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šių metų vasarą pasitikome kitaip nei anksčiau. Ka-
ras – tai stiprų neigiamą emocinį krūvį nešantis žodis ir 
įvykis, kuris palietė ne vien ukrainiečių, bet ir viso pa-
saulio gyventojų širdis. Neatsitiktinai ir žurnale „Gyvieji 
šaltiniai“ nusprendėme daugiau dėmesio skirti KARO IR 
TIKĖJIMO temai. 

„Debesys kaupiasi. Gyvenimo erdvė mažėja. Baimė yra 
visur. Pranešimai iš frontų, vienas už kitą labiau nerimą 
keliantys pranešimai. Apima panika. Vyriausieji vadai 
dingsta bunkeryje. Gatvės ištuštėjusios. Mirties konvejeris 
veikia visu greičiu...“, – savo apmąstymuose rašo Rusijos 
krikščionis, kuris neužvėrė savo proto matyti ir suprasti 
tiesą, kokia ji yra iš tikrųjų.

„Karas iš vidaus ir karas naujienose atrodo skirtingai. 
Patirdamas karą iš vidaus, būdamas jo liudininku ir auka, 
netyčia pradedi siekti formuluočių tikslumo. Juk politinio 
korektiškumo ar Rusijos propagandos iškreipta neaiški kalba 
ne tik pateikia iškreiptą informaciją, bet ir palaiko neteisy-
bę, kurią patiria visos šio karo aukos“, – dalinasi mintimis 
Ukrainos krikščionis, akis į akį susidūręs su karo realybe. 

„Baisu, ką gali padaryti neturintis vertybių ir ribų gro-
buonis. Bet ar mes, tikintieji, matome, kad širdies kietumas 
mūsų viduje yra toks pat „grobuonis“, siekiantis savo naudos? 
Ar mes suprantame, kad mūsų poelgiai, kylantys iš meilės 
sau, taip pat žaloja mūsų artimą, skleidžia blogį ir daro 
naikinančią žalą?“, – rašo lietuvių krikščionis karininkas, 
lygindamas karo situaciją su Dievo įstatymo laužymu.

Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė karo būsena, 
stengiantis išsaugoti savo tikėjimą iki galo. Kaip ir karo 
metu galima užkietinti širdį nesuprantant, jog ne Dievas 
atsakingas už šį blogį, bet mes patys, kurie nusprendėme 
gyventi be Dievo ir leidome tamsai užvaldyti mūsų širdis. 

Tad būkime šviesa tamsos pripildytame pasaulyje, jog 
tie, kurie pasiklydo karo laukuose ir savo širdyse, gręžtųsi 
į šviesą, pažintų savo Gelbėtoją ir atsiverstų į tikėjimą. 

Saugumo ir ramybės jums!

Nuoširdžiai, 
Lina

Sveiki, brangūs skaitytojai,
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Ganytojo žodis

Ganytojo žodis

Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Karas negrįžtamai pakeitė 
mūsų pasaulį, įsismelkė į 
kasdienybę. Karo veiksmų 
sekimas sutapo su Velykų 
savaite. Skaitėme Šventojo 
Rašto pasakojimus apie Jėzaus 
Kristaus įžengimą į Jeruzalę 
iki pat įžengimo į dangų. 
Tuo pačiu metu girdėjome 
apie siaubingus įvykius ir 
net matėme jų vaizdus. Ar 
skaitomos evangelijos padėjo 
pamatyti Viešpatį? 

Galingas 
Sąjungininkas karo 
akivaizdoje gydo 
sužeistas širdis

Tie, kurie lieka 
pasaulio galingųjų 
istorijos paraštėse, 
įgyja galingą 
Sąjungininką.

2

Velykų savaitės skaitiniai, kai naujienose – 
karas

Paskutinė Jėzaus Kristaus gyvenimo atkar-
pa aprašyta labai detaliai. Kai kartu seki karo 
naujienas apie nekaltų žmonių aukas, matai, 
kad jas siekiama paslėpti ir kančių neišgirsti. 
Evangelijose detaliai aprašyta Nekaltojo kančia. 
Ką tai atskleidžia apie Dievą? Šventajame Rašte 
gausu ir Dievo pergalių, ir nekaltųjų raudų. Net 
žodžiai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą 
yra ištrauka iš Psalmių raudos. Jėzus pasirinko 
atskleisti Dievą susitapatindamas būtent su 
šiomis Rašto ištraukomis. Tie, kurie paprastai 
lieka pasaulio galingųjų istorijos paraštėse, 
įgyja galingą Sąjungininką. Nekaltos kančios 
nebepaslėptos, nebepamirštos, jos Dievui rūpi. 
Prisiimdamas atmetimą, gėdą ir mirtį Dievas 
susitapatina su kančiomis, tampa viena su jo-
mis. Žvilgsnis į šiandienos įvykius iš tokios pers-
pektyvos gali padėti pamatyti, kur yra Dievas. 

Įžengdamas į Jeruzalę su minia pasekėjų 
Jėzus atneša Dievo karalystę, Jo valdymą. Jį 
seka viltingai nusiteikę žmonės, juos pasitin-
ka pasaulio galingieji. Laukia paskutinė kova. 
Petras išsitraukia kalaviją, o Jėzus sako: užteks! 
Kad ateitų Dievo karalystė, turi būti nugalėtas 
šio pasaulio galiūnas. Atėjus kovos akimirkai 
Jėzus neruošia kovos planų, negrupuoja karių. 
Jis juos paleidžia, o priešą pasitinka vienas, 
taip apsaugodamas savo pasekėjus. Šventajame 
Rašte daug kur minima, kad vieni kenčia, kad 
kiti būtų išvaduoti. Skaitome ir apie atpirkimo 
ožį, ir apie Viešpaties Tarną, kuris kartais yra 
asmuo, o kartais Izraelis. Tiesą pasakius, kai 
televizijos ekrane išvydau į Ukrainą besiveržian-
čius tankus, užvaldė mintis, kad jei ukrainiečiai 
nesipriešins, karas ateis pas mus. Tai, kad vieni 
kenčia už kitus, nėra svetima ir šiandien. Dievas 
tebėra teisėjas, kuris nubaus darančius pikta, 
ir valdžia turi kalaviją, kad gintų gėrį. Bet kaip 
atrodo Dievo pergalė?

Dievo pergalė
Jėzus Kristus prisiima įgyvendinti ir šias 

Rašto vietas ir parodo, kokia yra Dievo pergalė. 
Kai priešininkai klausia, ar Jis yra Dievo Sūnus, 
Jėzus atsako nevienareikšmiškai. Priešininkai 
laukė Dievo triumfo, o Jėzus atsakydavo, kad 

„nuo šio meto Žmogaus Sūnus sėdės Dievo 
Galybės dešinėje“. Taip, triumfas, pergalė jau 
prasidėjo ir matoma dabar per tai, kas vyksta čia 
su Žmogaus Sūnumi, Mesiju ir kartu žmogaus 
sūnumi. Bet kas su Juo vyksta? Jis yra teisiamas 
ir tuoj bus nukryžiuotas. Kaip Danieliaus pra-
našystėje Jahvė grūmėsi su Saulės dievu Egipte, 
o arkangelas Mykolas – prieš Persijos princą, 
Jėzus sakė sugriauti Jo kūną, o po trijų dienų 
jį atstatysiąs. Matome Žmogaus Sūnų, kai Jo 
kūnas iškeltas, išaukštintas. Dievo pergalė yra 
Kryžius. Žmogaus Sūnus atidavė gyvybę už 
daugelį. Galutinė pergalė yra nugalėtas šio pa-
saulio kunigaikštis ir priešiškumas. 

Prisiimti žmogišką mirtį, gėdą, atmetimą, 
nekaltą kentėjimą reiškia parodyti Dievo garbę, 
o ne silpnumą. Taip Jis tampa vienu kūnu su 
mumis. Išgėręs mirties taurę iki galo Jis atstato 
šventyklą, bet ne iš plytų, o iš dvasios atnaujin-
tų žmonių iš visų tautų. Jis prisiima mirtį, kad 
mes per Jį, Dvasioje, taptume Dievo buveine, Jo 
gyvybės dalininkais. Jėzaus žodžiai Tėve, atleisk 
jiems, nes jie nežino, ką darą leidžia pažvelgti į 
tai, kas vyksta. Jėzus supranta, jog Dievas at-
perka tik tai, ką prisiima. Detalus pasakojimas 
atskleidžia visas detales – melagingi liudijimai, 
klasta, rūmų ir dvasininkų intrigos. Jei taip el-
giamasi su teisuoliu, tikriausiai pasaulyje nėra 
Dievo. Tai prisiėmęs Jėzus turi teisę ir pasirinki-
mą, atleisti ar ne. Toks atleidimas nėra lengvas, 
jo negalima reikalauti. Jis gali pasakyti: tebus, 
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Dievas 
susitapatina 
su kančiomis, 
tampa viena su 
jomis.

kaip norite, ką užsitraukėte. Arba nesakyti nie-
ko. Tačiau iš gelmių sušunka „Atleisk!“ ir plyšta 
Jo kūnas – šventyklos uždanga. Tačiau dėl to po 
trijų dienų Jėzaus kūnas bus prikeltas, bus nauja 
šventykla, žmonija išvaduota. 

Pasirodymas sugniuždytiems ir išsigandu-
siems mokiniams

Mokiniai matė, kaip su Jėzumi susidorojo. 
Žlugo jų Dievo karalystės viltys. Jėzaus mirtį 
jie išgyveno kaip naujo pasaulio, kurį Kristus 
skelbė, griūtį. Tačiau jie patyrė ir kitokį skaus-
mą. Savo draugą mirties akivaizdoje jie paliko 
vieną, o patys liko gyvi. Tarp mokinių ir Jėzaus 
jau buvo užsimezgusi draugystė. Jie rūpėjo 
Jam ir Jis jiems. Mirtis tai nutraukė. Žinoma, 
lieka prisiminimai. Bet prisiminimai nėra gy-
vas ryšys. Ir štai Jėzus jiems pasirodo. Paskui 
Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados 
ežero (Jono 21, 1). Viskas vyksta Jo iniciatyva. 
Jis pasirodo savo draugams, ne romėnams ar 
savo kaltintojams, nors meldėsi už visus. Jis nori 
atnaujinti draugystę ir nugalėti prarają. 

Tačiau jie neatpažįsta. Tai galima suprasti. 
Jėzus jiems buvo miręs. Jų visas pasaulis buvo 
sugriuvęs. Bet jie buvo Jėzaus draugai, mylėjo 
Jį ir buvo Juo patikėję. Tik jų tikėjimas Jėzumi 
ir Jo skelbiamu Dievu susidūrė su nenugalima 

kliūtimi – mirtimi. Jei paklaustume jų, kur yra 
Dievas, jie tikriausiai tik atsidustų. Žinome, kad 
Dievas yra visur, bet jeigu paklaustų, ką Die-
vas dabar daro mūsų gyvenime, atsakyti būtų 
sunku, ypač kai mus supa naktis. Toks Jėzaus 
pasirodymas neleidžia pasilikti nesufokusuo-
tame vaizde ir po didžiausios traumos siekia 
įtikinti, kad Dievas veikė ir veikia Jame. Bet kaip 
tai įmanoma?

Jėzus paklausia, ar turite ko valgyti? Jis nori 
ne numalšinti alkį, bet bendrauti. Nors Dievas 
yra visur ir jie prisimena draugystę su Jėzumi, 
bet nuotaika persmelkta traumos ir jie vis dar 
Jo neatpažįsta. Pirmiausia Jėzus taria žodį „Už-
meskite“. Jie užmeta ir pagauna žuvų. Taip yra 
buvę ir anksčiau. Dievas veikia per mūsų veiks-
mus pasaulyje. Dabar jie jau atpažįsta. Tačiau 
kaip pamatysime, vien atpažinimo nepakanka. 
Turint omeny, kas buvo įvykę, mokiniams reikia 
daugiau. Nepakanka vien atokaus žinojimo, at-
pažinimo. Jis taria žodį, bet vien to nepakanka. 
Žodžius, idėjas sunku pamilti, ir mokiniai bėga 
ne pas Jo žodžius. Jie bėga pas asmenį, kurį my-
lėjo. Taip, jie Jo išsigynė, taip, jiems buvo sunku 
pamatyti Dievą ten, kur Jis buvo. Tas pats Jėzus, 
kuris vaikščiojo, pasirodo savo draugams ir mo-
kiniams, ir jie Jį atpažįsta, nes Jis yra prieinamas, 
nes yra žmogus.

