuomenės. Grįžau
į bendruomenę kaip į savo tikrą šeimą. Kitą
pavasarį mes su Elvyra susituokėme. Tuo metu
tarnavau mūsų bendruomenės jaunimo vadovu.
Mes turėjome linksmųjų ir išradingųjų klubą,
studijavome bažnyčios istoriją, lankėme kitų
miestų ir kaimų bendruomenes.
Mano vyresnysis brolis buvo pakviestas
bendradarbiauti pogrindžio leidykloje „Krikš
čionis“. Žmonos Elvyros palaikomas aš jam pa
dėjau. Noriu priminti, kad už tokią veiklą buvo
baudžiama nuo 3 iki 5 metų lagerio.
Laikui bėgant mūsų priestate buvo įrengtas
leidyklos gatavos produkcijos sandėlis, ir kur
jeriai, kurie paprastai pas mus atvykdavo vėlai
naktį iš visos Sovietų Sąjungos, išvežiodavo ją
įrišti į įvairias šalies vietas.
Namų knygrišykla
Kai nusprendėme persikelti į Lietuvą vil
damiesi, kad iš jos mums bus lengviau išvykti
į Vokietiją (į mūsų istorinę Tėvynę), mudu su
žmona jau turėjome vieną vaiką, pirmagimį

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Dievas ieško
paklusnių ir daro
juos gabius
Harį. Atvykę į Lietuvą, Gražioniuose (Radviliš
kio raj.) iš karto subūrėme rusakalbę bendruo
menę. Palaipsniui susiklostė ryšiai su kitomis
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendruomenėmis.
Po kurio laiko ir vėl buvome įtraukti į pogrin
džio leidyklos „Krikščionis“ tarnystę, kuri turėjo
spaustuves visoje Sovietų Sąjungoje, kur buvo
leidžiami Naujieji Testamentai, giesmynai, in
formaciniai biuleteniai ir vaikų literatūra.
Mūsų bute rinkosi kelios sutuoktinių poros,
kad įrištume šioje leidykloje išspausdintas kny
gas. Tai buvo daroma naminiu (amatiniu) būdu,
tačiau šios knygos mums, kaip ir kitiems tikin
tiesiems, buvo brangesnės už auksą. Naktimis
(tuo metu prie šio darbo prisijungė ir Jakobas
Tielmannas) važinėdavome į Taliną paimti per
Suomiją „kontrabandą“ atvežtų knygų ir Biblijų
arba vykdavome į Vilnių popieriaus spaustu
vėms ir jį veždavome į Valgą (Estija), o ryte
grįždavome namo ir eidavome į darbą.
Tuo metu mums jau gimė dukra, ir žmona
namuose turėjo daug darbo: name nebuvo nei
vandentiekio nei kanalizacijos, daržinėje – viš
tos ir kiaulės... žodžiu, nuobodžiauti neturėjo

laiko. Taip pat kasdieninė įtampa dėl to, ar mes,
vyrai, grįšime iš išvykos, o gal mus areštuos,
žmonai Elvyrai buvo ypatingas iššūkis jos tikė
jimui ir pasitikėjimui Dievu.
Be to, turėjome daug darbų bendruomenė
je: buvau jaunimo vadovas ir bendruomenės
pirmininkas (tai buvo svarbu dėl kontakto su
valdžia); per savaitę vyko po tris susirinkimus,
taip pat jaunimo susirinkimai, be to, reikėjo
važinėti į Taliną arba Leningradą (dabar SanktPeterburgas), lankyti sergančių bažnyčios narių
arba kitų bažnyčių. Beveik visi šeimos darbai
užgulė žmonos Elvyros pečius...
Tarnauti lietuviams
Tuo metu, kai mes jau turėjome tris vaikus,
Dievas pašaukė mane tarnauti lietuvių tautai.
Na, tautai – skambiai pasakyta, bet aš labai aiš
kiai išgirdau Dievo kvietimą skelbti Evangeliją
lietuviams. Kaip įvyko pašaukimas, tai jau atski
ras pasakojimas. Tik pasakysiu, kad Dievas man
parodė, kur mano tarnystės vieta Jo karalystėje.
Taip atsirado namų grupės Šiauliuose ir Vil
niuje, Mažeikiuose ir Joniškyje... Lankyti šias
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Mūsų žmonos
niekuomet
nemurmėjo, nors
negaliu pasakyti,
jog nesisielojo:
mūsų naktinių
kelionių situacijos
kartais būdavo
labai sudėtingos ir
pavojingos.

