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Sveiki, brangūs skaitytojai,
į nutilusius vasaros miestus sugrįžo ruduo, atnešdamas
gausmą, triukšmą ir aktyvų judėjimą. Žmonės pakilo gyventi naujojo sezono, kuris atneš mums ne vien tai, ko mes
taip laukiame ir tikimės. Tai bus ir sunkmečių sezonas, kurį
mums visiems teks išgyventi. Tačiau pasiguoskime viltimi,
jog tų suspaudimų alsavime mes kasdien nekantriai laukiame Viešpaties, kuris pažadėjo apsaugoti mus nuo sunkumų
valandos. O jei tuos sunkumus visgi teks ištverti, Dievas
tvirtai pažadėjo juose mūsų neapleisti!
Neveltui žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ rudens numeryje aptariame visiems aktualią sunkmečio ir tikėjimo temą. „Kai
kova užsitęsia ir nesimato jos nei galo, nei krašto, žmogus
pavargsta. (…) Galbūt padarei viską, ką galėjai, bet tai nepadėjo? Ką daryti? Skirk daugiau laiko maldai, įsiklausyk, ką
Dievas tau kalba per savo Žodį. Kol širdyje nepasiduosi, pergalė tau garantuota. Stiprink save semdamasis stiprybės iš
Dievo, prisimindamas Dievo pažadus tikėjimo žvilgsnį nukreipk į pergalę“, – guodžia mus dvasinių skaitinių autoriai.
„Kartais gyvenimo aplinkybės būna labai sunkios,
skausmingos ar net sukrečiančios. Tuomet mums neduoda ramybės klausimas: „Kodėl mylintis Dievas leido,
kad taip nutiktų? Juk galėtų ir neleisti arba išspręsti problemas čia ir dabar“. Iš tiesų nieko po saule nevyksta be
Dievo valios. Ir sunkumai neateina be Jo žinios“, – gyvenimo patirtimi dalijasi straipsnio autorius.
„Krikščionys pašaukti paklusti Dievo nurodymams,
nes jie „klusnūs [Jo] vaikai“ (1 Petro 1, 14). Tačiau Dievas
nori, kad mes Jo įstatymus ir nurodymus taikytume ne
automatiškai atkartodami, bet atsižvelgdami į situaciją,
apmąstę, apsvarstę ir apgalvoję. Kad sugebėtume kasdien
priimti gerus sprendimus, pirmiau turime tikslingai ir
sąmoningai pamąstyti“, – dvasinėse įžvalgose išmintį
atskleidžia krikščionis.
Pasaulis dar tik įžengia į patį sudėtingiausią istorinį
periodą, kuriame teks patirti dar niekada nepatirtų sunkumų. Tai žinodami raginkime vieni kitus su viltimi ieškoti Viešpaties artumo, kol galima jį rasti, atnaujinkime
savo dvasios žibintus, kad juose nepritrūktų aliejaus, kad
būtume pasiruošę pasitikti mūsų Viešpatį Jėzų, sugrįžtantį debesyse pasiimti savo tikinčiųjų.
Nuoširdžiai, Lina
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Evangelijos pagal Luką 12-ame ir 13-ame
skyriuose skaitome Jėzaus pamokymus ir palyginimus, kai Jo žingsniai jau buvo nukreipti
į Jeruzalę. Kelionės tikslas ir išsiskyrimas su
mokiniais arti, kiekvienas žodis ir vaizdas svarbus. Aplinkui spaudžiasi minios, vyksta įprasti
apsikeitimai replikomis su Rašto aiškintojais ir
fariziejais, ir Jėzus kalba palyginimais. Taip Jis
moko savo pasekėjus, bet palieka erdvės prie jų
prisijungti ir kitiems.
Ir štai vienas žmogus iš minios paprašo Jėzaus liepti jo broliui pasidalyti su juo palikimą
(Luko 12, 13). Žinant ekonominę to laikmečio
santvarką, palikimas tikriausiai buvo žemė. Turintys žemės arba nuomodavo ją dirbantiems,
arba patys samdydavo žemdirbius. Tai dažnai
suteikdavo visuomeninį geradario statusą, kuris
būdavo perduodamas palikimu (Luko 7, 4–5).
Kiti, kurie nuomodavosi žemę, vos sudurdavo
galą su galu. Reikėdavo sumokėti nuomą, atsidėti sėklos kitam sezonui, išmaitinti didelę
šeimą. Tuo tarpu žmogus iš minios norėjo susitvarkyti savo gyvenimą pasitelkdamas Jėzaus
autoritetą. Tačiau Jėzus pasako palyginimą apie
turtingą kvailį.
Turtas – svarbi mokinystės tema
Šio palyginimo (Luko 12, 16–21) esmė paprasta. Pasitaikė geras sezonas, subrendo puikus derlius ir vienas žemvaldys svarstė sau, kaip
jam dabar elgtis. Esami klojimai viso derliaus
sutalpinti negalėjo. Buvo kelios galimybės. Pirma, greta jau turimų klojimų pasistatyti papildomus ir į juos suvežti derlių, tačiau kitą sezoną
sumažėtų dirbamos žemės plotai. Taip kitais
metais būtų prarasta galimybė gauti didesnį
derlių. Kita galimybė – parduoti grūdus. Tačiau
pardavus didesnį kiekį grūdų sumažėtų bendra
jų kaina, nors tai gal šiek tiek palengvintų ne
tokių turtingų žmonių gyvenimą.
Ir štai žemvaldys priima sprendimą. Užuot
plėtęs esamus klojimus, jų vietoje nusprendžia
statyti naujus, įtariu, aukštesnius. Jis tikrai
turtingas žmogus, turėjo tam lėšų. Žemvaldys
svarsto, kad sugabenęs į naujus klojimus javus
ir kitokias gėrybes jis bus saugus – kas beatsitiktų – visus ateinančius metus. Tiesiog tobulas
apsisaugojimas nuo nenusakomos ateities ir

Dievas priima tuos,
kurie pripažįsta
Jį kaip Tėvą ir yra
pasiryžę atsiversti.