Sutelktas Dievo artumas ir mūsų situacijos
Tokiu būdu Jis jiems parodo Dievo artumą, 

per Jį mokiniai tampa atviri Dievui. Vaikys-
tėje būdavo smagu, jei kas iš draugų į kiemą 
atsinešdavo lęšį, o jei turėdavai pats, būdavai 
tikra žvaigždė. Lęšiu galėdavai žaisti su saulės 
spinduliais. Saulėtą dieną visur yra šviesu, bet 
su lęšiu galėdavai sutelkti saulės spindulius ir 
net ką nors padegti. Taip vyksta ir čia. Jėzus 
pakviečia pusryčių. Atmosfera – tyli. Jie aiškiai 
mato, jog tai Viešpats, nors iš pradžių Jo nepa-
žino. Visame šiame pasakojime jiems susitelkia 
vaizdas, Dievo artumas. Asmeninėje bendrys-
tėje su Jėzumi prie Jo suruošto stalo jie aiškiai 
pamato, kad tai yra Jis. O per šią bendrystę 
jie pamato, kad jie draugauja su pačiu Dievu. 
Jėzus prieina, dar labiau priartėja ir patarnauja 
kaip stalo šeimininkas. Visi mato, kad tai yra 
Viešpats. Prie stalo Dievo artumas sutelkia-
mas. Tas, kuris dėl mirties atrodė tolimas, vėl 
pasidaro artimas. 

Mokiniai Jėzaus atpažinti negalėjo ne dėl to, 
kad buvo skeptikai, bet todėl, kad negalėjo ma-
tyti Dievo ten, kur Jis buvo. Jėzus tai atitaiso. Ši 
Rašto vieta turi dvi dalis, kurios leidžia kalbėti 
apie mūsų laikus. Viena yra nenusakoma. Tai 
yra Jėzaus pasirodymas ir mūsų kasdienybė. 
Galime sakyti: gerai, jiems pasirodė, bet mums 

nepasirodo. Jiems Jėzus išsklaidė netikėjimą, bet 
mums yra kitaip. Mes prislėgti, nematome, kur 
yra Dievas. Apie Jo artumą ar buvimą žinome, 
bet neatpažįstame tame, ką išgyvename. Karo 
trauma dar labiau atitolina nuo Dievo, tačiau 
yra ir kita dalis. Ją galima pavadinti paskirtu 
pasimatymu. Tai, kad Jėzus buvo atpažintas prie 
stalo, prie laužomos duonos ir žuvies, kur Jis 
buvo šeimininkas, turėtų mums priminti apie 
Viešpaties Vakarienę. Ir tai, kad Jį atpažino prie 
bendrystės stalo, jog ten buvo sutelktas Dievo 
artumas, yra svarbu. 

Panašu, jog abi šios dalys susijusios, tai tin-
ka ir mums. Taip Viešpatį sutinkame ir prie 
Jo artėjame ir mes. Tai nėra vien tik „ten ir 
tada“, bet „kada tik laužiate šią duoną“. Kaip 
mokiniai į Viešpaties Vakarienę atsinešame ir 
savo kasdienio gyvenimo vaisius, ateiname su 
savo traumomis. Prisiminkime, jog Viešpaties 
Vakarienė buvo tik Jėzui įžengus į Jeruzalę. Ji 
primena, jog Dievas susitapatino su nekaltai-
siais, o Jėzus Kristus nugalėjo kryžiuje. Taip 
išmokstame pamatyti Dievą ir kentėjimuose. Į 
Viešpaties Vakarienę galime atnešti savo gyve-
nimą ir skausmą, o iš jos išsinešame Jo artumą 
ir išgydymą. Vakarienė ir Jo atpažinimas užtvir-
tina, kad nauja žmonija išvaduota, atleidžianti, 
kūnas atstatytas kaip nauja šventykla.
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Jayson Casper 

Anabaptistų* judėjimas slavų pasaulyje kadaise paskatino dvasinį 
prabudimą. Kristaus Kalno pamokslas padėjo ištverti persekiojimus 
sovietų laikais. O kaip atsisakymas pasitelkti smurtinius veiksmus veikia 
šiandien, kai aplink siaučia karas?  

Sutaikinimas ir taikdarystė: 

Tarnauti Dievui

Istorinis Ukrainos menonitų paveldas
Ukrainos baptistai kadaise buvo labai prak-

tiški taikdariai. Šiandien, į šalį plūstant rusų 
karo pajėgoms, daugelis tikinčiųjų atsidūrė 
priešakinėse mūšio gretose. Pastoriai šiandien 
meldžiasi už karius, bažnyčios vežioja duoną 
į apkasus. Kas nutiko? Šalį puola, reikia gintis. 
Atsisakymas pasitelkti smurtinius veiksmus, 
praktikuojamas daugelio slavų evangelikų, 
nereiškia neveiklumo ar pasyvumo. Tai aiškus 
giluminis įsitikinimas, reikšmingas principas. 
Užgimusi ir grūdinta tuometinėje Sovietų są-
jungoje, antroji pagal dydį Ukrainos baptistų 
bendrija pasaulyje pasuko kitokiu keliu nei 
jų denominacijos broliai JAV. Pasak Romano 
Rakhubos, Broliškųjų menonitų bažnyčių1 
Ukrainoje asociacijos prezidento, anabaptistų 
tradicija padarė didžiulę įtaką Ukrainos evan-
gelikams. 

Kaip baptistų vaikas Romanas vaikystėje 
niekada nemosavo žaisliniais šautuvėliais ir ne-
žaidė karo. Tėvai jį auklėjo niekada neatsimokėti 
piktu už pikta. Suaugusieji šeimos ir giminės na-
riai atsisakė tarnauti sovietų armijoje. Romanas 
prisimena, kaip vaikystėje į jų namus pas senelį 
neretai užsukdavo menonitai. Taip jis išgirdo 
ir apie oficialų 1763-iųjų metų Rusijos impera-
torės Jekaterinos II kvietimą vokiečių naujaku-
riams plėtoti veiklą ir kurti gyvenimą imperijos 
krašto gilumoje. Tada į Rusijos imperiją pradėjo 
plūsti ne tik menonitai, bet ir liuteronai bei 
katalikai, taip pat įvairūs atskalūnai bei maiš-
tininkai. Atvykusiesiems buvo pasiūlyti žemės 
sklypai, leista įsikurti, steigti savivaldą ir – kas 
buvo itin svarbu pacifistams – jie buvo atleisti 
nuo karinės tarnybos. Per kitą šimtmetį meno-
nitų bendruomenės Ukrainoje suklestėjo, gerai 
išvystė žemės ūkio ir pramonės infrastruktūrą. 

Vokiečių kalba kalbantys gyventojai gyveno 
atsiskyrę nuo savo kaimynų slavų tol, kol įvyko 

1 Broliškųjų menonitų bažnyčios (BMB) šaknys siekia Re-
formacijos laikus, kai XVI a. gimė anabaptistų judėjimas, 
siekęs atgaivinti Naujojo Testamento bažnyčios tikėjimą ir 
gyvenimą. BMB susikūrė per menonitų atgimimą Rusijoje 
1860 m. Dėl pasaulinės misijos ir migracijos Broliškųjų 
menonitų bendrija yra pasklidusi po visą pasaulį. („Gy-
venti tikėjimu. Tikėjimo išpažinimo studijų gairės“, Elmer 
E. Martens, Peter J. Klassen, Tarptautinė broliškųjų meno-
nitų bendruomenė ir Laisvųjų krikščionių bažnyčia, 2013)

du reikšmingi įvykiai, įskėlę prabudimą evan-
gelikų pasaulyje. 1858 m. imperatoriaus Alek-
sandro II įsakymu į rusų kalbą buvo išverstas 
ir išleistas Šventasis Raštas. Dar po trejų metų 
buvo panaikinta baudžiava. 

1911 metais, neskaitant naujai atsivertusių, 
Ukrainoje buvo apie 100 000 vokiškai kalbančių 
menonitų. Tas skaičius sparčiai šoktelėjo kai 
8-ame XIX a. dešimtmetyje jie buvo atleisti nuo 
karo tarnybos, o vėliau leista imtis alternatyvios 
tarnybos. 

Dėl sovietų kolektyvizacijos sukelto holodo-
moro 1932–1933 metais iš bado mirė milijonai 
ukrainiečių. Kaip ir kiti krikščionys, menonitai 
buvo persekiojami, suiminėjami, baudžiami 
mirties bausme arba tremiami į Sibirą. Antrojo 
pasaulinio karo metais tūkstančiai gyventojų 
buvo deportuoti į Centrinę Aziją. Tikinčiųjų 
Ukrainoje mažėjo, o likusieji, kurių nespėjo 
ištremti, skubėjo išvykti į Vakarus kartu su atsi-
traukiančia vokiečių kariuomene. 

1991 metais Ukraina atgavo savo nepriklau-
somybę ir tikintieji pagaliau atsidūrė visiškai 
kitokioje tikrovėje. Krikščionybė tapo neatsie-
jama naujosios respublikos dalis, tikintiesiems 
buvo suteikta laisvė formuoti viešąjį gyvenimą 
ir skleisti Evangelijos žinią. Tačiau susidūrus su 
korupcija, nominaliu tikėjimu ir užsilikusiu so-
vietiniu mąstymu žmonių galvose jiems reikėjo 
naujo priėjimo ir naujų apologetinių įgūdžių. 

Tarp kitų besiplėtojančių ir sparčiai įgy-
vendinamų idėjų kilo naujas, lig tol neregėtas 
pasišventimas socialinei tarnystei. V. Sinij sako: 
„Mūsų, krikščionių, uždavinys – ne tik vykdyti 
Dievo misiją gelbstint sielas, bet ir aktyviai 
siekti sugrąžinti šį pasaulį kuo arčiau dieviško 
plano, tiek, kiek mums tai įmanoma.“ Anot jo, 
tai reiškia ir dalyvavimą ginkluotoje savo krašto 
gynyboje. 

2014-ieji buvo lemtingo lūžio metai ne tik 
broliškųjų menonitų, bet ir visos Ukrainos 
istorijoje. Maidano revoliucija, reaguodama į 
Krymo okupaciją, vasarį nuvertė prorusiškąjį 
prezidentą [V. Janukovyčių] ir į valdžią atvedė 
provakarietišką vyriausybę. Rusija aneksavo pu-
siasalį, o Maskvos remiami separatistai perėmė 
rytų Donbaso regiono kontrolę. Ukrainą apėmė 
hibridinis, bet labai tikras karas. 

* Anabaptistų judėjimas kilo pirmoje XVI a. pusėje kaip reakcija į Liuterio ir Cvinglio reformas. Anabaptistai manė, kad 
tikėjimo doktrinas turėtų formuoti ne valstybė, o tikinčiųjų bendruomenė. Dėl požiūrio į krikštą šie tikintieji buvo 
pavadinti anabaptistais – t. y. perkrikštais. Patys anabaptistai neragino persikrikštyti, o tiesiog laikėsi nuostatos, kad 
krikštas skirtas sąmoningam tikinčiajam. Vėliau dauguma tokių tikinčiųjų pradėti vadinti menonitais – vardu Meno 
Simonso, kuris prie šio judėjimo prisidėjo 1536 m. („Gyventi tikėjimu. Tikėjimo išpažinimo studijų gairės“, Elmer 
E. Martens, Peter J. Klassen, Tarptautinė broliškųjų menonitų bendruomenė ir Laisvųjų krikščionių bažnyčia, 2013)

formuojant evangelikų atsaką į Rusijos puolimą

6
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S. Rakhuba primena 2004 m. vykusią „oran-
žinę revoliuciją“, kai ukrainiečiai tūkstančiais 
pasipylė į gatves, protestuodami prieš suklas-
totus rinkimų rezultatus. Šis veiksmas suskaldė 
evangelikus – turime paklusti valdžiai, sakė 
daugelis, bet kvietimas elgtis kaip ištikimiems 
ir atsakingiems savo šalies piliečiams didžiulio 
atgarsio sulaukė tarp jaunimo. 

Donbasas buvo paskutinis lašas. Rakhuba 
pasakoja: „2014 metais jie paklausė: Jei ne mes, 
tai kas tuomet apgins mūsų šalį? Kaip tik tada 
pacifizmo idėjos subliuško.“ Po aštuonerių 
metų Rusijos prezidentas V. Putinas paskelbė 
pripažįstąs dviejų apsišaukėliškų „respublikų“ 
nepriklausomybę, paskui dar po trijų dienų jis 
pradėjo karą. 

Kare tarnaujantis tikėjimas
Olegas Magdičas, 44-erių nedenominaci-

nės bažnyčios pastorius, veda rytinius maldos 
susirinkimus teritorinės gynybos komandai, 
kurią sudaro 80 civilių, iš kurių tik 10 yra matę 
aktyvius karo veiksmus. Rusų kariams artinantis 
prie Kijivo Ukrainos savanoriai daug dienų statė 
smėlio ir cemento blokų barikadas, prikaišiojo 
sprogmenų miesto tiltuose. Dabar jie planuoja 
persidislokuoti šalies pietuose. 

O štai Olegas Mironenko galiausiai pasirinko 
kitokį kelią. 2014 m. jis buvo vienas iš dviejų 
šauktinių iš broliškųjų menonitų tarpo. Jis 

pirmas užsirašė ginti Donbaso. Kitas vaikinas 
pasirinko alternatyvią tarnybą. Bažnyčia parė-
mė juodu abu. 