grupes, vesti pokalbius, atsakinėti į klausimus,
ruošti žmones krikštui tekdavo po darbo. Ne
nutrūko bendradarbiavimas ir su pogrindžio
leidykla. Tiesiog prisidėjo dar viena tarnystė.
Be to, ji užėmė pirmąją vietą. Vakarai ir naktys
buvo pagrindinis mūsų tarnystės laikas. Kartais
mes su Jakobu grįždavome namo paryčiais prieš
pat darbą. Mūsų žmonos niekuomet nemurmė
jo, nors negaliu pasakyti, jog nesisielojo: mūsų
naktinių kelionių situacijos kartais būdavo labai
sudėtingos ir pavojingos. Pavyzdžiui, prie mūsų
grupės Vilniuje prisijungė vienas gana jaunas
žmogus. Jis pakvietė mus vesti mūsų susitiki
mus jo bute. Praėjo keli mėnesiai, kol nusta
tėme, kad jis yra arba KGB darbuotojas, arba
dirba jiems. Mes ne iš karto nutraukėme mūsų
susitikimus, bet juos perkėlėme į kitą vietą ir jis
prarado „susidomėjimą Dievu“.
Tuo metu jau turėjome keturis vaikus. Tary
biniame ūkyje, kuriame dirbau elektriku, gavo
me dviejų kambarių butą. Buvo labai ankšta, bet
džiaugėmės tais patogumais, kuriuos gavome
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naujame name. Prisimenu, kaip vieno susirin
kimo metu, o tą sekmadienį susirinkimas vyko
pas mus, įtikėjo pirmas žydas iš mūsų Šiaulių
grupelės. Ir pusantrų metų pas mus Šiauliuo
se, bendrabučio kambaryje, kuriame gyveno
Mika ir Saša, vyko „žydų trečiadieniai“. Juos
suorganizavo Pavelas Volodko, kurio pakviesti
atvykdavome į Šiaulius. Man rodos, kad visi tos
grupelės nariai įtikėjo.
Mūsų brangūs vaikai
Štai aš visa tai rašau, o pats galvoju: „Ne
viskas buvo tokioje rožinėje šviesoje...“ Tai jau
tikrai. Vaikai augo. Keturi vaikai mažame bute,
skalbimas, ruoša, darbas, daržinė... Pateiksiu tik
vieną pavyzdį, iliustruodamas, kokioje įtampoje
gyveno Elvyra su vaikais.
Haris – labai jautrus, imlus įspūdžiams vai
kas ir labai judrus. Ištisas dienas jis dviračiu
važinėdavosi gatvėje, o kai pasnigdavo – rogu
tėmis. Buvo neįmanoma jo išlaikyti namuose.
Vakare jis taip pavargdavo, kad vakarienės metu

užmigdavo prie stalo. Aš jį nurengdavau, gul
dydavau į lovą ir su gailesčiu žiūrėdavau į mūsų
beveik penkiametį pirmagimį. Jis mikčiojo.
Įsivaizdavau, kaip jį, tikinčiųjų tėvų vaiką, be to,
vokietį, mokykloje niekins kiti vaikai, ir širdyje
pasidarė labai sunku.
Aš atsiklaupiau ir uždėjau rankas ant mie
gančio sūnaus. „Viešpatie, atleisk man…, – iš
pažinau Dievui viską, kas buvo mano širdyje. –
Jeigu Tu norėjai atkreipti mano dėmesį į mano
širdį, tai štai ji – prieš Tave. Aš dėkoju Tau.
Prašau Tavęs, išgydyk mūsų sūnų!“
Elvyra virtuvėje tvarkė stalą. Aš jai nieko ne
sakiau. Tą vakarą man širdyje buvo ypač sunku.
Ryte išėjau į darbą. Per pietus į namus par
vykti nepavyko, dirbau tolimame skyriuje. Kai
vakare grįžau, radau Elvyrą kažkaip įtemptai
linksmą. Nustebau dėl jos tokios būsenos. Haris
prie stalo vakarieniavo. Paprašė paduoti duo
nos. Elvyra kažkaip lūkuriuodama pasižiūrėjo
į mane. Aš nesupratau, ko ji iš manęs tikėjosi.
– Tu nieko nepastebėjai?

– Ne. O kas atsitiko?
– Haris daugiau nebemikčioja!
– Ką tu sakai? – nustebau aš.
Aš jau buvau užmiršęs apie savo vakarykščią
maldą.
– Hari! Kiek kartų reikia tau sakyti, kad ne
kalbėtum pilna burna! – papriekaištavau aš jam,
bet mano žodžiuose nebuvo nė gramo griežtu
mo, o akyse – ašaros.
Iki šešerių metų Haris išmoko kalbėti vo
kiškai, lietuviškai, o taip pat skaityti ir kalbėti
rusiškai.
Kai Hariui buvo dveji metai, gimė dukra Lilė.
Mums Viešpats padovanojo nuostabų vaiką!
Tokio ramaus ir disciplinuoto vaiko aš niekuo
met niekur nesutikau. Tačiau gyvenimas kaimo
troboje, be vitaminų, neliko be pasekmių. Lilė
susirgo rachitu, jos kojytės pasidarė kreivos,
kaulai ėmė deformuotis. Taip, nebuvo papras
ta. Tačiau pasišventimas Dievo ir Jo žmonių
tarnystei niekuomet nei man nei Elvyrai nekėlė
abejonių.
Gyvenimo misija Vokietijoje
Vėliau su visa šeima persikėlėme į Vokietiją.
Dievas pašaukė mus tarnystei į misiją „Šviesa
Rytuose“ („Свет на Востоке“). Gimė vaikų žur
nalas, kurį dabar devyniomis kalbomis skaito
daugiau kaip milijonas vaikų šešiasdešimtyje
pasaulio šalių. O mano žmona Elvyra – jo at
sakingoji redaktorė. Dievas ieško paklusnių
ir daro juos gabius, sakė garsi poetė ir mūsų
draugė Vera Kušnir.
Daugiau kaip trisdešimt metų Dievas davė
man galimybę vadovauti pačiai stambiausiai
krikščioniškos literatūros leidyklai Rytų Eu
ropos ir Centrinės Azijos kalbomis. Vaikai
užaugo, jų mes turime šešis. Visi pasekė mūsų
pėdomis, visi gyvena su Dievu. Šlovė Jam už tai!
Atsigręždami atgal, matome, kad mes taip
pamilome Lietuvą, todėl kad tai buvo metai, kai
Dievas ypatingu būdu parodė mums savo dėme
sį, darbavosi mus formuodamas, dovanodamas
galimybę tarnauti Jam šioje nuostabioje šalyje
šiai nuostabiai tautai.
Iš rusų kalbos išvertė Jolanta Giedgaudaitė
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Meilės misija