gero gyvenimo garantas! Tai kodėl šis žmogus
vadinamas kvailiu? Psalmyno 53, 2 skaitome:
Kvailys savo širdyje sako: ‚Dievo nėra!‘ Čia tikrai
kalbama ne apie ateistus.
Tikriausiai raktas yra tai, kaip žemvaldys priėmė sprendimą. Skaitome, kad „jis pradėjo sau
vienas svarstyti“, ir iš to matome, kur buvo visas
jo kvailumas. Jis svarstė vienas, ir todėl elgėsi
taip, kaip psalmėje cituojamas kvailys. Viena
vertus, jis kalbėjo taip, lyg Dievo nebūtų, kita
vertus – lyg nebūtų kitų žmonių, priklausančių
nuo jo sprendimų. Į šiuos svarstymus nepasikvietęs Dievo jis nepastebėjo nei turto keliamų
pavojų, nei su turtu ateinančių atsakomybių už
kitus. Toks požiūris į turtus kaip į gyvenimo
garantą buvo ir stabmeldystė, ir kvailystė.
Dievo karalystė – sukrečiantis, bet malonę
atnešantis įvykis
Skaitytos Šventojo Rašto ištraukos puikiausiai tinka aptarti su bendruomene krizės kontekste. Tai bendruomenės, gimusios sukrėtimo
laikotarpiu. Šiek tiek tolėliau skaitome, kad
Jėzus kalbėjo: Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies
ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu
būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol
tai išsipildys! Gal manote, kad esu atėjęs atnešti
žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne ramybės, o
nesantarvės (Luko 12, 49–51). Akivaizdu, kad
Jėzaus atėjimas buvo įvykis. Tiksliau, įvykis
buvo Jėzaus skelbiama Dievo karalystė. Į šį įvykį
galime žvelgti kitų mus supančių įvykių šviesoje.
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Dabar net sunku prisiminti gyvenimą iki
koronaviruso pandemijos. Kaip viskas atrodė
nusakoma ir prognozuojama! Galėjome numatyti ir planuoti, kad taip bus ir toliau. Ir staiga
mokslai, darbai ir net mūsų santykiai su draugais bei artimaisiais buvo suardyti. Dar kitoks
įvykis buvo Ukrainoje prasidėjęs karas. Jeigu
žinojome, kad pandemija vienaip ar kitaip pasibaigs ir mūsų gyvenimas sugrįš į savo vėžes, tai
karas grasino pakeisti, ištrinti visas vėžes.
Jėzus ne tik skelbė Dievo karalystę, Jo darbai
rodė, kad ji jau atėjo. Ir tai buvo sukrečiantis
įvykis. Prisiminkime Marijos giesmę: „Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius“ (Luko 1, 52). Mokiniai buvo vargdieniai,
išgyvenę šį įvykį.
Tačiau Jėzus kalbėjo apie ugnį žemėje, krikštą ir nesantaiką (Luko 12, 49-51). Panašu, kad
Jo misija turėjo atnešti pokyčių į visą pasaulį.
Mes matome Jo dramą. Sunku suprasti, kaip
jaučiasi asmuo, kurio gyvenimas atneš į pasaulį
susipriešinimą. Dievo karalystė yra galingesnis
įvykis ir visiškai kitoks, nei karas ar pandemija.
Pradėdamas tarnystę Jėzus skelbia, jog Viešpats
Jį patepė savo Dvasia, kad neštų „gerąją naujieną
vargdieniams ir ... skelbti Viešpaties malonės
metų“ (Luko 4, 18–19). Dievo karalystė, kurią
matome Jėzaus darbuose, nors ir sukrečia, yra
kitokia, nes tai yra malonės metai. Tai nereiškia,
kad visi ją sveikina. Ji, kaip ir kiti įvykiai, įnešė
sumaišties. Žmonės puikiai suprato orus, iš
patirties žinojo apie sezoninius vėjus ir kokių
pokyčių jie atneš. Tačiau Dievo karalystės ženklus ne visi atpažino.
Gyvenimas be priartėjusios Dievo karalystės
Dabar galime grįžti prie turtingo kvailio. Tai
ne šiaip turtingo žmogaus paveikslas. Palyginime matome žmogų, kuris neatpažįsta Dievo
karalystės priartėjimo. Jis elgiasi taip, lyg viskas
bus taip, kaip buvę. Tie, kurie mato Dievo karalystės atėjimą Jėzuje Kristuje, turi elgtis kitaip.
Jie turi įvertinti savo požiūrį į gyvenimą, į viską,
ką daro, pažvelgti ateinančio Dievo valdymo
šviesoje. Dievo vardas vėl turi būti šventas, tai
yra apreikštas per Dievo žmonių veiksmus. Pa4

šventinsiu savo didį, tautose išniekintą vardą,
kurį jūs išniekinote jų akyse, ir žinos tautos, kad
aš esu Viešpats, – tai Viešpaties Dievo žodis, –
kai per jus apreikšiu jų akyse savo šventumą
(Ezechielio 4, 23). Tai ir yra atsivertimas – mūsų
darbai turi atspindėti Dievą.
Fariziejai buvo uolūs žmonės ir laikėsi aukštų
standartų. Tačiau jie buvo veidmainiai. Kodėl?
Nepripažinus centrinio įvykio, viena po kitos
sekė pasekmės. Jie neteisingai skaitė Raštus
ir jų religingumas buvo tuščias. Tai ir buvo
veidmainystė – sugebėti prisitaikyti prie oro
ženklų, bet neatpažinti Dievo karalystės vėjo.
Visgi buvo tų, kurie patikėjo. Jėzus juos mokė,
kaip elgtis šio įvykio šviesoje ir su Juo suderinti
savo gyvenimą. Jiems taip pat buvo iškilęs veidmainystės pavojus. Tokioje šviesoje turime
skaityti šiuos Jėzaus žodžius: išparduokite savo
turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį
lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys
nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis (Luko
12, 33–34).
Jie, kitaip negu turtingas kvailys, į savo
svarstymus turi priimti Dievą, kurio karalystė
priartėjo. Šis Dievas priartėjo ne tik išoriškai.
Jis priartėjo ir emociškai. Jėzus pristato Dievą
taip, kaip pats Jį pažįsta, kaip besirūpinantį ir
globojantį Tėvą. Rūpestingi tėvai paiso geriausių savo vaikų interesų, ir suteikia jiems tai, kas
reikalinga ir geriausia. Lygiai taip ir dar labiau
Dievas suteiks savo dovaną – amžiną Dvasią.
Šia Dvasia Jėzus Kristus darė visus savo ženklus,
Ja Jis permato Dievo gelmes, Ji suteikia tikrumo,
kad mokiniai yra Dievo vaikai. Taip jie nebus
atskirti nuo Dievo ir, kas benutiktų, jų kasdienybėje jais bus pasirūpinta.
Nesusidėvinčios piniginės ir turtingas
kvailys
Toks tikėjimas leidžia paskutinį kartą suvienyti pamokymą apie nesusidėvinčias pinigines
ir palyginimą apie turtingą kvailį. Paveldėjimu būdavo perduodamas žmogaus statusas
visuomenėje ir turtai. Statusas visuomenėje
buvo palaikomas ar didinamas per skolos ir
atsidėkojimo ciklą. Tie, kurie buvo sukaupę

daugiau gėrybių, galėdavo daugiau. Kiti jiems
įsipareigodavo ar įsiskolindavo. Taip žmonės
įgydavo daugiau galios. Kiti žmonės dalydavosi
ir padėdavo vieni kitiems per išplėstinį šeimos
ratą. Žmonės padėdavo savo artimiesiems, bet
buvo atstumtų nepajėgių žmonių, kurių naštos
buvo nepakeliamos.
Bet gyvenimas pagal Dievą, kurį apreiškė Jėzus, nėra paslauga už paslaugą. Jėzus nutraukia
atsidėkojimo ir skolos ciklą kalbėdamas apie
skolinimą ne tik tiems, kurie gali atsilyginti. Jis
taip pat kalba apie gera darymą ne tik namiškiams, tiems, kurie mus myli (Luko 6, 33–35).
Jėzaus paliktoje maldoje yra užuomina apie
kalčių ir įsiskolinimų atleidimą. Juk kaltė ir yra
moralinė skola. Žiūrėdami į gailestingo Tėvo
pavyzdį atspindime Jo elgesį žmogiškuose santykiuose. Iškart matome, kodėl Jėzaus atnešta
karalystė kelia sumaištį.
Statusu grįstoje visuomenėje Jėzus skelbia,
kad Dievas žmogų priima ne pagal statusą ar
priklausomybę šeimai ar giminei. Dievas priima
tuos, kurie pripažįsta Jį kaip Tėvą ir yra pasiryžę
atsiversti. Tai reiškia kurti gyvenimą taip, kad
jis atspindėtų dovanojantį ir atleidžiantį Dievo
charakterį. Aplink dangišką Tėvą buriasi ne statusu ir galia grįsta bendruomenė, kuri neatskiria
silpnų, bet juos priima ir įgalina. Joje duodama
nesitikint atgauti ir ne tik tiems, kurie susiję
šeimos ar giminės ryšiais.
Pandemija ir karas yra sukrečiantys ir tragiški
įvykiai. Jie išmuša mus iš pusiausvyros, verčia
susidurti su klausimais, kurių anksčiau vengėme. Tačiau tikėjimas leidžia ir į šiuos įvykius
pažvelgti didesnio įvykio – Dievo karalystės –
šviesoje. Šis įvykis kviečia pamatyti, kad Dievas
priartėjo ir yra besirūpinantis Tėvas, kurio
globai galime patikėti save ir savo ateitį. Tačiau šie įvykiai taip pat leidžia pažvelgti į visko
nestabilumą kaip į malonę. Pamatę gyvenimo
trapumą galime tapti geresne Jėzaus pasekėjų
bendruomene, atspindinčia dovanojantį Dievą
su Jo dalinimosi praktikomis. Saugi Dieve tokia
bendruomenė įgyja laisvę šelpti kitus, nes supranta, kad Dievas neatsižvelgia į galią, statusą,
valdžią, ir nori pasekėjų, kurie bus panašūs į
Kūrėją.