Dievas pagailėjo ir apsaugojo, kad nereikėtų da-
lyvauti tiesioginiame susirėmime, kai Olegas buvo 
paskirtas artilerijos dalinio vairuotoju. Karo trau-
mos paliko savo pėdsaką, bet kartu Olegas liudijo, 
kaip kariai gręžėsi į Jėzų, kaip jiems buvo reikalin-
ga dvasinė pagalba ir palaikymas. Į karių gretas jis 
užsirašė vėl – šįkart kaip kapelionas. Kiek vėliau 
prie jo prisidėjo kitas brolis menonitas. Šiandien 
šioje denominacijoje nemažai veteranų. „Daugelis 
žmonių mūsų bažnyčiose nenori imti į rankas 
šaunamojo ginklo, bet nė už ką nepasmerktume 
kareivio,“ – sako Maksimas Oliferovskis, meno-
nitų bažnyčios pastorius ir centro „Naujoji Viltis“ 
Zaporižėje vadovas. 

Nuo pat pirmosios karo dienos, visai kaip 
baptistai ir daugelis kitų, M. Oliferovskis akty-
viai padeda evakuoti gyventojus, teikia huma-
nitarinę pagalbą, pastogę ir maisto, ieško, kur 
nukreipti žmones toliau. Kadangi pagalbos cen-
tras visai prie fronto linijos, Donbaso konfliktų 
regione, jo darbuotojai turi nemažai patirties 
teikiant psichologinę pagalbą ir čia moka prak-
tiškai pritaikyti menonitų įsitikinimus. „Neilgai 
trukus visuomenėje turėsime labai daug piktų, 
traumuotų žmonių. Būdami pasaulio druska 
ir šviesa, turime padėti žmonėms atleisti savo 
priešams“, – sako Maksimas. 

Taigi prieš akis laukianti užduotis nelengva, 
bet nėra neįveikiama. Regis, evangelikai šauniai 
darbuojasi. Gyventojai dėkingi bažnyčioms, kad 
jos neišsilakstė, bet pasiliko ir padeda silpniems, 
remia karius. S. Rakhubos teigimu, protestantai 
Ukrainos karių tarpe turi daugiau kapelionų nei 
visa ortodoksų bažnyčia kartu sudėjus. Tam 
tikra prasme tai anabaptistų paliktas pėdsakas. 
Nuo pat nepriklausomybės paskelbimo, nors 
2014 metais toji tendencija silpnėjo, 4 iš 5 
Ukrainos evangelikų kreipdavosi dėl galimybės 
atlikti alternatyvią tarnybą, kai ateidavo laikas 
atlikti privalomąją karinę tarnybą. Tokiu būdu 
jie darbuojasi savo šalies labui, išmoksta pasitar-
nauti kitaip, be ginklo, nors tai trunka ilgiau – 
prisideda dar vieni metai. 

Nacionaliniam pasipriešinimui prieštarau-
jančių yra tik menka mažuma. Dabar, kai visi 
suaugę vyrai nuo 18 iki 60-ies metų amžiaus 
nebegali išvykti į užsienį ir turi likti ginti savo 
šalies, didžioji dalis evangelikų prisideda įvairia 
humanitarine pagalba, o ne tiesioginėse kovo-
se. Nors, kai kurių šaltinių teigimu, jie būtų 
pasirengę ir tam, jei reiktų. Dar pačioje karo 
pradžioje Ukrainos stačiatikių bažnyčios metro-
politas Epifanijus paskelbė: „Gintis ir nužudyti 
priešą nėra nuodėmė. Tas, kas ateina į mūsų 
namus su kalaviju, nuo kalavijo ir mirs.“ 

Protestantai neturi tokios centrinės valdžios 
ir figūros, kuri galėtų paskelbti tokį pareiškimą, 

 Karinio parengimo pamoka su mediniais kalašnikovais Kijive 2022 m. sausio 30 d.

bet evangelikų šaltiniai tokio požiūrio ir neuž-
ginčija. Tuo tarpu menonitai, nors smerkia karą, 
toliau laikosi anabaptistiškų įsitikinimų. Meno-
nitų denominacijos prezidentas laiške Rusijos 
stačiatikių patriarchui Kirilui rašo: „Kai Petras 
išsitraukė kalaviją, Jėzus liepė jam kišti jį atgal 
į makštį.“ Bet jis kreipiasi į abi šio brolžudiško 
karo puses: „Ar duosime priesaką ir liksime išti-
kimi Dievo karalystei, ar lenksimės prieš tautos, 
imperijos ir karo dievus?“ 

Menonitų komiteto JAV ir Kanados atstovai 
teigia: „Visi puikiai žinome, ką reiškia atsidurti 
smurto ir priespaudos sistemoje. Nesmurtingi 
veiksmai ir taikingas požiūris gali užkirsti kelią 
karui ir pagreitinti taikos įsigalėjimą karo metu.“ 
J. Matthiesas sutinka su tuo, bet pabrėžia, kad, 
nors Jėzaus sekėjams nevalia pasitelkti ginklų, 
šis principas netaikomas valdžios struktūroms. 
Bažnyčia privalo visuomet skelbti apie susi-
taikymo svarbą ir susilaikymą nuo smurtinių 
veiksmų, kol klesti taika ir karas nevyksta. Bet 
kai karas jau prasidėjęs, būtų naivu raginti 
nuleisti ginklus, kai aplink šaltakraujiškai vyk-
domas genocidas. Ginkluotas konfliktas byloja 
apie visuotinės bažnyčios nesėkmę ir kviečia vi-
sus tikinčiuosius atgailauti už tai, kad nepadarė 
visko, kad užkirstų tam kelią. 

Menonitai, kaip ir baptistai, stengiasi dar-
buotis savo tautos labui kaip išgalėdami. Jų 
pagalbos tiekiant maistą ir medicinines prie-
mones pacientams prašo valstybinės ligoninės. 
Už fonduose sukauptas lėšas perkamas apavas, 
pirštinės ir apsauginė įranga kariams. Jau svars-
toma apie psichologinės reabilitacijos poreikį 
netolimoje ateityje. Gal menonitų ir nėra daug, 
bet jie įsitikinę, kad, pasitelkdami savo anabap-
tistišką paveldą, padės Ukrainai vėl pakilti ir 
atgaivinti savo kraštą. R. Rakhuba sako: „Ir vėl 
teks viską daryti, kaip tą darėme pradžioje: kur-
sime ūkius, gydysime sielas ir teiksime dvasinės 
stiprybės pasauliui.“ 

Perspausdinta sutrumpintai iš  
www.christianitytoday.com

Iš anglų kalbos išvertė Rūta Rušinskienė 

Būdami pasaulio 
druska ir šviesa, turime 

padėti žmonėms 
atleisti savo priešams.
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Iš pirmų lūpų

Prieš daugiau kaip tris mėnesius 
į Ukrainą įsiveržė Rusijos 
kariuomenė. Prasidėjo karas. 
Visi žmonės tapo šio baisaus 
XXI amžiaus įvykio liudininkais 
ir vertintojais. Mes žinome, ką 
apie tai galvoja ir kokią įvykių 
baigtį prognozuoja pasaulis. 
Tačiau kur kas svarbiau žinoti, 
kaip šiuose įvykiuose Dievas 
naudoja tikinčiuosius, ko Jis 
moko, ką atskleidžia ir ką 
liudija. Apie tai kalbamės su 
Kauno evangelikų krikščionių 
baptistų bažnyčios pastoriumi 
Vladimiru Sereda ir 
Ukmergės krikščionių baptistų 
bažnyčios pastoriumi Kęstučiu 
Kulakausku. 

Ar pamenate, kokios buvo Jūsų mintys, kai 
sužinojote, jog Ukrainoje prasidėjo karas? 
Ar turėjote klausimų Dievui, ko norėjote 
paklausti?

V. Sereda: Kai prasidėjo karas, pirmiausia 
negalėjau patikėti, kad Rusija užpuolė Ukrainą 
turėdama tikslą ją sunaikinti. Ukrainoje gyvena 
nemažai mano artimųjų ir pažįstamų žmonių, 
todėl natūraliai apėmė nerimas, kaip toliau 
klostysis situacija.

Šis klausimas nebuvo skirtas Dievui, bet 
iškeltas sau pačiam: kodėl Ukraina tapo Rusijos 
įkaite? Juk Ukrainoje yra daugiausia Europoje 
evangelinių bažnyčių ir evangelinių tikinčiųjų! 
Аr Ukraina labiausiai nusidėjo? Аr šėtonas 
įsiuto, jog žmonės dar yra atviri Evangelijai? Аr 
Viešpats naudoja šias aplinkybes skelbti Gerąją 
naujieną ir perspėti visą pasaulį, kartu parody-
damas savo galią ir viso pasaulio bejėgiškumą?

K. Kulakauskas: Su Ukraina mane sieja itin 
glaudūs ryšiai. Nuo 2018 metų iki pačios karo 
pradžios mokiausi Kijevo Slavų Baptistų Insti-
tute (SBI). Ten vykdavau du kartus per metus 
ir besimokydamas bendraudavau su Ukrainos 
pastoriais ir tarnautojais. Taip pat Ukmergės 
baptistų bažnyčią sieja broliški santykiai su 

Karas ir tikėjimas 
krikščionių akimis

Korostýšiv miestelyje (Žitomiro srityje) esančia 
bažnyčia – nuolat bendraujame, kelis kartus 
važiuodavome vieni pas kitus į svečius, ten ke-
letą kartų vykau pamokslauti. Mes turime daug 
pažįstamų tikinčiųjų ukrainiečių, su kuriais ne 
tik bendraujame, bet ir kartu tarnaujame. Taigi 
žinia apie karą buvo itin netikėta ir skaudi.  

Ar atsivertėte Bibliją ieškodamas atsaky
mų? Gal pamenate Šventojo Rašto eilutes, 
kurios Jums prabilo, apšvietė ir suteikė su
pratimo? Ką tos eilutės Jums sakė ir tebesako 

apie tikėjimą, kuris karo akivaizdoje pasiro
dė visiškai naujoje dvasinėje šviesoje?

V. Sereda: Kai prasidėjo karas, prisiminiau 
Biblijos eilutes: Girdėsite apie karus ir karų 
gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa 
tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas. (Mato 24, 6) 

Supratau, kad mums, krikščionims, tai Dievo 
ženklas ir priminimas, kad priartėjo paskutinieji 
laikai, apie kuriuos diskutavome su tikinčiaisiais 
ir apie ką teko pamokslauti. 

Dievo numatyto plano žmonijai pakeisti neį-
manoma. Taigi mes, tikintieji, visa tai žinodami 
ir patirdami tai realybėje, galime suprasti, kaip 
sparčiai šie įvykiai pildosi. 

Tai rimtas signalas iš dangaus Dievo baž-
nyčiai, bet Jėzui duota visa valdžia danguje ir 
žemėje, Jis kontroliuoja vykstančią istoriją ir be 
Jo žodžio niekas nevyksta. 

Savo vaikams Dievas sako: Saugokitės, kad 
jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, 

Jėzus ragina 
Bažnyčią budėti 
ir melstis, žodžiu 
skelbti Evangeliją, 
o asmeniniame 
gyvenime būti mūsų 
Viešpaties Jėzaus 
Kristaus atvaizdu.

Vladimiras Sereda

Kęstutis Kulakauskas
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girtavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena 
neužkluptų jūsų netikėtai. (Luko 21, 35) 

Jėzus ragina Bažnyčią budėti ir melstis, 
žodžiu skelbti Evangeliją, o asmeniniame gy-
venime būti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
atvaizdu.

K. Kulakauskas: Biblija mus moko, kad 
žmogus per netikėjimą yra atskirtas nuo Dievo. 
Nutrūkęs ryšys su Dievu sukelia baisių pasek-
mių – skausmą, neviltį ir karą tarp žmonių. 
Žmogus nori gyventi žemėje kaip savo na-
muose, be Dievo, jis turi „savąjį tikėjimą“, o ne 
gyvą tikėjimą Kūrėju. Nors šis karas buvo tikrai 
netikėtas, tačiau Naujajame Testamente Vieš-
pats mus perspėja: Girdėsite apie karus ir karų 
gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa 
tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas (Mato 24, 6). 
Taigi Dievo Žodis mums suteikia ramybę ir viltį, 
jog tikintysis Dievo karalystę jau turi savyje.

Kaip prasidėjęs karas palietė Jūsų ben
druomenę, su kokiais naujais pastoraciniais 
ar humanitariniais iššūkiais susidūrėte?

V. Sereda: Prasidėjęs karas pakvietė tarnauti 
naujose srityse. Turime gražius maldos namus, 
tad dieną ir naktį teko sutikti, apnakvindinti, 
maitinti į Lietuvą atvykusius ar pro ją į kitas 
šalis vykstančius pabėgėlius, rūpintis jų atvy-
kimu nuo Lenkijos sienos. Ieškojome jiems 
apgyvendinimo vietų, vis dar ruošiame ir dali-
name maisto paketus, atvykusiems tikintiems 
ukrainiečiams pradėjome rengti pamaldas rusų 
kalba.