Misija – ištikimai
ir su meile
tarnauti kitiems
„Ištikimas žmogus bus gausiai palaimintas, o kas siekia
greitai praturtėti, neliks nekaltas.“ (Patarlių 28, 20)

Deimantė Rutkauskaitė

VšĮ gimnazijos „Vaivorykštės takas“
vyresnioji mokytoja

Ištikimybė neatsiejama nuo
tikėjimo, kuris tiesiogiai
veikia krikščionio gyvenimą.
Ištikimai keliauti savo
pasirinktu keliu ir skleisti
žinią – ne tik privilegija, bet
ir atsakomybė. Už ištikimybę
žmogui būna atlyginta, bet
šiuo atveju atlygis nėra toks
greitas, kaip norėtųsi, ir
apčiuopiamas, kaip tampa
įprasta gyvenime.
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Tikrasis atlygis yra dvasinis palaiminimas,
reikalaujantis nuoseklaus ėjimo savo tikėjimo
keliu, nes „kas ištikimas mažame, tas ištiki
mas ir dideliame“. Viskas prasideda nuo mažo
žingsnelio – trapaus, neryškaus ir baimingo, ir
tik širdyje augant ištikimybės žiedui jis tampa
tvirtas ir didelis tarnaujant kitiems. Tai tampa
misija, kuri paremta ištikima meile.
Kam reikalinga misija
Kiekviena misija turi savo tikslą. Misija at
rasti. Misija skleisti žinią. Misija mylėti. Mylėti
save, savo artimą, Dievą. Tarnauti savo artimui,
Dievui. Būti ištikimam Dievui.
Tikriausiai retai susimąstoma, kad misija,
turinti savo tikslą, yra sudėtinga, nerimastinga
ir iškelianti daug klausimų, į kuriuos atsaky
mus rasti be galo sunku. Tikinčiųjų kultūroje
misija – tikėjimo sklaida, šviesos nešimas tau
toms (ir tautelėms) ir kiekvienam asmeniškai,
vilties skelbimas, o visa tai atkeliauja iš meilės
Dievui. Misija turi savo šviesą, savo ugnelę,
kurios rezultatas – tikėjimo galia uždegtos kitų
širdys, tačiau reikia sutikti, kad misionierystė
neatsiejama nuo kentėjimo. Jėzus irgi turėjo
savo misiją – pasiaukoti dėl žmonių. Kiekvienas
tikintysis žino, kiek Jam teko patirti, kad įvyk
dytų savo misiją: Judo išdavystė, fizinė kančia
nukryžiavimo metu, vizualiai nepastebimi
dvasiniai potyriai. Tačiau Jis buvo ištikimas tiek
sau, tiek aplinkiniams, ir tai įrodo Jo meilę, kuri
ir dabar sklinda po pasaulį. Jis ėjo tuo keliu, nors
ir žinojo, kiek erškėčiuotų kliūčių teks įveikti.
Misionierių ištikimybė savo keliui
Misionieriai tiki savimi ir savo misija, todėl
ryžtingai keliauja į kitus kraštus skleisti Dievo
Žodžio. Jie visada tikisi atrasti bendruomenes,
kuriose įsitvirtintų ir galėtų ištikimai tarnauti.
Jų kelionės remiasi viltimi – subursiu žmones,
paskleisiu Žodį, parodysiu kelią, o jie supras,
kaip viskas yra svarbu ir reikalinga, jog atgimtų
tikėjime. Daug kalbama, kokia yra garbinga ir
graži misionierių kasdienybė, kai evangelizavi
mas yra priimamas teigiamai ir viskas susiklosto
laimingai, tačiau retai atveriamos širdys skaus
mingoms patirtims, kai misija yra kentėjimas.
Ką daryti tada, kai tikslas yra sutrypiamas, o