Pamatę gyvenimo trapumą
galime tapti geresne Jėzaus
pasekėjų bendruomene,
atspindinčia dovanojantį
Dievą su Jo dalinimosi
praktikomis.
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Dievo rankose

Kodėl Dievas
leidžia patirti
sunkumus

Gediminas Kapustavičius

Kauno baptistų bendruomenės „Kristaus misija“ pastorius

Kartais gyvenimo aplinkybės būna labai sunkios,
skausmingos ar net sukrečiančios. Tuomet mums neduoda
ramybės klausimas: „Kodėl mylintis Dievas leido, kad taip
nutiktų? Juk galėtų ir neleisti arba išspręsti problemas čia ir
dabar“. Iš tiesų nieko po saule nevyksta be Dievo valios. Ir
sunkumai neateina be Jo žinios.
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Dievas ir nepažadėjo, kad tikinčiojo gyvenime viskas klostysis lengvai, o iškilusius sunkumus Jis panaudoja mūsų labui. Taigi, kodėl
Dievas leidžia patirti sunkumus ir kaip jie pasitarnauja mūsų gerovei? Į šiuos klausimus atsako
istorija, aprašyta Teisėjų knygos 3-iame skyriuje
nuo 1-os iki 11-os eilutės.
Sunkumai ištiria mūsų tikėjimą
Izraelio tauta įžengė į Kanaano kraštą – pažadėtąją žemę, plūstančią pienu ir medumi.
Atrodytų visi vargai jau praeity: vergo dalia,
alinanti kelionė per dykumą, nuožmūs mūšiai
užkariaujant kraštą. Tačiau Biblijoje skaitome,
kad pažadėtoje žemėje Dievas neišnaikino
vietinių tautų, bet paliko jas gyventi drauge su
savo tauta: Izraelitai gyveno TARP kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių
(Teisėjų 3, 5). Kodėl Dievas paliko priešiškas ir
nuodėmingas tautas, kurios izraelitams kėlė nemažai sunkumų? Ogi tam, kad ištirtų jų tikėjimą
ir atsidavimą Viešpačiui: Šitas tautas Viešpats
paliko krašte, norėdamas IŠMĖGINTI izraelitus
(...) Jie buvo palikti IŠMĖGINTI izraelitams, ar
jie klausys Viešpaties įsakymų, kuriuos Jis davė
jų tėvams per Mozę (Teisėjų 3, 1; 3, 4).
Kodėl Dievas nepašalina visų mūsų problemų, bet palieka mūsų gyvenime ligą, negalią,
nepriteklių, sudėtingas aplinkybes, piktą kaimyną ar negailestingą viršininką? Kodėl leidžia
patirti nesėkmes, neteisybę, užgauliojimus,
skausmą? Dievas išmėgina mus, ar liksime ištikimi Jam ir Jo žodžiui visomis aplinkybėmis:
gerovėje ir varge, turtuose ir skurde, sirgdami
ir būdami sveiki. Sunkumai atskleidžia, ko
vertas mūsų tikėjimas. Nėra lengva gyventi
šventai nuodėmingoje aplinkoje, mylėti tuos,
kurie mūsų nemyli ar džiaugtis sunkumų metu.
Tačiau „Nėra nelaimingesnio žmogaus už tą,
kuriam niekada neatsitinka jokių negandų. Mat
jam neleista savęs išbandyti.“ (Lucijus Seneka)
Sunkumai išmoko mus kovoti
Buvo dar viena priežastis, kodėl Dievas Kanaano žemėje priešiškas tautas paliko gyventi
drauge su izraelitais: Šitas tautas Viešpats paliko krašte, norėdamas išmėginti izraelitus, kurie
nebuvo pergyvenę Kanaano karų, kad izraelitų

Tai Dievo išmėginimas,
kad pasimatytų, ko
vertas jų ir mūsų
tikėjimas.
kartos žinotų, kas yra karas, ir IŠMOKTŲ KARIAUTI (Teisėjų 3, 1–2). Užaugo nauja karta,
kuri nematė karo, neturėjo patirties mūšiuose,
kaip sakoma, neuostė parako kvapo. Joks žmogus neišmoks kovoti, jei nesusidurs su tikrais
priešais, pavojais ir sunkumais. Dievas nori,
kad tikintys žmonės būtų kovotojai. Biblija mus
ragina kovoti su nuodėme (Hebrajams 12, 4),
kovoti už tikėjimą (Judo 3), grumtis maldose
(Kolosiečiams 4, 12), grumtis su blogio jėgomis
(Efeziečiams 6, 12), iškęsti sunkumus (2 Timotiejui 2, 3; 4, 5). Sunkumai skirti ne tam, kad mus
sugniuždytų ar palaužtų, bet kad užgrūdintų ir
padarytų stipresnius. Štai kodėl Dievas leidžia
mums susidurti su sunkumais.
Juozapo pečius sunkumų našta užgriuvo
ankstyvoje jaunystėje. Broliai šaipėsi iš jo svajonių, norėjo nužudyti ir galiausiai pardavė į vergiją. Būdamas vos septyniolikos metų Juozapas
spėjo paragauti tremtinio, vergo, o kiek vėliau
ir kalinio duonos. Patyčios, išdavystė, šmeižtas,
vargas, sunkus darbas, nelaisvė – visos šios
negandos net trylika metų grūdino ir formavo
Juozapo charakterį ir tikėjimą.
Juozapas patyrė daug sunkumų, tačiau nesiskundė, nesipiktino, nesiteisino, bet liko ištikimas Dievui. Atėjus metui Dievas jį išaukštino ir
gausiai palaimino.
Kodėl Dievas leidžia mums patirti sunkumų?
Tai gali būti finansiniai sunkumai, nepriteklius
ar sveikatos problemos, galbūt priešiškai nusiteikę žmonės. Kodėl ukrainiečiai eina per tokį
išbandymą – jų krašte vyksta karas? Tai Dievo
išmėginimas, kad pasimatytų, ko vertas jų ir
mūsų tikėjimas. Ir kad užgrūdintų mus, kad
nebūtume išglebę, bet išmoktume nepasiduoti,
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„Negalia turi vieną gerą
savybę: be paliovos
kamuojamus žmones ji
galų gale užgrūdina.“
(Lucijus Seneka)
kovoti ir nugalėti. Lucijus Seneka yra pasakęs:
„Negalia turi vieną gerą savybę: be paliovos
kamuojamus žmones ji galų gale užgrūdina.“
Sunkumų niekas neieško ir niekas nenori, bet
jie žmogų sustiprina. Budėkite, tvirtai stovėkite
tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprūs! (1 Korintiečiams 16, 13).
Sunkumai leidžia pajusti nuodėmės pasekmes
Izraelitai gyveno tarp savo nuodėmingų
kaimynų ir palaipsniui, nejučia perėmė jų gyvenimo būdą, o tai sukėlė Dievo rūstybę: Jie
vedė jų dukteris, savo dukteris davė jų sūnums
ir tarnavo jų dievams. Izraelitai DARĖ PIKTA
Viešpaties akivaizdoje, PAMIRŠO VIEŠPATĮ,
savo Dievą, ir tarnavo Baalams ir alkams.
VIEŠPATIES RŪSTYBĖ UŽSIDEGĖ prieš Izraelį, ir Jis atidavė jį į Mesopotamijos karaliaus Kušan Rišataimo rankas. Izraelitai tarnavo Kušan
Rišataimui aštuonerius metus (Teisėjų 3, 6–8).
Kodėl Dievas leido Mesopotamijos karaliui
užkariauti, pavergti ir net aštuonerius metus
engti Izraelį? Kodėl šie sunkumai užgriuvo jų
pečius? Todėl, kad jie apleido savo Dievą, nuodėmingai elgėsi ir tarnavo stabams.
Šiandien daugelis žmonių, net ir tikinčiųjų,
nerimtai žiūri į nuodėmę. Jie linkę pateisinti
savo kaltę ir piktnaudžiauti Dievo gerumu. Ar
gyvenimas poroje nesusituokus yra nuodėmė?
Ar skyrybos – nuodėmė? Ar abortas nuodėmė?
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Šiandien jau niekas nelaikoma nuodėme, gali
daryti viską, ką nori, visur tik mūsų teisės ir laisvės. Ar mes kartais nejučia nesusitapatiname
su nuodėmingu pasauliu, kaip tuomet izraelitai
su Kanaano gyventojais? Neapsigaukime! Nuodėmės pasekmės būna liūdnos. Nors ji ir teikia
laikiną malonumą, galiausiai nuodėmė apiplėšia, pavergia, žaloja žmogų ir neša mirtį. Taigi
kartais gali būti, kad savo gyvenime sunkumų
patiriame dėl to, kad ką nors ne taip darome,
galbūt pamiršome Viešpatį, nepaisome Jo įspėjimų ar gyvename nuodėmėje. Ar visada sunkumai žmogaus gyvenime reiškia, kad jis nusidėjo
Dievui? Ne. Gali būti ir kitų priežasčių. Vienam
sunkumai reiškia išmėginimą, kitam – ugdymą,
tačiau kai kuriems – drausminimo priemones.
Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties auklybos ir
nenusimink Jo baramas, nes kurį Viešpats myli,
tą griežtai auklėja, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį
priima (Hebrajams 12, 5–6).
Sunkumai skatina mus atgailauti
Izraelitai, pamatę nuodėmės pasekmes,
tiesa, tik po aštuonerių metų, ir susipratę, kad
negerai gyventi be Dievo, ėmė šauktis Viešpaties pagalbos: Kai izraelitai šaukėsi Viešpaties,
Viešpats pakėlė jiems išlaisvintoją, jaunesniojo
Kalebo brolio sūnų Otnielį, kuris juos išgelbėjo.
Viešpaties Dvasia nužengė ant jo, ir jis tapo Izraelio teisėju. Jis išėjo į karą prieš Mesopotamijos
karalių Kušan Rišataimą, ir Viešpats atidavė