Kalbant apie pastoracinę tarnystę, žinoma, 
jog be materialinių dalykų atvykusiems pabėgė-
liams reikia teikti paguodą ir viltį, nes žmonių 
širdyse daug baimės, nusivylimo, nežinomybės, 
kai kurie jų prarado namus, artimuosius. Todėl 
su karo pabėgėliais tenka susitikti ir bendrauti 
bažnyčioje, kviesti į namus, guosti, stiprinti 
tikėjime, kartu melstis ir vesti link Dievo, kuris 
suteikia tikrą ramybę. 

K. Kulakauskas: Keletą ukrainiečių šeimų 
teko nukreipti į didmiesčiuose esančias ben-
druomenes. O su iššūkiais susidūriau kalėjimų 
tarnystėje. Lietuvos kalėjimų kapelionų aso-
ciacija, kuriai šiuo metu vadovauju, priklauso 

tarptautinei kalėjimų kapelionų organizacijai 
„Good News Jail & Prison Ministry“. Ši orga-
nizacija nuo pat karo pradžios ypatingą dėmesį 
skyrė Ukrainos kalėjimų tarnautojams bei 
nuteistiesiems – labai aktyviai teikia humanita-
rinę pagalbą bei moralinį palaikymą. Prasidėjus 
karui man teko vadovauti online kurso „Trauma 
Healing“ (liet. „Vidinių žaizdų išgydymas“) 
grupei, kurią sudarė Lietuvos ir Ukrainos kalė-
jimų tarnautojai. Šiuose kursuose nagrinėjome 
temą, kaip reaguoti ir padėti žmonėms karinio 
konflikto metu. Vienas iš kursų dalyvių, Ukrai-
nos kariuomenės kapelionas, tarnaujantis arti 
fronto linijos, dalinosi ne tik teoriniais, bet ir 
praktiniais patarimais. Kiti tarnautojai, tapę 
karo liudytojais, išliejo savo skausmą bei bai-
mes. Mūsų tarptautinė komanda su ašaromis 
meldėsi už sunkumus patiriančius ukrainiečius.  

Kaip galėtumėte apibūdinti dvi skirtingas 
kategorijas – karą ir tikėjimą – iš Dievo ir 
tikinčio žmogaus perspektyvos?

V. Sereda: Dabartinis karas – tai baisus 
šiuolaikinės realybės reiškinys, nešantis mirtį, 
išskiriantis šeimas, brolius ir seseris. Karas yra 
skausmo, netekties, praradimų, neapykantos ir 
baimės šaltinis.

Dievas mums sako: Iš kur tarp jūsų atsiranda 
karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios 

nerimsta jūsų nariuose? (Jokūbo 4, 1). Žmogaus 
nuodėminga prigimtis savo išdidume negali 
nusiraminti, bet yra pasiruošusi iki galo rodyti 
savo galią.

Tuo metu tikėjimas leidžia mums neužmirš-
ti, jog Dievas yra visa ko Viešpats ir Kūrėjas. 
Tikėjimas padeda pasinaudoti Dievo mums 
duotais pažadais. Jis perkelia mus iš nerimo 
ir baimės dykumos į oazę: Bet Viešpats yra 
mano apsauga ir mano Dievas – priebėgos uola 
(Psalmių 94, 22). Čia žmogus gali patirti Dievo 
artumą, pailsėti nuo pasaulio baimių, rūpesčių, 
kuriais jis dalinasi su Viešpačiu, pasisemti atgai-
vos ir padrąsinimo. Tikėjimas padeda pasitikėti 
Dievu, blaiviai mąstyti ir nedaryti skubotų ir 
neteisingų sprendimų. 

K. Kulakauskas: Mes gyvename pasaulyje, 
kuriame viešpatauja dvasinė tamsa, todėl melas, 
neapykanta ir karas visuomet bus šio pasaulio 
sistemos dalimi. Tikintis žmogus yra išlais-
vintas iš dvasinės tamsos, jo gyvenimas tampa 
paslėptas Dieve ir pagrįstas meile. Tokia yra 
žinia, kurią girdėjote nuo pradžios: mes turime 
mylėti vieni kitus. Ne kaip Kainas, kuris buvo 
iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? 
Todėl, kad jo darbai buvo pikti, o brolio – teisūs. 
Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. 
(1 Jono 3, 11–13) 

Kiekvienas žmogus, neturintis gyvojo tikėji-
mo, kaip ir Kainas bandys įtvirtinti savo nuosavą 
teisumą. Todėl dauguma šio pasaulio žmonių 
tiki politika, kuri iš esmės nėra iš Dievo, bet iš 
šio pasaulio. Dažniausiai politika pasireiškia 
melu, gudrumu, korupcija ir savanaudiškumu, 
todėl dėsninga, jog prasideda karai tarp valsty-
bių, nors pačios valdžios yra Dievo nustatytos. 
Tačiau net ir būdamas šiame pasaulyje tikinty-
sis, turintis santykį su Dievu, suvokia, jog Die-
vas neturi nieko bendra su šio pasaulio sistema. 
Apaštalas Jonas rašo: Nemylėkite pasaulio, nei 
to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra 
jame Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai 
kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidu-
mas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio (1 Jono 2, 
15–16). Nesunku suprasti, jog karas yra šio 
pasaulio politikos dalis, o tikintysis yra Dievo 
namų dalis.

Ką svarbaus turi suprasti žmogus, kuris vie
naip ar kitaip tapo šio karo liudininku? Kokios 
dvasinės tiesos turi pasiekti žmogaus širdį, kad 
jis nenustotų tikėti ir pasitikėti Dievu?

V. Sereda: Bet kuris gyvenimo išbandymas, o 
ypač toks kaip karas, apverčia žmogaus pasaulį, 
pakeičia jo požiūrį į daugelį dalykų, o taip pat ir į 
patį gyvenimą. Visa tai priverčia asmenį suvokti, 
kad ne žmogus yra savo gyvenimo šeimininkas. 
Ateina supratimas, jog šioje žemėje esame tik 
svečiai ir ateiviai, o sukaupti turtai neužtikrina 
saugumo, todėl jų vaikymasis yra tuščias ir 
bereikšmis. 

Norėdamas pereiti sunkumus ir išbandymus 
tikintysis turi pasitikėti Dievu ir Jo žodžiu ži-
nodamas, kad Jėzus yra pasaulio Gelbėtojas ir 
Viešpats. Jis nesikeičia, nes yra tas pats vakar, 
šiandien ir per amžius. Jo žodis mums kalba, 
kad Jis bus su mumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigos, todėl karo įkarštyje Dievas gali gelbėti, 
padėti, apsaugoti, apie ką gausiai liudija ukrainie-
čiai, kurie dalinasi patirtais stebuklais, kuriuos 
Dievas darė apsaugodamas jų gyvenimus. 

K. Kulakauskas: Visi netikintys žmonės savo 
jėgomis bando paklusti įstatymui, bet nepajė-
gia, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. 
Gyvendamas įstatymu žmogus pasitiki savo 
jėgomis, savuoju teisumu, todėl ištikus tokiai 
nelaimei kaip karas staiga griūva netikras tikė-
jimas. Žmogus atsiduria baimės ir beviltiškumo 
aplinkybėse. 

Po atsivertimo į mano gyvenimą įsibrovė 
religija, daug metų gyvenau pagal įstatymą. 
Gyvenau religingai „padorų“ gyvenimą, kol ne-
buvo pajudinti mano tikėjimo pamatai. Ramybę 
Dievas suteikė būtent per Jėzaus Kristaus mirtį, 
nes miriau įstatymo raidei, ji jau nebeturi man 
jokios galios! Pasitikėdami kūnu, t. y., įstatymo 
raide, mes skirstome žmones į gerus ir blogus, 
per tai įsiveliame į karą, kovodami už savąjį tei-
sumą. Jėzus Kristus atnešė į šį pasaulį galimybę 
priimti ir gyventi visiškai kitokį gyvenimą – gy-
venimą Dvasioje. Linkiu paprastume žvelgti į 
Kristaus kryžių ir priimti Jo malonę, tapti Dievo 
karalystės dalimi, pasipriešinti melui ir kovoti 
ne su kūnu ir krauju, bet su dvasinėmis blogio 
jėgomis (Efeziečiams 6, 12). 

Tikėjimas padeda 
pasinaudoti Dievo 
mums duotais pažadais. 
Jis perkelia mus iš 
nerimo ir baimės 
dykumos į oazę.



Irmantas Jakubonis
Sielovadininkas
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Įsivaizduokime svastiką vietoj 
Kryžiaus, ant Viešpaties stalo 
pagoniškus simbolius ir Hitlerio 
parašytą knygą „Mano kova“ (vok. 
„Mein kampf“) vietoje Biblijos… 
Skamba kaip antiutopinio 
romano, kuris vos netapo realybe, 
pradžia. Vokietijoje 1930-aisiais 
prasidėjo precedento neturintis 
nacionalsocializmo iššūkis. 
Po pralaimėjimo Pirmajame 
pasauliniame kare pažeminimo ir 
ekonominių bėdų kartėlį patirianti 
tauta „prarijo“ Hitlerio skelbiamą 
vokiečių ir „aukštesnės“ arijų 
pranašumo prieš kitas „žemesnes“ 
rases, idėjas. 

Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. 
(1 Jono 2, 15)

Pasaulis kraustosi iš proto, bet mes jam nelei-
sime mūsų palaužti, ar ne? – K. Bart (iš 1932 m. 
laiško D. Bonhoeffer)

Hitleris politinės karjeros pradžioje pa-
teikdavo save kaip pavyzdingą vokietį, gyrė 
Bažnyčią kaip moralės ir tradicinių vertybių 
tvirtovę. Bandė atrodyti religingas, sakydamas 
kalbas mojuodavo Biblija ir tvirtino esąs tikras 
tikintis katalikas, kuriuo tikrai nebuvo. Taigi 
dalis vokiečių tautos skaudžiai apsigavo – pri-
ėmė Hitlerį kaip mesiją, „Vokietijos gelbėtoją“. 
Dalis Bažnyčios taip pat suklupo pripažindama 
tautos vado autoritetą. Atsirado „Vokietijos 
krikščionių“1 judėjimas. 1933 m. naciai suvie-
nijo Vokietijos protestantų bažnyčias į vieną 
Vokietijos evangelikų bažnyčią. Šiam dariniui 
vadovauti paskyrė tuos, kurie rėmė Hitlerį ir 
nacių ideologiją. Netrukus pradėjo skambėti 
raginimai visiems laikams išsivalyti nuo bet 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/German_Christians_(mo-

vement)

Laikas rinktis

Pasirinkimas 
priešintis

kokių žydiškumo pėdsakų: „...atsikratyti Senojo 
Testamento su jo žydiška morale ir visomis isto-
rijomis apie gyvulių prekeivius bei paleistuves“, 
norėta, kad Jėzaus įvaizdis „visiškai atitiktų 
nacionalsocializmo reikalavimus“ ir panašūs 
absurdai2. Netrukus bažnyčios „pasipuošė“ 
nacių vėliavomis, šalia Kryžiaus prie altoriaus 
atsirado Hitlerio portretai. 

Kalbėk už tą, kuris pats už save negali kalbėti. 
(Patarlių 31, 8)

Pirmiausia jie atėjo paimti socialis-
tų, ir aš pratylėjau, nes nebuvau socialistas. 
Tada jie atėjo paimti profsąjungos narių, ir aš 
pratylėjau, nes nebuvau jų narys. Tada jie atėjo 
paimti žydų, ir aš pratylėjau, nes nebuvau žydas. 
Pagaliau atėjo mano eilė, ir tada jau nebeliko 
nė vieno, kas galėtų mane užtarti…3 – Martin 
Niemöller

Po įvairių nesėkmingų bandymų išlaikyti 
Bažnyčią nesuteptą nacizmo, įvyko skilimas. 
2 Эрик Метаксас. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира 

против Третьего Рейха ; [пер. с англ. Л.Б. Сумм]. — М.: 
Эксмо, 2012. — 672 с. ISBN 978-5-699-57170-3

3 https://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came_...

Tikintieji, nesitaikstantys su prasidėjusiu žydų 
persekiojimu ir nacių idėjų absurdu, subūrė 
Išpažįstančiąją Bažnyčią4, kuriai vadovavo 
D. Bonhoefferis, M. Nymeleris ir Karlas Bartas. 
Išpažįstančiosios Bažnyčios nariai režimui prie-
šinosi gelbėdami žydus, tačiau tik nedaugelis 
išdrįso atvirai pasisakyti prieš žydų genocidą. 
Tarp jų buvo diakonė Marga Meusel ir kelios 
moterys iš Berlyno bendruomenės, kurios 
pastorius buvo M. Nymeleris. Deja, tiek jų, tiek 
D. Bonhoefferio pastangos paskatinti bažnyčią 
aktyviai užtarti žydus buvo bevaisės. Teisingai 
skamba M. Meusel priekaištas: 

„Kodėl bažnyčia nieko nedaro? Kodėl ji lei-
džia, kad vyktų ši neapsakoma neteisybė... Kaip 
vieną dieną atsakysime į klausimą, kur yra 
tavo brolis Abelis? Vienintelis atsakymas, kuris 
mums, taip pat ir Išpažįstančiajai Bažnyčiai, 
liks – Kaino atsakymas („Argi aš savo brolio 
sargas?!“ (Pradžios 4, 9))5

Tuo metu tik dalis dvasininkų pasipriešino 
nacių spaudimui, veiksmams ir idėjoms. Pasi-

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Confessing_Church
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Confessing_Church
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priešinimas reiškė atimtą parapiją ir pragyve-
nimo galimybę, labiau neįtikusiems arba aršes-
niems – suėmimą, kalėjimą ar koncentracijos 
stovyklą. Einantiems į kompromisus su valdžia 
ir norintiems išsaugoti savo bendruomenes bei 
pareigas D. Bonhoefferis pareiškė: „Kas nutolsta 
nuo Išpažįstančiosios Bažnyčios, nutolsta nuo 
išganymo“. 