pačiam tenka išsižadėti to, kas buvo gyveni
mo siekiamybė – evangelizacija? Kaip elgtis ir
gyventi, kai tave kankina žmogus, tačiau tu vis
tiek tiki, kad Dievo tylėjimas irgi yra žinutė, kuri
vienaip ar kitaip turėtų suteikti dvasinių jėgų? Į
šiuos klausimus atsakymų galima rasti S. Endo
knygoje „Tyla“ (šis istorinis psichologinis ro
manas išleistas Japonijoje 1966 metais, o vėliau
išverstas į anglų kalbą). Knygoje vaizduojamas
misionieriaus kelias, kai misija nepavyksta, kai
ji palaužiama, neįgyvendinta, kai tenka rinktis
ne tą kelią, kurio nori, nes lyg ir pradedi jausti,
kad kitaip jau nebus. Ir nors tai grožinis tekstas,
tačiau nereikia atmesti galimybės kalbėti apie
nesėkmingus ėjimus, kurie ne tik skaudina, bet
ir priverčia susimąstyti.
Misionierius gali būti motyvuotas skelbti
Kristų, nes kalbėdamas apie Jį, ne tik gali padėti
kitiems atrasti Dievą, bet ir augti savame tikėjime.
Kita vertus, ar motyvacija nežlunga, kai bendruo
menė tavęs ne tik nepriima, bet ir priverčia slaps
tytis, svarstyti įvairius sprendimus, daryti išvadas,
ieškoti naujų kelių ir nuolatos galvoti apie savo
gyvybę. Taip nutinka jau minėtoje knygoje, kurioje
pagrindiniams veikėjams – kunigams – tenka
patirti daug išbandymų ir vis pasitikrinti savo
tikėjimą. O kur dar didelis noras suburti išsibars
čiusius tikinčiuosius į vieną būrį? Ir net tada, kai tu
esi didžiausiame pavojuje, o tavo tikslai susvyruoja
(greičiausiai), vis tiek tiki, kad gali tarnauti Viešpa
čiui, o aplinkinius mylėti be jokio veidmainiškumo
prieskonio. Juk ir Šventajame Rašte sakoma: Meilė
tebūna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės
gero. Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile;
pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. Uolumu nebūkite tingūs; būkite liepsnojančios dvasios,
tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite
kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.
(Romiečiams 12, 9–12) Tik kantrumas ir begalinė
viltis pasitarnauja tada, kai viskas smenga į bedu
gnę, o tavo tikėjimą pradeda dengti rūkas.
Kodėl Dievas kartais tyli
Kai žmogus susiduria su nesėkmėmis, viltis
pradeda nykti. Atrodo, viskas, ką esi padaręs,
taip beprasmiška ir netikra, nereikšminga. Tada
ir kyla klausimas: kodėl Dievas tyli? Kiekvienas
pamąsto: juk aš taip stengiausi, viskas dėl Jo,
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bet kodėl dabar, būtent dabar, kai Jo labiausiai
reikia, Jis nusprendė su manimi nekalbėti? Pri
pažinkime, kiekvienas iš mūsų kelia šį klausimą,
bet norėtųsi paklausti: ar tikrai ieškome tikrojo
atsakymo? Juk lengviau naštą perkelti kitam,
save pateisinti, paguosti... Patikėkime, Jis nie
kada netyli – Jis kalba, net ir tyloje, tik žmogus
visko nori labai greitai, atsakymai nėra išimtis.
Taip, ištikima tarnystė ir tikėjimas sava misija
gali atvesti iki abejonių, kankinimų ar mirčių.
Šią mintį puikiai iliustruoja Rodrigesas (S. Endo
„Tyla“), kuris dažnai suabejoja savo tvirtumu, o
ypač tada, kai išsiskyręs su savo draugu patiria
begalę tikėjimo išbandymų. Ir tikrai, jeigu kan
čioje pradeda svyruoti kunigo tikėjimas, kaip
gali nesusvyruoti paprasto krikščionio tikėji
mas? Juk tą tylą, kurioje norisi greitų atsakymų,
išgirsta kiekvienas. Visos misijos metu kunigas
Rodrigesas pasijunta tikru kunigu, kai yra ka
lėjime ir nevaržomai gali priimti tikinčiuosius
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bei melstis. Toks elgesys įrodo apie jo tikėjimą,
keliaujantį iš vidaus – tai realybė, kurios net ir
atsisakęs tu neišsižadi. Būtent tada, šioje tyloje,
Dievas daugiausia ir kalba – Jo meilė yra ištiki
ma ir begalinė, nes „Dievas yra meilė“.
Ištikimybės kaina
Kiekvienas turi neįgyvendintų sumanymų.
Tenka pripažinti, kad gyvenime ne viskas pa
vyksta, bet ar būtina manyti, kad viskas žlugo
ir tikslas nepasiektas? Grįžkime prie minėtos
knygos pagrindinio veikėjo situacijos. Taip, jis
nepasiekė savo tikslo. Taip, jis išsižadėjo krikš
čionybės. Taip, jis matė savo bendražygio žūtį,
todėl gailėjosi, kad kartu su juo neiškeliavo...
Pulkime ir nuteiskime jį už išdavystę? Kažin...
Asmeniškai aš neišdrįsčiau. Taip pat nedrįsčiau
teigti, kad jo misionieriška veikla buvo absoliu
čiai sužlugdyta. Ateina suvokimas ne tik apie tai,
kad misionieriai gali susidurti su sunkumais –

jie tikrai su jais susiduria. Ir šie sunkumai – ne
šiaip sau piktas žodis ar skaudi replika. Tai fizinė
kančia, kuri palaužia ne tik kūną, bet ir dvasią.
Šalia fizinės kančios keliauja dvasinė kančia,
kuri dar baisesnė už kūno skausmą. Juk nega
lima žmogaus teisti už tai, jog jis tikrai kovojo
iki galo ir iki paskutinio vylėsi ir skleidė savo
pasaulėžiūrą. Juo tikėjo tie žmonės, kurie su juo
dalijosi savo išvargintu gerumu. Jie kartu tikėjo
Dievo Žodžiu. Akivaizdu, tikėjimo, tiksliau,
krikščionybės, kelias erškėčiuotas ir verčiantis
suklupti. Tenka įsisąmoninti, kad ištikimybė
kainuoja brangiai. Ir ta kaina nėra materiali –
ji dvasinė: tikėjimas, pasitikėjimas ir ištikima
meilė. Nė vienas žmogus nėra apsaugotas nuo
klaidų ir netinkamų pasirinkimų, tačiau žmo
gus, keliaujantis tikėjimo keliu, yra tvirtesnis
savo meilėje: Taigi dabar pasilieka tikėjimas,
viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia iš jų
yra meilė. (1 Korintiečiams 13, 13).