Kušan Rišataimą į jo rankas. Kraštas ilsėjosi
keturiasdešimt metų. Ir Kenazo sūnus Otnielis
mirė (Teisėjų 3, 9–11). Izraelitai buvo pamiršę
Dievą, tačiau dabar, sunkumų dėka, jie prisiminė Viešpatį ir šaukėsi Jo pagalbos.
Kodėl Dievas leidžia, kad mes patirtume
sunkumų? Labai dažnai taip atsitinka dėlto, kad
žmogus prisimena Dievą tik patyręs stiprų sukrėtimą savo gyvenime, priėjęs kokį nors liepto
galą. Iš kur tai žinau? Keletą metų ir pats toks
buvau. Neneigiau, kad Dievas yra, bet gyvenau
taip, kaip man atrodė teisinga, kaip aš pats norėjau. Ėjau ten, kur širdis traukė ir akys vedė. Tačiau kaip parašyta Šventajame Rašte: Prisimink
savo Kūrėją jaunystėje, nelauk, kol ateis piktos
dienos ir metai, apie kuriuos sakysi: „Man jie
nepatinka“ (Ekleziasto 12, 1). Sulaukiau dienų,
kai nuodėmingo gyvenimo pasekmės pradėjo
badyti akis, ir man tai nepatiko, tada ir aš prisiminiau Dievą.
Taigi, kodėl Dievas leidžia, kad paragautume
sunkumų ir skausmo? Kad atgailautume, paliktume nuodėmės kelią, kuris mums kenkia, ir visa
širdimi sugrįžtume pas Dievą. Jis mus myli, mumis
rūpinasi ir kviečia į nuostabią ateitį tiek čia, žemėje, tiek amžinybėje. Ir jei žmonės šaukiasi Dievo,
atgailauja už savo nuodėmes, Jis atleidžia mūsų
kaltes ir išvaduoja iš nuodėmės pančių.
Viešpats siuntė izraelitams išlaisvintoją, paskyrė pirmąjį teisėją, kuris Dievo Dvasios jėga
nugalėjo priešus ir išlaisvino savo tautą. Tai pui-

kus mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus paveikslas!
Mes visi buvome pavergti ir nuodėmės prislėgti,
bet Viešpats atsiuntė savo Sūnų, mūsų Gelbėtoją, Karalių ir Teisėją, kuris, nugalėjęs nuodėmę
ir mirtį, išvadavo mus iš nuodėmės vargo ir dovanojo mūsų sieloms laisvę ir ramybę: Kraštas
ilsėjosi keturiasdešimt metų (Teisėjų 3, 11). Tad
atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido
ateitų atgaivos laikai (Apaštalų darbų 3, 19).
Taigi, kokie sunkumai slegia tavo širdį? Kodėl
jie užgriuvo tavo pečius? Paprašyk, kad Viešpats
parodytų priežastį, kuri kiekvienu atveju gali
būti skirtinga. Tokie patys ar panašūs sunkumai,
pavyzdžiui, liga, vienu atveju gali būti išmėginimas, kitu – ugdymas, drausminimas ar kvietimas
atgailauti. Dievas, be kurio valios nuo mūsų galvos
nenukrenta nė plaukas, žino, kodėl leido mums
patirti vienokių ar kitokių sunkumų. Jis leis tai
žinoti ir mums, drauge parodydamas ir išeitį.
Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį; išbandyk mane ir pažink mano mintis. Matyk,
ar aš neinu nedorėlių keliu, ir vesk mane keliu
amžinuoju! (Psalmynas 139, 23–24)
Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas.
Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti
daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su
pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį
atlaikyti (1 Korintiečiams 10, 13).
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Iš pirmų lūpų

Kai sunkumai
kėsinasi atimti
krikščionių laisvę
Jau kuris laikas pasaulyje stebime
suaktyvėjusius vienokių ar kitokių
sunkumų periodus. Beveik trejus
metus buvome koronaviruso
pandemijos įkaitai, turėjome
prisitaikyti prie naujų, pasikeitusių
gyvenimo sąlygų, priimti tam
tikrus suvaržymus. Šiais metais
pasitikome griausmingą žinią apie
karą Ukrainoje ir su tuo susijusius
tam tikrus ekonominius sunkumus.
O kiek dar rimtesnių išbandymų
ir pavojų laukia žmonijos šioje
žemėje… Apie tai kalbamės su
Alytaus Laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastoriumi Marianu
Kozak ir Švenčionių evangelinio
tikėjimo krikščionių bažnyčios
„Evangelijos Šviesa“ pastoriumi
Anatolijumi Pavlovičiumi.
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Sunkumai žmogaus gyvenime nekelia jam
teigiamų emocijų. Tačiau Dievas primena
mums džiaugtis, kada pakliūvame į įvairius
išmėginimus. Kaip paaiškintumėte, kas yra
sunkumai ir kaip į juos reaguoti tikintiesiems?
Marianas Kozak: Sunkumai yra mūsų gyvenimo dalis – ar tai būtų šeimoje, darbe, draugų
tarpe ar net bažnyčioje. Labai dažnai žmonės
mano, kad jeigu jau tapai Dievo vaiku, tai visi
sunkumai ir problemos gyvenime turėtų išnykti.
Tačiau taip nėra! Problemas, sunkumus ir iššūkius Viešpats pašalins tik išimtinais atvejais. Bet
dažniausiai Dievas palieka juos mūsų gyvenime,
nes Jis turi tikslą: stebėti mūsų dvasinį augimą.
Anatolijus Pavlovičius: Sunkumai žmogaus
gyvenime iš tiesų nekelia jokių teigiamų emocijų. Bet mes, tikintieji, visada turime klausti
Dievo, ką Jis per tuos sunkumus mums nori
kalbėti, ką atskleisti. Tegul niekas iš mūsų nesistebi, lyg kažkas skausmingo mums būtų nutikę,
nes Viešpats keičia tikinčiuosius ir jų situacijas
pagal savo valią.
Kita mintis, kuri gali ateiti į galvą, jog Dievas
mus baudžia siųsdamas sunkumus. Tai yra neteisingas požiūris. Visų pirma, sunkumai mūsų