1934 m. judėjimas paskelbė Barmeno6 dekla-
raciją (pagrindinis autorius K. Bartas), kurios 
esminė mintis, kad Bažnyčia sukurta, skirta ir 
valdoma vieno ir tik vieno asmens – Kristaus, 
t. y. Bažnyčia nėra ir nebus priemonė valsty-
bės – t. y. nacių – tikslams įgyvendinti.

1935 m. atskilėliai sukūrė savo seminariją pa-
storiams rengti, ir D. Bonhoefferis buvo paskirtas 
jos direktoriumi. 1936 m. jam buvo uždrausta 
dėstyti, vėliau – sakyti viešas kalbas ir publikuoti. 
1937 m. naciai seminariją uždarė. Tačiau per porą 
metų seminariją baigė daugiau nei šimtas pasto-
rių, kurių daugelis vėliau buvo išsiųsti į frontą ar 
žuvo koncentracijos stovyklose.

D. Bonhoefferio troškimas sekti Kristų ir ryž-
tingai veikti vis gilėjo. Laiške Šveicarijos kolegai 
Ervinui Sucui jis rašė: „Pats laikas atsisakyti te-
ologiškai pagrįsto santūrumo valstybės veiksmų 
atžvilgiu – juk tai paprasčiausia baimė. ‘Kalbė-
kite už tuos, kurie negali kalbėti už save’ – kas 
šiandieninėje Bažnyčioje žino, kad tai yra mažų 
mažiausiai tai, ko iš mūsų reikalauja Biblija?“7

...meldžiuosi kad mano tauta pralaimėtų… 
(D.  Bonhoefferis)8

D. Bonhoefferiui, vienam įtakingiausių XX a. 
vokiečių liuteronų teologų, žinomam tiek dėl 
aktyvaus dalyvavimo pasipriešinime naciams, 
tiek ir dėl savo teologinių darbų, teko sudėtingas 
pasirinkimas: kovoti prieš savo valstybę, naciz-
mą ir Hitlerį, t. y. dalyvauti sąmoksle (siekiant 
nužudyti valstybės vadovą) arba nesikišti, tyliai 
ramiai pralaukti ir… leisti mirti daugeliui… 

1939 m. Bonhoefferis trumpam išvyko į Niu-
jorką. Europoje prasidėjo Antrasis pasaulinis 

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Barmen_Declaration
7 Эрик Метаксас. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира 

против Третьего Рейха ; [пер. с англ. Л.Б. Сумм]. — М.: 
Эксмо, 2012. — 672 с. ISBN 978-5-699-57170-3

8 https://tdbi.org/dietrich-bonhoeffer/ (Bonhoeffer replied, 
„If you want to know the truth, I pray for the defeat of my 
nation.“)

karas. Draugai jam patarė negrįžti ir suorgani-
zavo pareigas bei vietą teologijos universitete, 
kuriame jis kadaise stažavosi. Tačiau Bonho-
efferis, prabuvęs Amerikoje kelias savaites, 
visų nuostabai, grįžo į Vokietiją. Reinholdui 
Niebuhrui (kuris JAV įdėjo daug pastangų, kad 
išrūpintų D. Bonhoefferiui vietą) jis rašė: „Turė-
jau laiko mąstyti ir melstis [...], kol Dievo valia 
man tapo visiškai aiški. Padariau išvadą, kad 
atvykti į Ameriką buvo mano klaida. Šį sunkų 
laikotarpį mūsų tautos istorijoje turiu ištverti 
kartu su krikščionimis Vokietijoje. Neturėsiu 
teisės dalyvauti krikščioniškojo gyvenimo kūri-
me, jei nesidalysiu šio meto išmėginimų su savo 
tauta…“

Tad Bonhoefferis galutinai apsisprendė ne 
vien išpažinti tiesą, ne vien rašyti apie „brangią 
malonę“ ar „mokinystės kainą“, bet ir ją su-
mokėti. Jo mokinys, bendražygis, artimiausias 
draugas, maldos partneris ir nuodėmklausys 
Eberhardas Bethge labai įžvalgiai apibūdino 
apsisprendimo aktyviai dalyvauti sąmoksle 
prieš Hitlerį motyvus: „Mes supratome, kad vien 
išpažinimas, kad ir koks drąsus jis būtų, vis tiek 
reiškia nuolaidžiavimą žudikams. Nepakanka 
atsisakyti bendradarbiauti ir sekmadienį po 
sekmadienio pamokslauti „vien tik Kristų“. 
Nacių valstybė net nesivargino uždrausti tokių 
pamokslų. Kodėl turėtų? Taigi priartėjome prie 
ribos tarp išpažinimo ir pasipriešinimo, ir jei 
nebūtume peržengę šios ribos, mūsų išpažinimas 
būtų tapęs bendradarbiavimu su nusikaltė-
liais. Tapo aišku, kokia yra Išpažįstančiosios 
Bažnyčios problema: mes priešinomės savo 
išpažinimu, bet neišpažinome savo tikėjimo 
pasipriešinimu.“9

Tad nusprendus aktyviais veiksmais prisi-
jungti prie sąmokslininkų, Bonhoefferio sesers 
vyras Hansas von Dohnanyi, asmeninis Reicho 
teisingumo ministro padėjėjas, o taip pat Abve-
ro (vokiečių karinės žvalgybos – aut. past.) 
darbuotojas su admirolo Canario žinia padarė 
Dietrichą Abvero agentu. Tai suteikė galimybę 
Bonhoefferiui veikti pasipriešinimo labui, atlais-
vino jį nuo gestapo sekimo ir privalomo šauki-
9 Эрик Метаксас. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира 

против Третьего Рейха ; [пер. с англ. Л.Б. Сумм]. — М.: 
Эксмо, 2012. — 672 с. ISBN 978-5-699-57170-3

mo į kariuomenę. Jis rinko žvalgybinę informa-
ciją naciams. O iš tiesų aktyviai prisidėjo prie 
sąmokslo prieš Hitlerį rengimo. Agento statusas 
leido jam keliauti į užsienį ir pasinaudojant 
ankstesniais turimais ekumeniniais kontaktais 
megzti ryšius su sąjungininkais, domėtis „taikos 
sąlygomis, kad vokiečių pasipriešinimas turėtų 
gerą užnugarį planuojamame puče prieš Hitlerį. 
Tačiau mėginimai sutarti su sąjungininkais dėl 
taikos tikslų liko bergždi.“10  

Tuo pat metu jis tęsė teologinius apmąsty-
mus ir rengė knygą „Etika“, kurioje pagrindė, 
jog krikščionis turi teisę dalyvauti politiniame 
pasipriešinime diktatūrai. Suprantama, kovos 
metu padaryti veiksmai (melas, žmogžudystė 
ir kt.), nepaisant aukštų pasipriešinimo motyvų, 
visgi lieka nuodėmėmis. Tačiau Bonhoefferis ir 
nebandė teisinti šio savo sprendimo bei pripa-
žino, kad prisiima kaltę sau. „Etikoje“ jis rašo: 
„Kai žmogus atsakingai prisiima kaltę sau, jis 
priskiria ją sau ir niekam kitam. Jis atsako už 
ją... Kitų žmonių akivaizdoje jis yra išteisinamas 
dėl baisios būtinybės; savo paties akivaizdoje 
jis yra išteisinamas savo sąžinės, tačiau Dievo 
akivaizdoje jis tikisi tik malonės”11.

10 https://www.prizme.lt/zurnalas/?p=1298 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer 

(„When a man takes guilt upon himself in responsibility, 
he imputes his guilt to himself and no one else. He answers 
for it... Before other men he is justified by dire necessity; 
before himself he is acquitted by his conscience, but before 
God he hopes only for grace.“)

1943 m. nepaklusnus valdžiai ir jos pri-
metamai ideologijai pastorius buvo suimtas. 
Kalėjime jis praleido dvejus metus ir nenustojo 
darbuotis. Šeimos jis prašė knygų, daug skaitė 
ir toliau rašė. Svarstė, kaip skelbti Evangeliją, 
„pilnametystės sulaukusiam“, nereligingam pa-
sauliui, kuriam nereikalingas Dievas ir religija, 
taip pat aptarinėjo ir kitus teologinius bei asme-
ninius klausimus. Iš daugybės užrašų ir laiškų, 
kuriuos jis rašė kalėjime, vėliau jo draugai su-
darė rinkinį „Pasipriešinimas ir paklusnumas“. 

Karo sąjungininkų pajėgos vis labiau artėjo 
prie Vokietijos, suteikdamos kaliniams vilties. 
Tačiau 1944 m. po nepavykusio pasikėsinimo 
į A. Hitlerį išaiškėjo dauguma pasikėsinimo 
dalyvių, kas išjudino teismų mašiną. 1945 m. ba-
landžio mėnesį buvo duotas įsakymas pašalinti 
aktyvius sąmokslo dalyvius,  tarp kurių buvo ir 
D. Bonhoefferis.

„Kas pasipriešins? Tik tas, kuriam svarbiau-
sias vertinimo matas yra ne protas, ne principai, 
ne sąžinė, ne laisvė ir ne jo paties dorybė, bet 
tas, kuris yra pasirengęs visa tai paaukoti, kai 
tikėjimas ir besąlygiškas paklusnumas Dievui 
kviečia jį paklusti ir atsakingai veikti. Jo gyveni-
mas tampa ne kuo kitu, kaip tik atsaku į Dievo 
klausimą ir kvietimą.“12

12 https://www.lksb.lt/lt/straipsnis/kaip-kalbame-apie-die-
va-be-religijos

Kas nutolsta nuo 
Išpažįstančiosios 
Bažnyčios, nutolsta 
nuo išganymo.
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Vasaros interviu

Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas, kai Ukrai
noje prasidėjo karas? 

Kokių nors didesnių išorinių pokyčių, susi-
jusių su karu Ukrainoje, mano asmeniniame 
ir šeimos gyvenime neįvyko. Tačiau iškilo 
daug įvairių klausimų, skatinančių pergalvoti 
egzistencijos ir tikėjimo sritis, kurios karo kon-
tekste įgauna kitokią prasmę nei taikos metu. 
Gyvenimas be iššūkių yra labai patogus, mes 
susikuriame saugią aplinką, siekiame asmeninės 
gerovės pamiršdami, jog kūno komfortas gali 

Ginantys tėvynę 
žino, ką reikia daryti. 
Pasitikėkite Dievu!

Būti kariu, kuris siekia 
užgrobti, kad pasinaudotų 
kitu, ir būti kariu, kuris siekia 
apginti savo kraštą ir jos 
gyventojus nuo agresoriaus, ne 
tas pats. Lietuvos kariuomenė 
nesimoko pulti, kad pavergtų ir 
išnaudotų, ji mokosi ginti. Apie 
tai ir dar daugiau kalbamės 
su Alytaus evangelinės 
bažnyčios pastoriumi, Lietuvos 
kariuomenės Didžiosios Kovos 
apygardos 8-osios rinktinės 
vyriausiuoju puskarininkiu – 
seržantu majoru Dariumi 
Šulskiu.

„užmigdyti“ mūsų tikėjimą, padaryti nerangius 
pokyčiams, kurių link mus kviečia Dievo Žodis. 
Karo pas kaimynus laikmetis priverčia pažvelgti 
į asmenines vertybes, gyvenimo kokybę ir su-
prasti, kaip greitai viskas gali pasikeisti.

Stebėdami karo Ukrainoje įvykius išvydo
me daug protu nesuvokiamų dalykų. Kokių 
jausmų kyla matant tai, kas vyksta? Ar tie 
jausmai kinta?

Taip, jausmų ir minčių kilo įvairių. Liūdna, 
kad vieno žmogaus ambicijos ir nesuprantami 
motyvai šiandienos pasaulyje įgyvendinami 
tokiais būdais. Baisu matyti, kaip šis žmogus, 
kurio sprendimu žudomi vaikai, motinos, jau-
nuoliai, garbingo amžiaus žmonės ir naikinami 
iki karo klestėję miestai, viešai cituoja Šventąjį 
Raštą apie gyvybės už draugus guldymą, pa-
mokslauja minioms apie meilę, o rusų tauta, 
giliai apsigaudama, tai priima ir palaiko. Sunku 
priimti faktą, jog tikinčiųjų bendruomenės 
atvirai palaiko tokius dalykus. Skaudu, kad 
Vakarų pagalba Ukrainai stipriai vėluoja ir kai 
kur galima įžvelgti net veidmainiškų jų poelgių. 