Ištikimai mylėti – mūsų tikroji misija
Ištikimai mylėti – kelias, kuris reikalauja
įvairių kentėjimų, tačiau misija ir tikėjimas ja
suteikia jėgų, kurios yra tikrasis vilties ir atgai
vos šaltinis. Kiekvienas tikintysis turi viltį, kad
krikščionybė būtų suprasta, priimta ir puoselė
jama, nes kitu atveju ji gali sunykti: „Sodinukas
papuvo iš pat šaknų ir nudžiūvo. Krikščionybė
panaši į sodinuką: nesuprasta nudžiūvo ir
mirė.“ (Sh. Endo „Tyla“, 2007). Juk nelaistytas
sodinukas vaisių neduos. Taip, kaip nepuose
lėjamas Dievo Žodis nebus išgirstas, jei sustos
Jo sklaida. Ir kartais Žodis gali tylėti, Žodis gali
būti trypiamas, tačiau kažin, ar įmanoma jį
iki galo sutrypti (net ir visais draudimais), kol
kartu su Juo keliauja meilė, paremta ištikimybe,
nes Dievas visada pasiryžęs žmogų priglausti
po savo sparnais: Dieve, kokia brangi yra Tavo
malonė! Žmonės glaudžiasi Tavo sparnų šešėlyje
(Psalmių 36, 7).
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Tarnauti su meile

Internetinė misija
ir pandemija
Robertas Peteraitis
Sielovados koordinatorius

Gyvename ypatingu
laiku – daug kas pasaulyje
pasikeitė, o ypač per
COVID-19 pandemiją.
Tačiau nenusiminkime,
prisiminkime Dievo
Žodžio pažadą: „Be
to, mes žinome, kad
mylintiems Dievą viskas
išeina į gera, būtent Jo
tikslu pašauktiesiems.“
(Romiečiams 8, 28)
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Šio pažado išsipildymą matėme pandemijos
metu, nes atsivėrė naujų kelių Evangelijai sklisti.
Štai vienos evangelinės bažnyčios pamaldose
sekmadieniais anksčiau apsilankydavo apie 40-50
lankytojų. O dabar internetu transliuojamas jų
pamaldas stebi apie 150 ir daugiau žmonių.
Anksčiau tik nedaugelis bažnyčių stengėsi
pasiekti žmones internetu. Pandemijos karan
tinas privertė jas persikelti į internetinę erdvę,
skirti dėmesio ne tik savo nariams, bet ir tapti
palaiminimu daugeliui kitų žmonių. Čia įžvelgiu
analogiją su pirmaisiais Jeruzalės krikščionimis,
kai prasidėjus nuožmiam jų persekiojimui jie
bėgo iš Jeruzalės kartu skelbdami Evangeliją
sutiktiems naujiems žmonėms.
[…] Tomis dienomis prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Visi, išskyrus
apaštalus, išsisklaidė po Judėjos ir Samarijos
apylinkes. [...] Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė žodį. (Apaštalų darbų 8,1b; 4)
Karantinas privertė bažnyčias persikelti ir
į internetą, užsukti į „Samarijos apylinkes“, į
kurias anksčiau jos vengė eiti turėdamos tam
įvairiausių pasiteisinimų.
Apsilankiusios interneto „Samarijos apylinkėse“
bažnyčios jau turi progų Evangelijos žinią paskelbti
kitiems žmonėms. Dažnai su nekrikščionimis mes
turime taip mažai prasmingų kontaktų, kad net
užmirštame, jog jie egzistuoja ir kad jiems taip pat
reikia išgirsti žinią apie Jėzų Kristų. Labai lengva pasi
likti savo uždarame tikinčiųjų būrelyje ir tarnauti tik
kitiems tikintiesiems. Tačiau dabar turime galimybę
patarnauti ir kitiems žmonėms iš pasaulio.

Nuotr. Edgaro Vitkevičiaus

Kaip Dievas moko ir veikia per sunkumus

Pandemija ir karantinas atnešė ir kitų pasi
keitimų. Esant karantino suvaržymams žmonės
turi daugiau laiko, nes nebėra tiek daug „bė
gimo“. Daugelio gyvenimas staiga lyg sustojo.
Žmonės vėl pradėjo mąstyti apie savo gyvenimo
prasmę. Jie daugiau leidžia laiko internete, kartu
daugiau laiko skiria prasmės paieškoms.
Pirmojo karantino Lietuvoje išvakarėse,
2020 m. kovo 15 d., daugiau kaip penkis kar
tus pagausėjo naujų registracijų į sielovados
tarnystės „ieškau Dievo“ siūlomus asmeninius
anoniminius pokalbius su e-sielovadininkais,
o į internetinį kursą „Kodėl Jėzus?“ registracijų
padaugėjo net 10 kartų! Prasmės ieškančiųjų
antplūdis po savaitės kiek sumažėjo, bet vis tiek
registracijų skaičius išliko du kartus didesnis,
nei ankstesniais mėnesiais.
Niekam nelinkiu tokių negandų, kaip pande
mijos. Tačiau noriu pasakyti, kad į sunkumus
galime žiūrėti ir pozityviau, pastebėdami, kaip
Dievas mus moko ir atveria akis naujoms gali
mybėms. Nesakau, kad tų galimybių nebuvo iki
karantino, tačiau dabar atėjo pats metas jomis
pasinaudoti.
Misiją pirmiausia yra skirta tiems, kurie
negirdėjo apie Jėzų Kristų. Todėl šiuo požiū
riu skelbti Kristų internetu yra gal 1000 kartų
prasmingiau nei bažnyčios narių susirinkime,
kuriame visi jau daug kartų šią žinią girdėję
ir yra patenkinti savo gyvenimu, nenorėdami
nieko jame keisti.
„Kai kurie nori gyventi ten, kur girdisi baž
nyčios ar koplyčios varpai, o aš noriu turėti pa