Anatolijus Pavlovičius su žmona

Marianas Kozak su šeima

Sunkumai žmogaus
gyvenime iš tiesų
nekelia jokių teigiamų
emocijų. Bet mes,
tikintieji, visada turime
klausti Dievo, ką Jis
per tuos sunkumus
mums nori kalbėti, ką
atskleisti.
gyvenime ateina tarsi egzaminų sesija, kurios
metu Dievas augina dvasiškai, moko ir padeda
pereiti tuos sunkumus.
Tinkamai atlaikyti išmėginimai ugdo
žmogaus charakterį. Kokių būdo bruožų įgyja
žmogus, kai mokosi kartu su Dievu ištverti
sunkumus?
Anatolijus Pavlovičius: Kantrybė ir meilė
ugdomos būtent sunkumuose, ir būtent tokiu
būdu iš tiesų išmokstame gyventi teisiai – mylėti kitus, kai to visai nesinori, kantriai ištverti
negandas ir kitiems padėti tai ištverti. Eidami
kartu su Dievu per tuos sunkius išgyvenimus

galiausiai išeiname nugalėtojais. Juk mūsų tikėjimo išbandymai ugdo ištvermę, kad mes nebūtume lengvai pažeidžiami. Taip mes išmokstame pasitikėti Dievu, būti kantrūs, ištvermingi.
Dievas žino, kad be išbandymų būtume tik
silpni ir išlepę krikščionys, nepasiruošę atlaikyti
gyvenimo sunkumų. Todėl mūsų tikėjimas turi
būti išbandytas, kad būtų nuolat ugdoma mūsų
ištvermė ir charakteris.
Kokių pamokų Dievas moko tikinčiuosius,
vesdamas juos per sunkumus ir išmėginimus?
Marianas Kozak: Dievas kaip geras Tėvas
norėtų ne tik mus pervesti per sunkumus, bet
ir suteikti mums svarbias pamokas, kad mes
bręstume dvasiškai ir taptume vaisių nešančiais
krikščionimis. Dabar norėčiau plačiau aptarti
keletą svarbiausių pamokymų, kaip Dievas nori
mus mokyti per sunkumus ir problemas.
Sėjos-pjūties principas: ką žmogus sėja,
tą ir pjaus (žr. Galatams 6, 7). Labai dažnai
sunkumai kyla ne šiaip sau, jie gali būti jau
anksčiau priimtų įvairių mūsų sprendimų
rezultatas. Žinoma, tada kyla pagunda „įkišti galvą į smėlį“ ir pasiduoti. Bet apaštalas
Paulius nori priminti mums šį principą, kad
kitą kartą neįkliūtume į tuos pačius „spąstus“.
Dantų pastos principas: sunkumų ir spaudimo
metu mūsų gyvenime išryškėja įvairios neigiamos charakterio savybės, nors buvome įsitikinę,
kad jos jau seniai nugalėtos. Bet tiesa tokia,
kad šios savybės visada buvo mūsų širdyje, tik
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mes įvairiais būdais stengėmės jas sutramdyti.
Galiausiai ir patys patikėjome, kad neigiamos
savybės jau nugalėtos (žr. Mato 15, 19). Labai
dažnai nustembame, kai netikėtai savo širdyje
atrandame tokius jausmus kaip pavydas, kerštas, egoizmas, pyktis ir t. t. Juk spaudžiant citriną, iš jos neišteka Cappucino kavos vietoj sulčių!
Jobo principas: remdamasis faktu, kad Dievas
pašalina ne visus sunkumus iš mūsų gyvenimo,
Jobas visur savo gyvenime turėjo suvokti, kokį
„vaidmenį“, tiesą sakant, jis pats vaidina (žr.
Jobo 40). Nuo senų laikų žmogus vis labiau ir
labiau jaučiasi esąs visatos centras. Tuo tarpu
per kentėjimus ir ašaras Jobas turėjo suvokti,
kokį iš tiesų vaidmenį jis atlieka Dievo akyse.
Jis suprato, kad yra ne Dievas, o tik Jo kūrinys.
Tai atvedė jį prie nusižeminimo (= vidinio supratimo save matyti taip, kaip mato Dievas).
Šiandienėje mūsų visuomenėje ši svarbi tiesa
vis labiau grimzta į užmarštį. Mes jaučiamės
svarbesni nei iš tiesų esame!
Magneto principas: Dievas leidžia sunkumams atsirasti mūsų gyvenime tam, kad
patrauktų mus arčiau savęs (žr. Romiečiams
8, 28)! Anglų rašytojas ir teologas C. S. Lewis
taip išsireiškė: „Kančia yra Dievo ruporas“. Kas
iš pirmo žvilgsnio skaitant šį sakinį nuskamba
šiek tiek keistai, tai atidžiau pažvelgus, tampa
aišku: mes, žmonės, taip dažnai esame užsiėmę savimi ir savo problemomis, kad nepajėgiame sąmoningai pastebėti Dievo veikimo.
Fenomenalu yra tai, jog Dievas savo didybėje
ir visagalybėje įvairius sunkumus, krizes ir net
ligas mūsų gyvenime nori panaudoti taip, kad
iš to mes galėtume augti dvasiškai! Jokūbas
kartą taip išsireiškė: Palaimintas žmogus, kuris
ištveria pagundymą, nes, kai bus išbandytas, jis
gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo
Jį mylintiems. (Jokūbo 1, 12)
Patirdami gyvenimo sunkumus ir širdgėlą,
mes galime giliau pažinti ir patirti mylinčią,
auklėjančią ir koreguojančią Dievo pusę (žr.
Hebrajams 12, 1-8). Žinoma, šis patyrimas
kiekvienam krikščioniui yra tikras iššūkis. Labai
dažnai šis patyrimas veda prie vidinio lūžio –
kada krikščionis laikinai nusigręžia nuo Dievo.
Bet tai dažniausiai vyksta tik tada, kai dvasinis
pamatas yra skylėtas ar turi įtrūkimų. Tuo tarpu
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Dievas leidžia
sunkumams atsirasti
mūsų gyvenime tam,
kad patrauktų mus
arčiau savęs.
subrendęs krikščionis atpažįsta koreguojančią
Dievo ranką ir sąmoningai įsileidžia ją į savo
gyvenimą. Intensyvus laikas su Dievu beveik visada veda prie gilesnio Dievo širdies supratimo,
o taip pat ir didesnio pasitikėjimo Dievu.
Aš pats eidamas per šį išbandymų ir sunkumų laiką galėjau ne tik dvasiškai augti, bet
ir mano pasitikėjimas dangiškuoju Tėvu dėl to
tapo daug intensyvesnis ir gilesnis. Tai padėjo
man kur kas sėkmingiau išnaudoti kitus krizės
laikotarpius.
Dažnai mes, krikščionys, esame tokie užsiėmę ir išsiblaškę, kad šių Dievo pamokymų
net nepastebime. Dėl to apkarsta mūsų širdis
prieš Dievą ir neretai vienoje ar kitoje gyvenimo srityje mes nusigręžiame nuo Jo. Tačiau
tie, kurie Dieve yra tvirtai įsišakniję, teisingai
elgdamiesi sunkumų metu taps stipresni Jame.
Erelio pavyzdys man asmeniškai yra tikrai vertingas priminimas: šis paukštis yra vienintelis
sparnuotis, kuris nevengia audros, bet sąmoningai, tyčia atsisuka į audrą ir net įskrenda į
ją. Dėl savo unikalių savybių erelis pasinaudoja
termodinamikos dėsniu, kad galėtų ratu skristi
vis aukščiau ir aukščiau, ir galiausiai išskristų iš
audros. Šis procesas vis labiau ir labiau stiprina
paukščio sparnus, kurie jam labai reikalingi
ateities skrydžiuose. Tapkime dvasiniais ereliais, kurie teisingomis priemonėmis teisingai
pasinaudos gyvenimo sunkumais!
Anatolijus Pavlovičius: Sunkumai ir jau
patirti išbandymai mūsų gyvenime gali kartotis,
jei vieną kartą nepasimokėme, neįsisavinome
Dievo pamokos. Juk ir Izraelio tauta, išvesta