Vyksta karas, kokių klausimų Jums kyla 
kaip kariui ir tikinčiam žmogui? Kaip atrodo 
karas ir tikėjimas tikinčio kario akimis? 

Kaip tikinčiam žmogui man norisi dejuoti ir 
melstis už karo draskomą Ukrainos tautą; taip 
pat už pražūties kelią pasirinkusią Rusiją ir jos 
tautą; už Vakarų pasaulį, kuriame šalia laisvės 
ir taikos siekio įteisinami neteisūs dalykai; už 
mūsų Lietuvą, kurioje aukščiausia valdžia ti-
kėjimo bendruomenes marginalizuoja... Labai 
norėčiau, kad Dievo žmonės gebėtų įžvalgiai at-
sirinkti. Dievo karalystė, kurios piliečiai esame, 
kviečia mus gyventi Dievui, o taip gyvenantys 
bus nepatogūs visur, kur skelbs Evangeliją, nes 
ši žinia įtikina pasaulį dėl nuodėmės. Įsitikinau, 
jog tamsa, kurią dažnai vadiname nuodėme, yra 
pastatyta ant melo ir propagandos pamatų. Me-
las labai lengvai reiškiasi net per tikinčiuosius, 
kurie nesugeba atpažinti savo egoistinių širdies 
troškimų, nemato reikalo atgailauti. Pretenzija 
į tiesą, nors iš tiesų neturi kompetencijos ver-
tinti ar aiškinti, taip stipriai mus suklaidina tiek 
karo atžvilgiu, tiek pandemijos, tiek dvasiniais 
klausimais.
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Evangelinio tikėjimo tikinčiųjų kariškių 
greičiausiai nėra daug, nes visi kiti tradiciškai 
save laiko katalikais. Kaip tikintis kariškis turiu 
ruoštis Lietuvos gynybai ir padaryti viską, kas 
nuo manęs priklauso, kad mūsų tauta būtų 
saugi. Tiesiog šių dienų karo kontekste turėtu-
me suprasti, kad negalime kalbėti apie Lietuvos 
valstybę be krašto gynybos. Į ją gali pasikėsinti 
bet kas, net labai piktas kaimynas, kurį, deja, 
turime. Tėvynę iš mūsų priešas gali atimti, jei 
neparodysime, kad esame labai rimtai nusiteikę 
ginti mums patikėtą kraštą.

Baisu, ką gali padaryti vertybių ir ribų neturin-
tis grobuonis. Bet ar mes, tikintieji, matome, kad 
mūsų širdies kietumas yra toks pat „grobuonis“, 
siekiantis savo naudos? Ar suprantame, kad mūsų 
poelgiai, kylantys iš meilės sau, taip pat žaloja 
mūsų artimą, skleidžia blogį ir daro naikinančią 
žalą? Kaltas prieš Dievo įstatymą, jei neatgailaus, 
pražus kaip bet kuris žūstantis Ukrainos kare.

Prasidėjus karui Ukrainoje mano širdyje nu-
skambėjo Šventojo Rašto žodžiai, užrašyti Luko 
evangelijos 13-ame skyriuje: „Tuo pačiu metu 
atėjo keli žmonės ir papasakojo Jam apie galilė-
jiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų auko-
mis. Jėzus, atsakydamas jiems, tarė: „Ar manote, 
kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už 
visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? 
Ne, sakau jums! Bet jei neatgailausite, visi taip 
pat pražūsite“. Daugelis klausia, kodėl taip at-
sitiko Ukrainai? Gal tai Dievo teismas? Kristus 
neleidžia ieškoti kaltų ir priežasčių sakydamas, 
jog nei vienas nėra teisesnis nei tie, kuriems 
taip atsitiko. Todėl, jei žmogus nesusitaikys su 
Dievu per Kristų, jis bus pasmerktas. Kristus – 
vienintelė viltis žmogui būti išteisintam Dievo 
akyse, bet jei tuo netiki, neturėsi pasiteisinimo, 
kai Jis teis pasaulį.

Karas iš teorinio mums tapo realus. Tik
riausiai daugeliui naujai iškilo etinių klau
simų, susijusių su karu: ar imti ginklą, likti 
ar bėgti, kaip pasireiškia patriotiškumas, 
kaip elgtis tikintiems kariams… Ką norėtu
mėte pasakyti tiems, kuriems kyla panašių 
klausimų?

Nėra sunkesnių klausimų už etikos klausimus 
krikščionybėje. Todėl į daugelį čia nuskambėju-

sių nuoširdžiai neturiu atsakymų. Taikos metu 
turime stengtis gyventi dorai ir teisingai, kurti 
ryšius ir draugiškus santykius, kiek galime, da-
ryti gera mūsų silpniesiems. Turėtume ieškoti, 
kaip pažaboti savo savimeilę, kad kurtume meilę 
veiksmais laimindami artimus mums žmones. 

Ką darė ukrainiečiai kariškiai prasidėjus 
karui? Jie išsiuntė savo žmonas ir vaikus, pasi-
rūpindami jų saugumu, kad galėtų netrukdomi 
ginti savo žemę. Todėl, manyčiau, jog taip turė-
tume elgtis ir mes, ypač tie, kurių šeimose yra 
mažamečių vaikų, nėščiųjų, kad jie būtų saugūs, 
tada ir karys bus tvirtesnis. Turėtume paskatinti 
kiek įmanoma anksčiau, dar prieš karo veiks-
mus, palikti savo namus, žmones, kurie atsi-
durs karo zonoje. Ukrainos atvejis parodė, kad 
likę gyventojai tapo didžiule našta ir pavojumi 
ukrainiečių kariškiams, siekiantiems užtikrinti 
nepasitraukusių žmonių apsaugą. Likę namuose 
gyventojai net ir pasislėpę rūsiuose apribojo 
šalies kariuomenės veiksmus, todėl pasitraukti 
silpniesiems iš karo zonos nėra nepatriotišku-
mas, bet savalaikis būtinas veiksmas. 

Ar turėtų pajėgūs vyrai ginklu ginti mūsų 
valstybę? Taip, turėtų, esu tuo įsitikinęs. Bet 
manančių kitaip aš neteisčiau. Jei kausto baimė 
ir sąžinė neleidžia paimti ginklo, yra daugybė 
kitų galimybių padėti. Karo metu reikia atlikti 
daugybę logistikos, transportavimo veiksmų, 
paruošiamųjų darbų, rūpintis sužeistųjų eva-
kuacija, padėti juos slaugant, gaminant maistą, 
tiekiant humanitarinę pagalbą ir t. t. Jei tai galėsi 
daryti, daryk dėl savo Tėvynės. 

Visiems norėčiau palinkėti ramybės ir pasi-
tikėjimo, jog tie, kuriems pavesta sunki užduo-
tis ginti Tėvynę, tikrai žino, ką reikia daryti. 
Tikinčiam žmogui noriu priminti, kad viskas 
yra Dievo rankose. Jo sostas nesudrebėjo, bet 
tvirtai stovi net ir siautėjant tokiems baisiems 
dalykams. 

Esate puskarininkis, o sykiu ir pamoks
laujate, tarnaujate evangelinėje bažnyčioje. 
Kaip dera šie gyvenimai? 

Kai pradėjau tarnybą kariuomenėje, kai kas 
klausdavo manęs: ką bendra turi kariuomenė ir 
tikėjimas? Tai girdėdamas truputį sunerimau ir 
pradėjau klausti Viešpaties, gal tai nėra krikščio-

nio kelias. Tuo metu skaitydamas Šventąjį Raštą 
niekur neradau, kad būtų pasakyta, jog žmogaus 
profesija nedera su tikėjimu. Mes matome, kaip 
Kristų priima Romos karininkai, kaip jie eina 
prašyti pagalbos dėl išgydymo ir Kristus jiems 
padeda. Senajame Testamente matau kariau-
jantį karalių Dovydą, kuris kare gauna daugybę 
vertingų Viešpaties pamokų. 

Tarnyba kariuomenėje man padeda labai 
daug suprasti apie Kristų. Jis nuolankus Avinė-
lis, bet ir Liūtas. Jis aukoja savo gyvybę, tačiau 
yra kareivijų Viešpats, Karalius, Valdovas, nuo 
kurio žodžio priklauso Jį paniekinusio gyvybė. 
Jis teis teisingai, ir niekas to neišvengs. Tokia 
meilės kaina. Meilė be tiesos ir teisingumo yra 
iškrypusi, o teisingumas be meilės ir savęs auko-
jimo yra baisi rykštė. Turime išmokti suderinti 
tiesą su meile ir Kristaus gailestingumą su Jo 
šventumu. Jis niekada nepateisins nuodėmės, 
bet atleis atgailaujančiam.

Ką, Jūsų nuomone, pakeitė karas ir ką 
mūsų požiūryje turėtų dar pakeisti? Klausiu 
ir kaip dvasininko, ir kaip kario.

Pasakysiu keistą dalyką. Tiek karas, tiek 
taika yra teismo arba malonės laikas. Krikš-
čionio gyvenimas yra nuolatinė karo būsena 
stengiantis išsaugoti savo tikėjimą iki galo. 
Žmogaus tikėjimą išbando ne tik praradimai, 
bet ir ramybės laikotarpis. Tą matome iš Senojo 
Testamento Dievo tautos gyvenimo, tą matome 
iš skaudaus žydų tautos prasilenkimo su Mesi-
ju neatpažįstant Kristaus atėjimo. Jie nužudė 
savo Gelbėtoją, paguodos, ramybės ir gerovės 
Kūrėją. Ką turėjo išgyventi apaštalas Paulius, 
kai jis netikėtai susitikęs su Kristumi suprato, 
kad netarnauja Dievui, bet eina prieš savo 
Viešpatį? Ir kokia malonė atsipeikėti, net jei tai 

vyksta karo metu. Ramybės arba sėkmės laikas 
gali net labai rimtai apakinti, atvesti į nejautrų 
ir kietą elgesį net ir tikinčius Dievu žmones. 
Kaip ir karo metu, galima užkietinti širdį nesu-
prantant, jog ne Dievas atsakingas už šį blogį, 
bet mes patys, kurie nusprendėme gyventi be 
Dievo ir leidome tamsai užvaldyti mūsų širdis. 
Apreiškimo knygoje matome paskutinio žemėje 
karo paveikslą, kuriame Avinėlio ir Jo tarnų ka-
riuomenė stovi prieš senosios gyvatės, drakono, 
melagio ir juo sekančių žmonių kariuomenes. 
Būtent ją sunaikins ugnis iš dangaus, ir tada 
nebeliks šio pasaulio, Dievas sukurs naują. Taigi, 
kas šiandien netiki Dievu, jau yra nuteistas ir 
pasmerktas, o kas priima Kristų ir Juo gyvena, 
matys Naująją žemę.

Kaip ir ko meldžiatės šioje situacijoje? Ko 
tikitės?

Meldžiuosi už abi kariaujančias puses: kad 
vienus Dievas išgelbėtų, o kitiems leistų prare-
gėti, ką jie daro, ir atgailauti. Prašau, kad mano 
broliai ir seserys suprastų, kad mes ne viską 
žinome, suprantame ir galime paaiškinti; kad 
pasiliktų surinkimo bendrystėje ir supratime, 
jog mums reikia kitokių ir kitaip mąstančių. 
Meldžiu, kad mano paties širdis neužkietėtų ir 
sugebėčiau įžvelgti savo širdies uolas, kad atėjus 
laikui atgailaučiau ir jos sutrupėtų. Apsaugok 
Dieve nuo aklumo ir apsigavimo neatpažinti 
Tavęs, padėk priimti Tave ir skaudžias pamokas, 
kokios jos bebūtų, kad nepamirščiau gautų įž-
valgų ir gyvenčiau nuolankiai Tavo akivaizdoje. 
Noriu pažinti Kristų kartu su savo bažnyčia, 
kurią myliu. Už tai ir meldžiuosi.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Henrikas Žukauskas

Tikinčiam žmogui 
noriu priminti, 
kad viskas yra 
Dievo rankose.
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Roman Soloviy
Lvivas, Ukraina

2022 m. kovo 13 d.
Kai kurie jūsų tikriausiai žinote, jog Ukraina 

daugelį dešimtmečių buvo lyg „Biblijos diržas“ 
Rytų Europoje ir posovietinėje erdvėje. Ukrai-
noje veikia daug evangelinių bažnyčių ir jų 
asociacijų. Mūsų šalis daug metų siunčia šimtus 
krikščionių misionierių į daugelį pasaulio šalių. 
Būtent Ukrainoje veikė daugiausia evangelinių 
seminarijų. 

Tačiau karas nutraukė mūsų darbą teologinio 
švietimo srityje. Pagrindinės teologijos insti-
tucijos Ukrainos pietuose ir centre evakavosi į 
Vakarų Ukrainą. Viena geriausių teologinių se-
minarijų Kijevo apylinkėse smarkiai nukentėjo 
nuo stipraus bombos sprogimo. Kita seminarija 
netoli Kijevo yra sunkių karo kovų zonoje. Visa 
tai įvyko per pirmąsias tris karo savaites. 