galbos namus pragaro kiemuose“ (Evangelistas
pionierius C. T. Studd)
Internetas leidžia Evangelijai pasiekti nau
jus žmones. Internete, kitaip nei fizinėje er
dvėje, žmonės nebijo pirmojo susitikimo su
tikinčiaisiais, nes išlieka anonimiški ir vieno
mygtuko paspaudimu gali bet kada atsijung
ti. Ši saugi aplinka leidžia jiems greičiau ir
labiau atsiverti. Dažnai gauname laiškų, jog
e-sielovadininkas/-ė buvo pirmasis žmogus, su
kuriuo/-ia jie galėjo atvirai pasikalbėti apie tai,
kas juos iš tiesų domina. Tarnystės „ieškau Die
vo“ e-sielovadininkas – tai specialiai parengtas
savanoris tikintysis, kuris ne tik išklauso norintį
išsipasakoti internetinį pašnekovą, bet ir paly
di jį/ją link Kristaus. Tokiu būdu įvyksta tam
tikras paradoksas – vietoje tariamo atstumo ir
svetimumo, internete tampame artimi ir galime
iš karto atvirai kalbėtis iš širdies į širdį, kalbėti
apie tai, kas iš tiesų svarbu.
Dievas naudojama sunkumus minkštinda
mas visų žmonių širdis. Jis veikia ir tikinčiųjų
širdyse – moko juos, atveria akis mūsų pašau
kimui ir boluojantiems misijos laukams „Sama
rijos apylinkėse“.
Jis sakė jiems: „Pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties Viešpatį, kad
atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. (Luko 10, 2)
Dievas siunčia mums pamokas. Mūsų atsa
komybė – priimti Jo pamokas ir jas išmokus
keisti savo gyvenimą. Dėkokime Jam už atvertas
nuostabias galimybes pasitarnauti žmonėms ir
Jėzaus Kristaus Evangelijai.
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Mintys

Kalėdos
Straipsnis perspausdintas iš Kaune leisto mėnesinio
moterų laikraščio „Moteris“, 1930 m., Nr.12.

Kun. J. Stankevičius
Koks įvairus yra mūsų žemiškasis pasaulis! Tarp to
įvairumo matoma nuostabi tvarka, nuostabus grožis.
Pasvarstykime apie mus pačius, gamtos veiksnius ir
pakelkime akis į žvaigždėtą dangų. Visur puikiausia
tvarka, neišpasakytas tikslumas. Bet kai susimąstome
apie žmogaus vidinį gyvenimą, mus prislegia sunki našta.
Visur matome tvarką, tikslą, tik žmogaus širdyje kažin ko
trūksta. Žmogus savo gyvenime stengiasi, kad kaip nors
taptų laimingas, o tos laimės kaip nėra taip nėra.
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Tuo tarpu gyvuliai nesistengia, o vis dėlto
atrodo, kad jie savo gyvenime yra daug laimin
gesni. Pasvarsčius tuos dalykus mums daug kas
atrodo neaišku, nesuprantama, kodėl žmogus
yra taip Dievo nuskriaustas. Kodėl visur tokia
nuostabi tvarka, tik žmogaus širdyje netvarka?
Daugybę tų neaiškumų išblaško Kalėdų
šventės prasmė. Jeigu žmogaus širdyje nebūtų
tos netvarkos, kuri dabar yra, neturėtume ir
Kalėdų šventės.
***
Kodėl Dievas, sukūręs pirmuosius žmones,
leido patirti pagundą? Juk Jis iš anksto žinojo,
kad žmonės tai pagundai neatsispirs... Jeigu jau
Dievas taip padarė, tai, matyt, taip ir reikėjo. Jis
už mus yra daug išmintingesnis ir geriau žinojo,
kaip reikia padaryti.

Kaip ten bebūtų, dabar reikia priimti tai, kas
yra. Pirmieji mūsų tėvai liko Dievui neištikimi
ir nusidėjo... Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nuo
dėmė nėra labai svarbi. Jeigu į šį pasaulį nebūtų
atėjęs Kristus, jeigu nebūtų buvę pirmųjų Kalė
dų, mes nebūtume supratę nuodėmės sunkumo.
Jėzus Kristus buvo Dievas ir žmogus. Jeigu
pirmieji mūsų tėvai nebūtų nusidėję amžinajam
Dievo Žodžiui, Kristui nebūtų reikėję įsikūnyti,
nebūtų reikėję priimti žmogaus kūno ir apsigy
venti žemėje.
Kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra Dievo didy
bės įžeidimas. Nusidėjęs žmogus padarė tokio
didumo skriaudą Dievui, kokios savo jėgomis
atitaisyti negalėjo. Amžinąją laimę Dievas gali
suteikti tik tiems, kurie su juo gyvena visiškoje
taikoje. Kadangi žmogus pats savo jėgomis su
Dievu susitaikyti negalėjo, dėl to turėjo būti
amžinai nuo Jo atskirtas.
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Verta pamąstyti