iš Egipto vergijos, klaidžiojo dykumoje net
keturiasdešimt metų, nes nepaisant visų Dievo
stebuklų, nesimokė pasitikėti Viešpačiu, murmėjo ir visaip priešinosi Jam. Jie turėjo pereiti iš
tikėjimo į tikėjimą, iš pergalės į pergalę. Dievas
nori, kad mes pasitikėtume Juo sunkumų metu,
kad mes žvelgtume į Jį kaip į galingiausią visatos
Viešpatį, kurio valia nulemia viską.
Gal prisimenate iš savo gyvenimo, kaip būdamas pastoriumi susidorojote su sunkumais
ir jūsų patirtis tapo puikiu liudijimu tikintiesiems, raginančiu viską ištverti su Viešpačiu?
Anatolijus Pavlovičius: Mano gyvenime
iš tiesų buvo daug neįtikėtinų momentų, apie
kuriuos galiu pasakyti, jog ten buvo Viešpats.
Prieš dešimt metų mudu su žmona šeštą mėnesį
laukėmės vaikelio, tačiau jį praradome didžiausiam mūsų siaubui ir skausmui. Šią tragišką
žinią išgirdau telefonu, kai tuo metu buvau
krikščionių konferencijoje toli nuo namų. Kalbėjausi su Dievu, uždaviau Jam daug klausimų,
stengdamasis suvokti, kodėl taip nutiko. Kai po
poros dienų pagaliau pasiekiau namus, dėl baisių naujienų ir pats pasijutau blogai – gydytojai
diagnozavo širdies infarktą. Būdamas 41-erių
atsidūriau ligoninės reanimacijoje, suvokiau,
kad su žmona praradom kūdikį, o aš nežinojau,
ką toliau daryti. Bet aš pasidaviau Dievo valiai,
atsidaviau į Jo rankas. Po to man atliko širdies
operaciją, kurios metu gydytojai pastebėjo, jog
širdies pažeidimai buvo ne tokioje pavojingoje
vietoje kaip galėjo būti. Galiausiai Viešpats

paguodė mūsų šeimą savuoju Žodžiu, kuris kalbėjo: „Gelbėjau tave ir dar ne kartą išgelbėsiu.“
Pastebėjau, kad perėjęs per didelius sunkumus, galiu guosti kitus, nes žinau, ką jiems
tenka išgyventi. Galiu dalintis patirtimi, kurios
metu Viešpats padėjo man ir taip pat padės ir
tau viską ištverti. Viešpats yra atsakymas į mūsų
skausmus ir problemas, Jis atlygina dvigubai
visus su Dievu ištvertus sunkumus. Štai ir mes
su žmona 2015 metais iš vaikų namų priėmėme
į savo namus du trimečius berniukus dvynukus,
kurie tapo didžiu palaiminimu mūsų šeimai.
Be sunkumų mes negalime pamatyti ir Dievo stebuklų savo gyvenime. Kai pereiname
išbandymus, mes dėkojame Viešpačiui, nes per
tuos išbandymus mes regėjome Jo ranką. „Be
to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas
išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems.“
(Romiečiams 8, 28)
Kaip Dievo apvaizda ir tikėjimas kartu su
gyva viltimi padeda tikintiesiems net pačiais
sunkiausiais gyvenimo periodais?
Anatolijus Pavlovičius: Atėjus išmėginimams, sunkumai mums šaukia: „Kur tavo Dievas? Kur tavo tikėjimas? Kodėl taip vis atsitinka
tavo gyvenime?“ Tokiu būdu žmogus tiriamas,
ar turi artimus santykius su Viešpačiu. Tuo pat
metu žmogus yra Dievo guodžiamas, Jis ragina
mus nebijoti, užtikrina, kad yra su mumis. Būk
kantrus, palauk, netrukus ateis atsakymas, girdime Šventosios Dvasios palaikymo žodžius
savo širdyje.
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Verta pamąstyti

„Atsibusk, Viešpatie!
Kodėl miegi?“
Psalmynas 44, 24

Holger Lahayne

Evangelikų teologas, Lietuvos evangelikų
reformatų sinodo kuratorius

Kuo skiriasi šiuolaikinės šlovinimo
giesmės nuo Biblijos psalmių?
Senojo Testamento dėstytojas
Michael Rhodes palygino
dvidešimt penkias populiariausias
JAV bendruomenių giedamas
giesmes su Psalmynu. Pasirodo,
kad Biblijos psalmėse minimos
gyvenimo temos, kurios beveik
visai neaptariamos mūsų dienų
giesmėse: teisingumas ir jo
nebuvimas, priešai ir jų sukelta
grėsmė, vargšai ir jų neviltis.
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„Galbūt skaudžiausia tai, kad dvidešimt penkių mėgstamiausių kūrinių sąraše nėra nė vieno
klausimo Dievui. Giedodami ‘Top 25’, nieko Jo
neklausiame. Tuo tarpu atsiverskite Psalmyną,
ir jame pasigirs prispaustųjų šauksmai, maldaujantys Dievą veikti“, – rašo Rhodes („Christianity Today“, 2021 09 30).
Retoriniai klausimai Dievui
Iš tiesų Psalmyne daug klausimų, daugiausiai
turbūt retorinių, tokių kaip 89 psalmės 9-oje eilutėje: O Viešpatie, Galybių Dieve, kas panašus į
tave? Kitur pats Dievas klausia: O žmonės, kada
liausitės teršę mano garbę? (Psalmynas 4, 3). Bet
į akis krenta visa eilė žmonių klausimų, kurie
išreiškia nusivylimą, kad Dievas, atrodo, neveikia, tyli ir juos pamiršo: Kiek ilgai, Viešpatie?
Nejau amžinai mane užmirši? Kiek ilgai slėpsi
savo veidą nuo manęs? Kiek ilgai turėsiu pakelti skausmus, diena iš dienos širdgėlą širdyje?
Kiek ilgai mano priešas virš manęs viešpataus?
(Psalmynas 13, 2–3); Kodėl tu, Viešpatie, taip

nuošaliai laikaisi? (Psalmynas 10, 1); Mano
Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai? Kodėl
tu toks tolimas, toli nuo mano maldos, nuo
mano dejonės šauksmo? (Psalmynas 22, 2–3).
Mūsų ausims tiesiog įžūliai skamba 24 eilutė iš
44 psalmės: Atsibusk, Viešpatie! Kodėl miegi?
Kodėl taip negiedame šiandien? Nejaugi
mūsų tikėjimo patirtis visai kitokia? Kodėl
tokios eilutės niekada neras savo vietos ant
krikščioniškų kalendorių ir atviručių? Ar mes
protingesni už patį Dievą? Ką Jis sau galvojo
palikdamas tokias Jį kritikuojančias eilutes savo
Žodyje? Ko Dievas siekia? Kodėl tiek daug klausimų – ir dar tokių?
Dievo klausimai
Labai įdomu, kad po sukūrimo Dievo pirmasis kreipinys į žmogų buvo klausimas: Kur
tu? (Pradžios 3, 9). Po to dar eilė klausimų: Kas
gi tau pasakė, kad tu nuogas? (Pradžios 3, 11);
Kodėl taip padarei? (Pradžios 3, 13). Žinoma,
Dievas kaip Kūrėjas ir Viešpats taip neprivalėjo