Daug blogiau už materialinius nuostolius 
yra seminarijų personalo netektis. Kai kurioms 
seminarijoms pavyko išvykti į Vakarų Ukrainą 
ir dabar jos bando organizuoti nuotolinį mo-
kymosi procesą. Tačiau kai kurie darbuotojai 
liko laikinai okupuoti. Dar kiti, išsigandę taikių 
gyvenamųjų rajonų bombardavimo siaubo, 
masinių civilių žudynių ir sistemingo Rusijos 
okupantų smurto, tapo karo pabėgėliais. Kaip ir 
kada galėsime sugrąžinti pabėgėlius į Ukrainą? 
Kada darbuotojai ir studentai galės grįžti į savo 
universitetų miestelius? Kiek jų išgyvens šį karą? 
Šiandien į šiuos klausimus turime tik vieną at-
sakymą – maldą. 

[...]

Mintys iš apkasų 
dienoraščio 
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Karas iš vidaus ir karas naujienose atrodo 

skirtingai. Patirdamas karą iš vidaus, būdamas 
jo liudininku ir auka, netyčia pradedi siekti for-
muluočių tikslumo. Juk politinio korektiškumo 
ar Rusijos propagandos iškreipta neaiški kalba 
ne tik pateikia iškreiptą informaciją, bet ir palai-
ko neteisybę, kurią patiria visos šio karo aukos. 
Nėra jokio „konflikto Ukrainoje“, nėra jo ir dabar, 
nebuvo jo ir 2014–2015 metais. Karą Donbase 
išprovokavo, pradėjo, apginklavo ir jam vadovavo 
Rusijos kariuomenė. Šiandien taip pat nėra jokio 
„konflikto Ukrainoje“, bet vyksta brutali, klastin-
ga Rusijos kariuomenės invazija į Ukrainą. Nėra 
jokios „specialios karinės operacijos“, kaip Rusi-
jos propaganda melagingai vadina karą. Vyksta 
žiaurus, plataus masto karas, kuriame naudojami 
visi įmanomi ginklai, išskyrus branduolinius (kol 
kas). Tai didžiausias karas Europoje nuo Antrojo 
pasaulinio karo laikų. Šio karo tikslas nėra kokia 
nors mitinė Ukrainos „denacifikacija“, nebent 

tai reiškia fizinį mūsų gyventojų, mūsų valsty-
bės, mūsų miestų, mūsų tapatybės ir kultūros 
sunaikinimą. 

Kodėl taip svarbu tiksliai formuluoti? Tai 
turi įtakos mūsų veiksmams ir maldoms. Abs-
trakčios maldos už taiką Ukrainoje gali reikšti, 
kad ukrainiečiai turi susitaikyti su savo „istori-
nės klaidos“, prarastos didžiosios rusų tautos 
etninės grupės nuo „Kamčiatkos iki Karpatų“ 
likimu ir priimti Rusijos imperijos atgimimo 
pagrindo statusą. Manau, kad dauguma šio karo 
aukų nenori taikos, kuri reikalautų atsisakyti 
laisvės ir tapatybės. Mes siekiame taikos, tačiau 
norime tokios taikos, kuri leistų mums išlikti 
laisvais žmonėmis, turinčiais teisę pasirinkti 
savo kelią. Todėl melstis už taiką Ukrainoje ir 
išlikti nuoširdiems – reiškia melstis už karinį 
Rusijos pralaimėjimą, už jos valstybinės galios 
žlugimą, už jos ekonominės jėgos sunaikinimą. 

[..]

Sudegintos Biblijos ir krikščioniška literatūra  
Irpino Eurazijos misijos ofise
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„Mūsų gyvenimai jau niekada nebebus to-

kie patys.“ Prisimenu, kaip pirmosiomis karo 
dienomis nuolat kartojau šią banalią frazę savo 
šeimai. Šiandien sukanka lygiai mėnuo nuo 
tada, kai mane pažadino žmona ir pasakė, kad 
tą dieną neišvyks į komandiruotę. „Karas?“ – 
paklausiau jos vienu žodžiu. – „Taip, pranešama 
apie raketų atakas visoje Ukrainoje,“ – atsakė ji.

Praėjus mėnesiui nuo karo pradžios supra-
tau, kad mes net nesupratome, kaip šis karas 
pakeis mūsų gyvenimus. Bet kokie svarstymai 
šia tema šiandien yra preliminarūs, nes karas 
dar nesibaigė. Nežinome, kiek jis truks ir kaip 
baigsis. Nors supratau, jog intelektualiai grįžti į 
ankstesnį gyvenimą neįmanoma, pirmosiomis 
karo savaitėmis negalėjau priprasti prie naujos 
realybės. Kaip ir daugelis mano draugų, gyvenau 
„atidėtą gyvenimą“, kurio esmę sudarė atkaklus 

lūkestis, kad netrukus sugrįš buvęs normalus 
mūsų gyvenimas.

Turiu pripažinti, kad į praeitį negrįšime. 
Turime ne laukti karo pabaigos, kad galėtume 
pradėti gyventi, bet išmokti gyventi naujomis 
sąlygomis. Naujos tikrovės pripažinimas viduje 
suvokiamas kaip buvusio gyvenimo išdavystė. 
Bet tada klausiu savęs, ar mano šeima ir draugai, 
kurių nematau, mano žuvę tautiečiai norėtų, 
kad užsisklęsčiau savo sielvarte ir nenorėčiau 
priimti naujos karo tikrovės? Ne, turiu grįžti 
prie savo – vyro, tėvo ir teologo – pareigų, 
turiu įveikti savo savigraužą arba išmokti su ja 
gyventi. Turiu vėl išmokti tikėti, skaityti Žodį ir 
melstis. Kito kelio nėra. Juk, kad ir kaip banaliai 
tai skambėtų, gyvenimas nebus toks pat kaip 
anksčiau.

Dėkoju už jūsų maldas!

Rusijos kariuomenės 
susprogdintas Eurazijos 
misijos ofisas Irpine

Vos tris mėnesius veikusi Irpino baptistų bažnyčia

Irpino Biblijos seminarija persikėlė į interntinę erdvę
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Mintys balsu

Jurij Sipko
buvęs Pasaulio baptistų aljanso 
viceprezidentas
Rusijos evangelikų baptistų pastorius

***
Žmogus gali būti sąžiningas. Ir yra žmogus be 
sąžinės graužaties.  
Planetos masto tragedija įvyksta tada, kai tas 
nesąžiningas asmuo turi neribotą valdžią. 
Smegenys yra sudėtingas dalykas. Dėl galios 
smegenys tampa nereikalingos.  
Taip ir atsitinka. Nesąžiningas žmogus, 
turintis neribotą galią, sako savo maršalams: 
„Nužudykime Ukrainą!“ Jei jie turėtų smegenų, 
maršalai paklaustų: „Kodėl?“  
Bet jei jie neturi smegenų, sąžinės, maršalai 
sako: „Tikrai taip!“ ir perduoda įsakymą savo 
generolams! Nužudyti Ukrainą. 
Generolai neturi smegenų. Jie neturi sąžinės. 
Jie įsakymą perdavė savo pulkininkams. 
Nužudykite Ukrainą!  
Pulkininkai yra tarnautojai, negalima ginčytis. 
Negalima užduoti jokių klausimų. Taip, jie 
tai daro! Ir perduoda įsakymą kapitonams. 
Nužudykite Ukrainą!  
Kapitonai yra maži vyrai. Viršininko įsakymas 
pavaldiniui yra įstatymas. Taip! Ir jie perduoda 
įsakymą seržantams. Nužudyti Ukrainą. 
Seržantai yra maži vyrai. Bingo! Ir jie transliuoja 
įsakymus kareiviams. Kareiviai yra niekas, 
drebanti būtybė. Vadas pasakė, kareivis padarė. 
Kareiviai ėjo žudyti Ukrainos. Rezervuarai. 
Raketos. Patrankos. Lėktuvai. Bombos.  

Kulkosvaidžiai. Viskas dega. Ukraina dega. 
Mokyklos dega. Ligoninės dega. Moterys 
dega, seni žmonės dega. Vaikai dega. Milijonai 
benamių bėga per visą šalį ieškodami 
prieglobsčio. Juos aplenkia raketos, kurias 
paleidžia kareiviai, generolo įsakymu įsakyti 
kapitonų.  
Kareiviai miršta. Žūsta kapitonai. Pulkininkai 
miršta. Generolai miršta. Maršalai virsta 
kandimis.  
Žemė tampa kapinėmis. Miestai virsta 
griuvėsiais. 
Stenėjimas ir verksmas visame krašte.  
Ir tik vienas be skrupulų, turintis begalinę 
galią, įsitaisęs patogiuose krėsluose, mėgaujasi 
kenčiančių, nekaltai mirštančių žmonių 
krauju.  
Štai kas įdomu.  
Vienas žmogus, kuris visą pasaulį įstūmė į 
bedugnę.  
Visas pasaulis paklusniai vykdo vieno 
nesąžiningo žmogaus valią.  
Sakoma, kad taip yra dėl baimės. Iš baimės 
maršalai, generolai ir pulkininkai, bailūs 
padarai, kelia kariuomenes ir naikina žmones.  
Nesąžiningo žmogaus baimė generolus 
paverčia vergais.  
Tačiau jie neturi Dievo baimės.  
Tai nesąžiningas žmogus.

Tyla. Ar tai būtų vėjo šnabždesys, ar sausų 
lapų čiuženimas. Dieve! Gelbėkite mus! 
Žinoma, ši apokalipsė nėra tokia vienoda. 
Mirties žemėlapyje, kurį sudaro išdidžios 
svajonės, šviečia gyvybės, tikėjimo ir vilties 
salos.
Tai krikščionys! Jie yra nenugalimi Jėzaus 
Kristaus mokiniai! Jie yra tarsi žvaigždės 
danguje, kurios tampa ryškesnės, kai tamsa 
tampa vis tirštesnė. Ieškome žvaigždžių. 
Žiūrime, klausomės. Iš žvaigždžių sklinda 
šviesa. Viltis. Gyvenimas! Ačiū jums, šventieji 
Dievo vaikai! Ištikimi ganytojai! Neramūs 
evangelistai.
Nuolatinės maldos! Skubėkite pas vienišus, pas 
ligonius su kasdiene duona, su vaistų maišeliu, 
su meilės žodžiu, su malonės savanoriais! Tai 
metas, kai žodžių tikėjimas patiria išbandymą! 
Mane stebina gyvas tikėjimas ir 
krikščioniškojo gyvenimo optimizmas. Verčia 
mane pakelti akis į dangų. Ir su užuojautos 
ašaromis šaukia: „Koks Tu geras, mano 
dangiškasis Tėve! Koks didis esi savo meile! 
Koks esi kantrus ir gailestingas! Ačiū Tau, 
Viešpatie! Ačiū Tau, Tėve!“
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė 
savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 
Juk Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį 
teisti pasaulį, bet kad pasaulis per jį būtų 
išgelbėtas. (Jono 3, 16–17)

Jėzus Kristus – 
ankstyvoji Rytinė 
žvaigždė 

Debesys kaupiasi. Gyvenimo 
erdvė mažėja. Baimė yra visur. 
Pranešimai iš frontų, vienas 
už kitą labiau nerimą keliantys 
pranešimai. Apima panika. 
Vyriausieji vadai dingsta 
bunkeryje. Gatvės ištuštėjusios. 
Policija darbuojasi. Morgai 
nespėja susitvarkyti su darbo 
krūviu. Mirties konvejeris 
veikia visu greičiu. Dėl 
bejėgiškumo dvasia išblėsta.
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***
Gegužės mėnuo baigiasi.  
Gėda tęsiasi.  
Chirurgai operuoja pagal aukščiausiojo 
nurodymą.  
Atliekama ištvirkimo operacija. 
 Nepaprastai dideli atlyginimai ir gyviesiems, 
ir mirusiesiems.  
Tikslas nenurodytas, todėl jie žudo visus.  
Be anestezijos.  
Be gailesčio.  
Be užuojautos.  
Jokios gėdos ir sąžinės.  
Partija pasakė, kad reikia…  
Smurto ir beprotybės patriotizmas.  
Ukraina dejuoja, verkia, bet nepasiduoda.  
Ukraina rodo didvyriškumo stebuklus.  
Tautos vienybė. 
Tikras nesavanaudiškumas.  
Atsparumas ir drąsa.  
Pasiaukojimo patriotizmas.  
Skaudi, tragiška istorijos akimirka.  
Kieno pusėje tu esi? Rusų plepiai užduoda 
man klausimą.  
Žudikų pusėje?  
Ar tų, kurie kenčia nuo žudikų?  
Štai koks pasirinkimas.  
Įsitempiu. Dieve! O Tu už ką?  
Už ukrainiečius, atsakė nedvejodamas 
Viešpats.  
Juk žinai, kad žmogžudystė, plėšimas, smurtas 
ir melas yra velnio darbai! Tu tai žinai.  
Aš, priešingai, trokštu taikos, gerumo ir meilės 
visiems žmonėms.  
Visada ginu tuos, kurie yra žeminami, 
įžeidinėjami ir žudomi.  
Juk atėjau pas pažemintus ir nuskriaustus 
žmones.  
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti 
pražuvusiųjų.“ (Luko 19, 10). 
Aš esu su tavimi, Viešpatie! 
Dieve, gelbėk Ukrainą!