Dievas yra ne tik teisingas, bet ir gailestin
gas. Teisingumas reikalavo žmogų amžiams
pasmerkti. Bet dėl savo neišpasakyto gerumo
Dievas paaukojo viengimį Sūnų už žmonių nuo
dėmes. Antrasis Šv. Trejybės asmuo įsikūnijo ir
prisiėmė žmogišką prigimtį. Tik Jėzus Kristus,
Dievas – Žmogus, galėjo visiškai atlyginti Die
vui už žmonių nuodėmes. Jis taip ir padarė.
Gimė Betliejaus miestelyje, gyvendamas žmo
nėms rodė dorovingumo pavyzdį, mokė dan
giškos tiesos išalkusius žmones, mirė už žmonių
nuodėmes ir atvėrė mums duris į dangų.
Dabar žmonės, pasinaudodami Kristaus
nuopelnais, gali nueiti į amžiną laimę. Tačiau
tik gali, o ne visi ten būtinai turi eiti. Kas mokės
pasinaudoti Kristaus nuopelnais, tas į dangų
nueis, o jei nesinaudos – nenueis.
Kai kam gali kilti neramus klausimas: kodėl
Dievas taip ilgai neatsiuntė pasaulio Gelbėtojo?
Jei pirmasis gimęs pasaulyje iš pirmųjų tėvų
žmogus būtų buvęs tas pasaulio Gelbėtojas, gal
žmonės nebūtų įklimpę į tokias dideles nedory
bes. Kodėl čia Dievas taip ilgai užtruko, Jis vie
nas težino. Bet jeigu tada būtų buvęs atsiųstas
Išganytojas, žmonės nebūtų pažinę nuodėmės
baisumo ir nebūtų jautę Gelbėtojo reikalingu
mo. Žmonės turėjo įsitikinti, kaip jiems bloga
gyventi be Dievo ir kad jie vien savo jėgomis iš
gyvenimo tų blogumų pašalinti negali.
***
Kraštuose, kur žiemą siaučia nežmoniškos
pūgos, o vasarą dangus nuolat verkia lietaus
ašaromis, saulėtos dienos labai branginamos.
Dabar įsivaizduokime, kad saulė kada nors
visai nepatekėtų. Koks tada būtų visų ilgesys!?
Koks neramumas?! Tada žmonės daugiau apie
nieką nekalbėtų, kaip tik apie tai, kodėl taip ilgai
neteka saulelė... Ir vos bent kas pamatytų kur
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toli, toli už tamsiųjų miškų, už mėlynųjų jūrų
patekančią saulelę, tuoj bėgtų kiek galėdamas
visiems apie tai pranešti. Ir visiems tada būtų
didelis džiaugsmas. Nesidžiaugtų tik tie, ku
riems nuo didelės tamsos jau akys būtų visai
sugedusios ir negalėtų žiūrėti į šviesą.
Prieš Kristaus gimimą pasaulio gyvenimas
ir buvo ne kas kita, kaip tik nakties tamsuma.
Tada pasaulis buvo ištvirkęs ir sugedęs, žmonės
elgėsi tarsi gyvuliai. Bet čia ne visai tiesa. Už tokį
pasakymą nekaltų gyvulėlių reikėtų atsiprašyti.
Gyvuliai tokių nedorybių nedaro, kokias tada
žmonės darė. Kilnesni idealai, švelnesni jausmai
tuo metu mažai kam buvo žinomi. Nors Judėja
ir laukė ateinant Mesijo, bet jos gyventojai tikė
josi, kad bus išvaduoti iš sunkaus romėnų jungo.
Laukė Mesijo – galingo karaliaus, valdovo. Jie
nelaukė Mesijo – dvasios ir meilės atgaivintojo,
nelaukė nuodėmių naikintojo, bet drąsaus ir
narsaus karvedžio.
***
Tamsi ir šalta naktis apglėbia Palestinos
žemę. Pilnas Betliejus keleivių. Viešbučiai, už
eigų namai jau pilni. Neturtingieji turi trauktis
iš miestelio ir ieškoti užeigos kalnų olose, gy
vulėlių tvarteliuose. Nieko nepadarysi – tokia
yra neturtingųjų dalis. Jie ramiai gali gyventi
ir apsistoti tik ten, kur nepasiekia turtingųjų ir
galingųjų norai, kur nemato jų akys.
Bet tą naktį neturtingųjų dalis pavirsta į tokį
turtą, apie ką turtingieji ir galingieji nė svajoti
nesvajojo. Tą naktį, netikėtu laiku, kada tur
tingieji ir „laimingieji“ šiltai miega, ilsisi, visai
nežinomoje, apleistoje ir šaltoje vietoje gimsta
visų apleistas pasaulio Išganytojas, pasaulio
šviesa, žmonijos saulė. Ten Jo niekas neieško.
Apie Jį niekas nežino. Jį pagarbina tik dangiško
sios dvasios, vargingi piemenėliai ir gyvulėliai.

Tikėjimas – širdies
pasitikėjimas įrodymų
pakankamumu
„Įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio“, 2006

Josh McDowell
Gana dažnas kaltinimas, kandžiai nukreiptas
prieš krikščionis, skamba taip: „Jūs, krikščionys,
esate apgailėtini! Visa, ką turite, tai aklas tikėji
mas“. Toks teiginys rodo, jog kaltintojas mano,
jei žmogus nori tapti krikščioniu, turi įvykdyti
„intelektinę savižudybę“.
Asmeniškai „mano širdis negali džiaugtis tuo,
ką protas atmeta“. Mano širdis ir galva sukurtos
tam, kad veiktų ir tikėtų harmoningai. Kristus
mums įsakė „mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa
širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mato 22, 37,
išskirta autoriaus).
Kai Jėzus Kristus ir apaštalai kvietė žmogų ti
kėti, tai nebuvo „aklas tikėjimas“, bet „protingas
tikėjimas“. Apaštalas Paulius pasakė „žinau, kuo
įtikėjau“ (2 Timotiejui 1, 12, išskirta autoriaus).
Jėzus kalbėjo: „Jūs pažinsite [ne ignoruosite]
tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jono 8, 32).
Žmogaus įsitikinimai apima „protą, emocijas
ir valią“. Man patinka, kaip apie tai kalba F. R.
Beattie: „Šventoji Dvasia neteikia širdžiai aklo ir
nepagrįsto tikėjimo“.
„Tikėjimas krikščionybėje, – teisingai rašo
Paulas Little, – remiasi įrodymais. Tai pagrįs
tas tikėjimas. Krikščioniška prasme tikėjimas
pergalingesnis už protą, o ne stoja prieš jį“.
Tikėjimas yra širdies pasitikėjimas įrodymų
pakankamumu.