veikti. Po pirmos nuodėmės Jis turėjo teisę iš
karto trenkti kumščiu į stalą ir tarti griežtus
žodžius nusidėjėliams. Bet Jo pasirinktas kelias
pirmos Biblijos knygos pradžioje yra kitoks.
Dievas norėjo, kad patys žmonės pradėtų galvoti apie savo veiksmus, pradėtų naujai mąstyti,
nes būtent tai yra atgailos prasmė. Kitas skyrius
apie Kainą ir Abelį tik patvirtina šį principą. Vėl
Dievas kreipėsi į žmogų [Kainą] klausdamas:
Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi toks prislėgtas?
Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? (Pradžios 4, 6–7). Ir po nužudymo: Kurgi tavo brolis
Abelis?“; „Ką tu padarei? (Pradžios 4, 9–10).
Naujajame Testamente skaitome, kad dar
jaunas Jėzus pats klausinėjo Rašto mokytojus
(Luko 2, 46) ir vėliau gyvenime uždavė nemažai
klausimų, pavyzdžiui, fariziejams (Mato 22, 42)
bei mokiniams (Luko 9, 20). Žinoma, Jis taip
pat pamokslavo ir išsamiai išdėstė Evangeliją ir
Dievo karalystės etiką (pvz., Kalno pamoksle,
Mato 5, 7). Vis dėlto ir Jėzus stebėtinai dažnai
kelia klausimus (pvz., Gailestingojo samariečio
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palyginimo pabaigoje, Luko 10, 36) – iš viso
visose evangelijose virš trijų šimtų!
Kodėl dieviškoji redakcija nesutvarkė cituotų
Psalmyno eilučių? Kadangi pats Dievas nori,
kad visi Biblijos skaitytojai iki šiol giliai mąstytų
apie Jį ir Jo buvimą bei veikimą žemėje. Savo
Žodžio klausimais Dievas mus tarsi nukreipia
mintimis į tikrovę. Ir ji tokia, kad daug Dievo
veikimo būdų mums yra paslėpta. Biblijoje Dievo paslėptas veikimas yra daug svarbesnė tema,
negu esame linkę manyti. Juozapo, Rūtos, Esteros, net Kristaus nukryžiavimo istorijos byloja
apie Dievą, kuris veikia dažniausiai neregimai,
užkulisiuose. Kartais tikintieji tokią Jo laikyseną
išgyvena labai skaudžiai.
Klausimų svarba
Klausimai tam tikra prasme yra svarbesni už
atsakymus. Gailestingojo samariečio istorijos
pradžioje vienas „įstatymo mokytojas“ klausia
Jėzų: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau
amžinąjį gyvenimą? (Luko 10, 25). Krikščionys
žino, kad vien šis klausimas veda klaidinga linkme. Juk nieko negalime daryti, kad gyventume
amžinai. Įstatymo mokytojas siekia mėginti Jėzų
savo gudriais klausimais (Luko 10, 25 ir 29).
Bet Jėzus jo neišbara ir neprimeta jam griežto
pamokslo. Jis papasakoja istoriją, kuri iš esmės
taip pat iškelia klausimus ir verčia susimąstyti,
ištirti savo gyvenimą. Jėzus pabaigoje ragindamas Eik ir tu taip daryk (Luko 10, 37) iš tikrųjų
klausia: „Ar tikrai būtent taip darysi? Ar manai,
kad tu – nuodėmingas žmogus – sugebi taip
veikti? Ar nesupranti, kad tu esi tas apiplėštas
žmogus, o aš – samarietis, vienintelis gailestingas Gelbėtojas ir Gydytojas?“ Svarbu pakeisti
prastus klausimus gerais ir giliais.
Tuo tarpu klausimų akcentavimas Biblijoje
rodo, kad pats Dievas nori, kad mes intensyviai
mąstytume. Krikščionio mąstymas turi būti
pavaldus Dievui ir paklusti Kristui (2 Korintiečiams 10, 5). Turime teisingai mąstyti apie
Dievą, apie žmogų ir apie Dievo pasaulį. Visa
tai nėra kvietimas intelektualams, bet įsakymas
visiems tikintiesiems. Visi privalo „atnaujinti
mąstymą“ (Romiečiams 12, 2); visiems galioja
Pauliaus nurodymas: Nebūkite vaikai išmany16

Dievas norėjo, kad
patys žmonės pradėtų
galvoti apie savo
veiksmus, pradėtų
naujai mąstyti, nes
būtent tai yra atgailos
prasmė.

mu. Verčiau piktybe būkite kūdikiai, o išmanymu – subrendę žmonės (1 Korintiečiams 14, 20).
Apaštalas Petras savo pirmame laiške ragina
krikščionis gyventi šventai, cituoja eilutę iš
Kunigų knygos Būkite šventi, nes aš esu šventas
(Kunigų 11, 44–45; 1 Petro 1, 16). Bet pastraipa
„Pašaukimas šventumui“ (Č. Kavaliausko vert.,
LBD) prasideda keistu reikalavimu: „susijuosę
savo dvasios strėnas, būkite...“ (1 Petro 1, 13)
Ką tai galėtų reikšti? Tais laikais greitam ėjimui
ar kokiam nors darbui savo ilgus drabužius
reikėjo susijuosti. Taigi posakis reiškia „būkite
pasiruošę veikti“. Ką veikti? Biblijos vertėjas
Kostas Burbulys geriau verčia, kad reikia būti
susijuosus „savo proto strėnas“. Petras turi omeny krikščionio protą ar mąstymą. Tad pirmasis
jo nurodymas yra toks: „paruoškite savo protą
veikimui“ (taip verčia ir kai kurie šiuolaikiniai
vertimai į anglų kalbą – aut. past.). Būkite šventi – ir dėl to visų pirma mąstykite!
Pašaukti klusnumui
Krikščionys pašaukti paklusti Dievo nurodymams, nes jie „klusnūs [ Jo] vaikai“
(1 Petro 1, 14). Tačiau Dievas nori, kad mes Jo

įstatymus ir nurodymus taikytume ne automatiškai atkartodami, bet atsižvelgdami į situaciją,
apmąstę, apsvarstę ir apgalvoję. Kad sugebėtume kasdien priimti gerus sprendimus, pirmiau
turime tikslingai ir sąmoningai pamąstyti. Juk
Jis mums davė protą, gebėjimą mąstyti. Dažnai
mes turime žymai intensyviau apmąstyti, kodėl
vieną ar kitą darome taip, o ne kitaip. Turime
intensyviai galvoti, kodėl paklūstame arba nepaklūstame vienai ar kitai žemiškajai instancijai.
Tikintieji žino, kad kartais negalime paklusti
žmonių nurodymams, nes Dievo reikia klausyti
labiau negu žmonių (Apaštalų darbų 5, 29). Todėl ir Biblijoje rastume ne vieną pilietinio nepaklusnumo pavyzdį. Tačiau svarbu pastebėti, kad
konkretus nepaklusnumo veiksmas kartais yra
tik ilgo svarstymo proceso galutinis žingsnis. Ir
kaip geriausiai pradedamas toks mąstymo procesas? Iškeliant gerus klausimus – sau pačiam
ir kitiems.
Pandeminiai klausimai
2020 metų pradžioje mus pradėjo užvaldyti
naujo koronaviruso pandemija. Gebėjimo kelti
gerus klausimus deficitas šiais pandeminiais
laikais labai skaudus. Buvome ir iš dalies vis dar
tebesame tiesiog apipilami teiginiais, raginimais
ir įkalbinėjimais, kartais ir atvirai įbauginami,
mums įsakoma ir draudžiama. Pirmas bangolaužis šiai bangai turėtų būti eilė klausimų.
Turėtume mąstyti apie tokius klausimus: Ką iš
tikrųjų parodo PGR testai? Koks SARS-CoV-2
tikras pavojus? Kokia mRNR tipo vakcinų nauda ir rizika? Kaip apibrėžiama pandemija? Kokia valstybės atsakomybė ir funkcija? Ko ji gali
reikalauti iš visų piliečių ir ko ne? Ar bažnyčios
turėtų paklusti įvairioms „rekomendacijoms“?
Deja, kai kam net ir tie klausimai kėlė bei
kelia nerimą. Dar prieš pusantrų metų kai kurie
nuomonės formuotojai siekė net visą diskusiją
apie skiepus paversti tabu tema: neklauskite,
nediskutuokite ir apie tai net nemąstykite!
Aklu tikėjimu priimkite „mokslo dovaną“!
Tokiu būdu bandoma statyti sieną tarp mūsų
minčių ir tikrovės. Tai labai pavojinga ir Dievui
visiškai nepatinka. Juk Jis sukūrė visą pasaulį ir
mus į save panašius bei nori, kad savo minti-