…Šiandien aš atėjau pas Dievą – 
Jis buvo užimtas, nenustebau.
Norėjau pasakyti Jam, jog kartais
Visko gyvenime šiek tiek per daug.

Jis metė savo man šarvus po kojom,
Pasiėmė skalpelį,
Žibintuvėlį ruošėsi įjungt – 
Ir padavė man jį – laikyk,
Tiktai nejudink, ir tik neišjunk.

Ir Jis išėjo – 
Operuoti.
Vaikams dalinti po saldainį
Ir išklausyt senųjų maldose, –  
Nuo pelenų nuplaut išlikusios katės… 

O aš norėjau Jam sakyti,
Kad taip dažnai dabar verkiu.
Ir apie tai, kaip kitoj pusėj
Tuščia tamsa, tiesiog baisu...
Kad nutraukti ryšiai.
Sirena neužgyja.
Kad aš toliau nebematau
Prasmės, kurią išjungė tyliai…

Bet Jis tiktai akis pakėlė 
Žvilgsniu pasakė: suprantu.
Ir dar tą kartą pastebėjau,
Koks Jis pavargęs, Jam sunku.
Kol aš šviečiau, 
Jis vis nukreipdavo smūgius.
Toks nepaguodžiamas, pavargęs – 
Šnabždėjo nukentėjusiems sapnus…

Poezija

Karas ir mes
Olga Kalaban 
2022 04 29

Aš dar norėjau Dievui pasakyti,
Kad pasiilgau vasaros, suknelių tų lengvų,
Bet žodžiai nerangiai užkliuvo,
Jie sudegė ir išsilydė metalu,
Net nepakilę link Jo aukščio…

Ir Jis labai arti stovėjo
Mažam berniukui tiesiog už nugaros.
Slapta nušluostė ašaras nuo vaiko 
skruosto,
Sutaisė apsauginį kupolą jo tėvui.
Ir net kieme palaistė 
Sugriauto namo žydinčias rožes.
Dar gimdymą Jis priėmė – 
Nuo veido prakaitą nušluostė,
Palaimino Šventa Dvasia…

Aš Jo jau nebelaukiau,
Bet netikėtai Jis
Apdegusiu skausmingu delnu 
Prisilietė man prie širdies
Ir nuramino skubantį plakimą… 

…Aš stoviu. Ir vis šviečiu.
Šalia manęs kažkas tą patį daro.
Taip Dievas panaudoja mūs rankas
Skubėdamas padėt, kai mums sunku.

Išversta iš rusų kalbos

***
Blogis žudo Ukrainą. Blogis nori palaidoti 
Ukrainą. Net ištrintas iš atminties. Blogis 
prisiekia, kad jis darys savo blogį, kad ir kas 
nutiktų. Ir seserys verkia. Ir vaikai verkia. 
Ir viltis miršta. Kokia viltis, juk gyvenimas 
miršta.  
Bet Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, ir per 
amžius!  
Jis prikels Ukrainą! Ir žemė sužydės.  
Ir vaikai juoksis! Mamų veidus nušvies 
laimingos šypsenos. Ir bus giedamos 
šlovinimo giesmės!  
Kodėl? Nes Dievas yra Meilė!  
Viešpats pasirodė man iš tolo ir tarė: ‘Aš 
mylėjau tave amžina meile, todėl esu tau 
ištikimas.  Vėl tave sutvarkysiu, ir tu būsi 
sutvarkyta, gražioji Ukraina; vėl pasipuoši 
savo timpanais ir išeisi su linksmuolių choru; 
vėl auginsi vynuogynus ant gražiųjų Karpatų 
kalnų; juos auginantys vyndariai ir patys jais 
naudosis (žr Jeremijo 31, 3–5).
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Viešpaties paraginimai 

Tai naudinga

Telefono programėlės, 
naudingiausios karo metu
Pristatome šešias naudingiausias nemokamas programėles (Apps) išmaniesiems įrenginiams. Jos 
labai praverstų karo metu. Tai, kad šios programėlės yra tikrai naudingos, įrodo ir jų dabartinis 
populiarumas kariaujančioje Ukrainoje. Tikriausiai verta jas išbandyti (išskyrus programėlę „Oro 
pavojus“) ir išmokti jomis naudotis dabar, kol Lietuvoje taika.

Zello

Bridgefy

Telegram

OpenVPN 
Connect

Maps.me

„Oro 
pavojus“

https://zello.com/downloads/

https://bridgefy.me/

https://telegram.org/

https://openvpn.net/vpn-client/

https://maps.me/

https://ajax.systems/blog/
zastosunok-povitryana-trivoga/

Jei reikia nuolat palaikyti ryšį, geriausiai tinka racija (walkie – talkie). Ši 
nemokama programėlė pavers jūsų telefoną racija – vienu mygtuko paspau-
dimu galėsite kalbėti arba vienam žmogui, arba iškart visai grupei (pavyz-
džiui, savo šeimos nariams). Ryšys vyksta internetu, tad internetas būtinas. 
(Rusijoje ši programėlė uždrausta).

Tai bendravimo programėlė, kuri gali veikti ir be interneto – užmezgant ryšį su 
kitais šios programėlės vartotojais bei kartu kuriant vietinį Bluetooth mesh tinklą. 
Mobiliąją aplikaciją dažnai naudojo Honkongo protestuotojai, nes ji veikė aplenk-
dama Kinijos interneto cenzūrą. Yra trys pagrindiniai šios programėlės režimai: 
asmuo su asmeniu, skleidimas visiems ir Mesh tinklas. Norint bendrauti arba 
kurti mesh tinklą reikia būti 100 m. atstumu iki kito asmens su šia programėle.

Tai nemokama šifruoto bendravimo internetu programėlė, kurioje lengvai 
galima sukurti grupę ir be cenzūros dalintis informacija su visais. Karo prieš 
Ukrainą metu ši aplikacija plačiai naudojama ukrainiečių, nes tokiu būdu 
jie lengvai gauna aktualiausias naujienas. Tačiau, jeigu jums ypač svarbus 
bendravimo saugumas, geriau naudoti atvirojo kodo pokalbių programėlę 
„Signal“, nors ji ne tokia populiari, kaip „Telegram“.

Virtualaus privataus tinklo nemokama programėlė gali jums padėti apeiti 
valdžios interneto suvaržymus ir prieiti prie uždraustų interneto tarnybų. 
Pavyzdžiui, Rusijoje ir Kinijoje ją daugelis naudoja tam, kad prisijungtų prie 
užblokuotų svetainių. Su šia programėle taip pat apsaugosite savo ryšį, kai 
prie interneto tenka jungtis per atviros prieigos Wi-Fi stotis, pavyzdžiui, 
oro uostuose. Programėlė yra nemokama, bet jos veikimui reikia ir prieigos 
taško, kuris būna nemokamas arba mokamas. Nemokamą prieigos tašką 
galite pasidaryti sukonfigūravę jį naujesnės kartos tinklo maršrutizatoriuje 
savo namuose ar darbovietėje.

Ši vieno ukrainiečio sukurta programėlė garsiai praneša apie oro, cheminės 
atakos ar kitokį pavojų jūsų pasirinktame Ukrainos regione. Ši aplikacija tapo 
dažniausiai atsisiunčiama Ukrainoje ir ją naudoja daugiau negu 4 milijonų 
žmonių. Tai programėlė, kuri tiesiogine prasme gali išgelbėti gyvybę. Lietu-
voje jos nepanaudosite, bet jei kils realus karo pavojus Lietuvai, manau, kad 
ji ar panaši programėlė mums labai praverstų.

Nemokama programėlė išmaniuosiuose įrenginiuose leidžia turėti detalius 
žemėlapius ir GPS navigaciją net ir neturint interneto. Karo metu interneto 
sutrikimai labai tikėtini, tad ši aplikacija tuomet gali labai praversti.

Parengė Robertas Peteraitis

 ir Jo paguoda nuskriaustiesiems

„Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane 
pavalgydinote, buvau ištroškęs, 

ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir 
mane priėmėte.“ (Mato 25, 35)

„‘Elkitės teisiai ir teisingai, ginkite 
skriaudžiamuosius, o svetimšalio, 

našlaičio ir našlės neskriauskite ir 
nenaudokite prieš juos prievartos, 
nepraliekite nekalto kraujo šitoje vietoje.“ 
(Jeremijo 22, 3)

„Neišnaudokite jūsų krašte 
gyvenančių ateivių. Tegyvena 

jie tarp jūsų kaip vietiniai; mylėkite juos 
kaip patys save, nes ir jūs buvote ateiviai 
Egipto žemėje. Aš esu Viešpats, jūsų 
Dievas.“ (Kunigų 19, 33–34)

„Kas išteisina nedorėlį ir kas pasmerkia 
teisųjį, abu yra pasibjaurėjimas 

Viešpačiui.“ (Patarlių 17, 15)

„Atverk už nebylį savo 
burną byloje tų, kurie 

pasmerkti pražūčiai. Teisk 
teisingai ir apgink beturčių ir 
vargšų teises.“ (Patarlių 31, 8–9)

„Kas pasigaili vargšo, 
skolina Viešpačiui; Jis 

atlygins jam už jo darbus.“ 
(Patarlių 19, 17)

„Ar ne toks pasninkas, kurį Aš 
pasirinkau: pašalinkite nedorybės 

pančius, išlaisvinkite pavergtuosius, 
suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite 
kiekvieną jungą.“ (Izaijo 58, 6)

„Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate prislėgti, ir 

Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs 
mano jungą ir mokykitės iš manęs, 
nes Aš romus ir nuolankios širdies, 
ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, nes 
mano jungas švelnus ir mano našta 
lengva.“ (Mato 11, 28–30)

„Palaiminti, kurie 
liūdi, nes jie bus 

paguosti.“ (Mato 5, 4)

„Viešpats arti tų, kurių širdys 
sudužusios, išgelbsti tuos, 

kurių dvasia nusižeminusi.“ 
(Psalmių 34, 18)

„Jis gydo sudužusias 
širdis, žaizdas jų 

sutvarsto.“ (Psalmių 147, 3)

„Viešpats yra geras, tvirtovė 
nelaimės metu. Jis pažįsta tuos, 

kurie Juo pasitiki.“ (Nahumo 1, 7)
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iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš tikiu, kad 
Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują dėl mano padarytų nuodėmių. 
Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas. Atleisk, Viešpatie, visas mano nuo-

dėmes ir nuplauk jas savo šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Priimu Tavo 
amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju 
ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.

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

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

Kaip susitaikyti su Dievu?

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

Ieškokite www.km.lt

Dr. Tozeris visą laiką aiškiai pabrėždavo, kad pamokslauja 
ir rašo „paprastiems žmonėms, kurių sužadintos širdys 
skatina juos ieškoti Dievo tiesiog dėl Jo paties. Tokie „širdies 
sužadinimai“ ir ieškojimai visuomet turi vykti dvasinio 
prabudimo kontekste, kai tikintysis trokšta panašėti į Kristų, 
noriai siekdamas geriau Jį pažinti!“
Šis rinkinys, sudarytas iš 366 atrinktų ir iš naujo peržiūrėtų 
kasdienių skaitinių, kurių tekstai paimti iš dr. Tozerio knygų, 
vedamųjų straipsnių ir pamokslų, yra dvasinė pagalbinė 
priemonė, skirta nuosekliai ugdyti „Dievo geruosius, paprastus 
žmones“, kurie, kaip mėgdavo sakyti pats dr. Tozeris,  
„yra didelis palaiminimas, kad ir kur juos besutiktum!“
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Jei Dievas mano, jog karo būklė visatoje 
yra ta kaina, kurią verta mokėti už 

laisvą valią, tai galime priimti, jog laisva 
valia tikrai verta tokios kainos.
– C. S. Lewis

Būti pasiruošusiam karui – tai 
viena iš efektyviausių priemonių 

taikai išsaugoti.
– George Washington Karo tragedija yra ta, kad jis 

atima iš žmonių tai, kas 
geriausia tam, kad darytų blogiausia.
– Harry Emerson Fosdick

Niekuomet nepamirškite, 
kad viskas, ką Hitleris darė 

Vokietijoje, buvo legalu.
– Martin Luther King Jr.

Nekenčiu karo... nes jis vietoje 
demokratijos įtvirtina diktatūras, 

kurias lydi badas.
– Harry Emerson Fosdick

Vienintelis pateisinamas karas 
yra gynybinis.

– G. K. Chesterton

Nekenčiu karo dėl jo pasekmių, dėl melų, 
kuriais jis maitinamas ir kuriuos platina, 

dėl amžinos neapykantos, kurią jis sukelia.
– Harry Emerson Fosdick