Dažnai krikščionys kaltinami aklu „šuoliu
į tamsą“. Ši mintis dažnai priskiriama Kierke
gaardui.
Man krikščionybė buvo ne „šuolis į tamsą“, o
„žingsnis į šviesą“. Aš paėmiau kokius tik galėjau
surinkti įrodymus ir padėjau juos ant svarstyklių
lėkštės. Svarstyklės pasviro į Kristaus, Dievo Sū
naus, prisikėlusio iš numirusių, pusę. Įrodymai
taip smarkiai nusvėrė Kristaus pusėn, kad tapęs
krikščioniu „žengiau į šviesą“, o ne „šokau į tamsą“.
Jei būčiau išpažinęs „aklą tikėjimą“, būčiau
atstūmęs Jėzų Kristų ir nusigręžęs nuo visų
įrodymų.
Būkite atsargūs! Nesakau, kad be abejonės
šešėlio įrodžiau, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Aš
tyrinėjau įrodymus ir svėriau pranašumus bei
trūkumus. Rezultatai parodė, kad Kristus turi
būti tas, kas skelbėsi esąs, ir aš turėjau apsi
spręsti, ką ir padariau. Daugelio skubi reakcija
būna tokia: „Tu radai tai, ką norėjai rasti“. Tai ne
tas atvejis. Aš tyrinėjimais patvirtinau tai, ką
norėjau paneigti. Mėginau paneigti krikščiony
bę. Turėjau polinkį ir išankstinį nusistatymą ne
Kristaus naudai, o prieš Jį.
Krikščioniškasis tikėjimas yra tikėjimas
į Kristų. Jo reikšmę ir vertę sudaro ne tas,
kas tiki, bet tas, į Kurį tikima – ne tas, kuris
pasitiki, bet tas, Kuriuo pasitikima.
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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 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:

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

iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš tikiu, kad
Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują dėl mano padarytų nuodėmių.
Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas. Atleisk, Viešpatie, visas mano nuodėmes ir nuplauk jas savo šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Priimu Tavo
amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju
ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.
Jeigu meldeisi šia malda nuoširdžiai, visu protu, visa širdimi ir visa savo esybe tikėdamas tuo, gali
būti tikras, kad Jėzus atėjo į tavo širdį ir tapo tavo gyvenimo Viešpačiu.

Praleisk 2022 metus su žurnalu
„Vakaro žvaigždelė“!

Užsiprenumeruoti leidinį galite:

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 15 eurų.

• Lietuvos pašto skyriuose;
• internetu km.lt, post.lt, prenumerata.lt;
• mūsų redakcijoje (Pylimo g. 20-10, Vilniuje)
arba el. paštu prenumerata@zvaigzdele.lt.

Prenumeruoti galima kiekvieną
žurnalą atskirai.
Misionieriškas labdaros fondas „Šviesa
Rytuose“, padedamas daugelio įvairių
bendruomenių draugų Lietuvoje ir
užsienyje, išleido garsaus šiuolaikinio
baptistų pamokslininko Čarlzo F. Stenlio
kasdienių Šventojo Rašto skaitinių
knygą. Joje autorius išmintingai ir
dievobaimingai panardina skaitytoją į
pamąstymus apie didįjį mūsų Dievą ir tą
sunkų, tačiau nuostabų Kelią einančius
artumoje su Juo rytą, dieną ir vakarą.
Autorius, be kita ko, pažįstamas iš
lietuvių kalba transliuojamų radijo laidų
„Prisilietimas“.

Įsigyti galima www.km.lt

Leidiniai išleidžiami:
„Gyvieji šaltiniai – 4 kartus per metus,
„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –
6 kartus per metus.
Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398,
„Tropinka“ 5399.
Ačiū, kad skaitote mūsų leidinius!
Žurnalus galite prenumeruoti
internetinėje svetainėje
www.prenumeruok.lt, www.km.lt
bei mūsų redakcijoje, adresu:
Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius
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raštinėje arba internetu
www.km.lt
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A

tsidavimo esmė –
nesikeisti: pasilik su tais,
kurie pasiliko su tavimi.
– Larry Mcmurtry

D

raugas visuomet myli ir brolis
pasirodo nelaimėje.
– Patarlių 17, 17

S

augokis bet ko, kas varžosi dėl tavo
atsidavimo Jėzui Kristui.
– Oswald Chambers

A

tsidavimas skatina
mus pasitikėti, o
tikėjimas – pasilikti.
Pasilikimas skatina
mylėti, o meilė suteikia
vilties.
– Glenn Van Dekken

N

egali būti atsidavęs visiems iš
karto. Tai – interesų konfliktas.
– Tyconis Allison

P

aviršutiniški krikščionys
linkę į ekscentriškumą.
Brandūs krikščionys yra
taip arti Viešpaties, kad
nebijo prarasti Jo vedimo.
Jie netrimituoja apie savo
ištikimybę Dievui ir kad
dėl jos pasirenka būti
nepriklausomi nuo kitų.
– A. B. Simpson

J

ei būsi atsidavęs, kiti irgi
bus tau atsidavę. Jei mylėsi,
tave irgi mylės.
– Tommy Lasorda
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