mis apmąstytume šią Jo sukurtą tikrovę. Visas
šiuolaikinis mokslas buvo atvirų klausimų ir
tyrinėjimo vaisius. Pats Dievas davė pavyzdį, Jis
leidžiasi puolamas nepatogiais klausimais – Jam
nėra tabu klausimų.
Velniškas poveikis
Dabartinio karo tarp Ukrainos ir Rusijos
metu irgi statomos įvairios sienos laisvam
minčių judėjimui. Jeigu dar 2020 metais buvo
skaičiuojama kiekviena covid-19 auka, dabar
nedrįstama paklausti, kiek žmonių turės mirti,
kol bus pasiektas tikslas „sutramdyti Rusiją“. Bijau, kad distopinė vizija iš G. Orwello 1984-ųjų
po truputį tampa realybe. Faktinis draudimas
iškelti kritinius klausimus primena G. Orwello
„naujakalbės“ pagrindinį tikslą – „susiaurinti
minties rėmus“. Kalbos ir žodžių kontrolės
įstaigos siekis romane yra „realybės valdymas“.
Anot naujakalbės specialisto Saimo, naujame
rojuje „tokio mąstymo, kaip mes dabar suprantame, visai nebeliks“; „būtinybės mąstyti nebuvimas“ – jam tai geroji naujiena.
Ateina sunkūs laikai. O velnias išmėgina
krikščionis sufleruodamas, kad yra gera išeitis: tikrovė sudėtinga ir liūdna, tad kam vargti
apie ją mąstant?! Tad valgykime ir gerkime,
pasilinksminkime ir atostogaukime (žr. 1 Korintiečiams 15, 32)! Petras prieštarautų. Jis rašė
krikščionims, gyvenantiems Romos imperijos
provincijose šiandieninėje Turkijoje. Nors nužudymų dėl tikėjimo tada tikriausiai dar nebuvo, persekiojimai jau buvo prasidėję: krikščionys
buvo niekinami, patyrė spaudimą, turėjo kentėti
dėl tikėjimo. Apaštalas neragino jų pabėgti nuo
tos tikrovės, o atvirkščiai: visus kvietimus siekti
šventumo įrėmina nurodymai „būkite blaivūs“
(1 Petro 1, 13) ir „būkite blaivūs, budėkite!“ (1
Petro 5, 8) – žiūrėkite, kad ten minimas diabolos
(velnias), klaidintojas, neapgautų jūsų ir nesupainiotų jūsų minčių; būkite budrūs mąstydami,
kontroliuokite savo mąstymą!
Tikriausiai didžiausias išmėginimas šių dienų
tikintiesiems, kad mes patys tarsi miegame, nes
velniški svaigalai užmigdė mūsų protus. Juk pats
Dievas mus ragina: Atsibuskite, krikščionys!
Kodėl miegate?
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Mintys balsu

Skruzdėlynas
prie pat tako…
Valdas Vaitkevičius

Lietuvos krikščioniško fondo vadovas,
Šiaulių Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Nida, Paberžė, Pakutuvėnai,
Palendrių ar Paparčių vienuolynai
ir dar daug kitų nuostabių
vietų – vieniems tai tik vietovių
pavadinimai su užrašu ant
mėlynos lentelės pakelėje, kitiems
tai – „Manausas“. Naujos pradžios
vieta. Dvasinių atradimų vieta.
„Manausas“ nebūtinai tik aukso
ir nuotykių ieškotojų vieta.
Nebūtinai.
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Mažasis karas
prasideda jau
vaikų širdyse,
kai pozicijos
aiškinamos vienas
kitą žeminant.
Nematomos dvasinės slinktys
Neprivažiavus vos kelių kilometrų iki Panevėžio nuo Šiaulių pusės, prieš tiltą per Nevėžį
yra posūkis į kairę. Berčiūnai. Gyvenvietė –
vienas pasaulis, tačiau šalia gyvenvietės yra
ateitininkų stovyklavietė. Čia jau kitas pasaulis.
Šioje stovyklavietėje, nedideliame kampelyje
prisiglaudusi Lietuvos Biblijos skaitymo stovyklėlė. Kas lankėtės, žinote: du seni mediniai
namai. Viename paprastai įsikuria stovyklautojai (namas turi net pavadinimą „Kankorėžis“),
o kitame – štabas, kur kuriami planai stovy-

klaujantiems vaikams. Šalia štabo, paprastai
dviem mėnesiams pastatoma didelė palapinė;
joje vadovai anksti ryte skaito Raštą, diskutuoja
ir geria kavą. Tai – paslapties laikas. Tuo metu
vyksta nematomos dvasinės slinktys. Sakau,
nematomos, nes tik praėjus keleriems metams
stovyklų vadovai pradeda apie tai kalbėti, kas
tada įvyko. Jau 25 metus kone kasmet bent
trumpam aplankau Berčiūnus. Ir kaip svečias,
ir kaip vienas iš stovyklos vadovų. Stovyklautojų
triukšmas iki pat vėlumos ir tyla naktį bei anksti
ryte, kai visi dar miega. Kai dar gali girdėti, kaip

skruzdėlynuose pluša skruzdės, o pušys tyliai
šnabždasi tarpusavyje nenorėdamos prižadinti
miegančių stovyklautojų. Tokioje tyloje net miško voveraičių rytiniai pasivaikščiojimai – nepadorūs, kaip ir „kaukšėjimas su aukštakulniais“ –
tarsi „atsiprašau, turiu prabėgti, turiu reikalų“...
Dėmesį patraukė savo vietas bekeičiantys
skruzdėlynai. Gerai pamenu, kad štai ten buvo
didelis skruzdėlių „namas“ ir štai ten, ir dar
ten, o dabar jie merdėja. Skruzdžių gyvenimas
prasideda kitur. Kitame skruzdėlyne. Atrodo,
vos už kelių metrų, bet jau kitoje vietoje. Kodėl
skruzdėlynai keičia savo vietą?
Mintyse niūniuoju V. Kernagio dainą: „Skruzdėlynas prie pat tako ar neprimena tau žemės?“
Prisimenu ir kitus dainos žodžius: „Nereikia
karo, nesušaudykit dangaus“. Kažkada būdamas
vaikas vienoje stovykloje Valakampiuose vakaronės metu padainavau šią dainą. Tada stovyklos būdavo didelės – vienu metu stovyklaudavo
300–500 vaikų. Visų vardų negalėjai prisiminti.
Bet mano vardą po to vakaro žinojo visi. Vadino
tuo „Nereikia karo“. Galvoje ima triukšmauti
mintys primindamos, kad ir šiandien vyksta
karas. Pakeliu akis į dangų. Taip atrodo taikus
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Mes turėjome didelę
malonę pamatyti:
kokie geri, gailestingi ir
supratingi yra žmonės.
Berčiūnų dangus. O kaip atrodo sušaudytas
dangus? Pro pušų šakas matau gražų dangaus
mėlį. Skrenda paukščiai prikandę snapus: tegu
vaikai miega. Juk rytinis miegas toks saldus.
Kodėl skruzdėlynai keičia savo vietą
Kodėl skruzdėlynai keičia savo vietą? Tikriausiai skruzdėlės nesupranta, kiek ištvermės
reikia keičiant ir pernešant skruzdėlyną iš vienos vietos į kitą. Jos paklūsta kažkokiai didesnei
jėgai. Kažkas ten, skruzdėlyno viduje, duoda
tokios elgsenos toną.
Vaikų stovykloje priėjo vienas berniukas ir
paprašė, kad pasikalbėčiau su kitu berniuku,
kuris prasivardžiuoja. „O ką jis sako?“ – paklausiau. Jis mane vadina storuliu ir dar iš „d ...“
raidės. (Pastaba: „daunu“). Pažadėjau pasikalbėti. Priėjau prie minėto berniuko ir tyliai pasikviečiau į šalį. Norėjau ramiai pasikalbėti. „Ko
prisidirbau, ko prisidirbau, vadove?“ – kartojo.
Pagalvojau, kaip esu lengvai nuspėjamas. „Mane
irgi pravardžiuoja, vadove, man irgi širdį skauda, o ką man daryti?“ – teisinosi. Nebariau. Tik
pasakiau, kad žodžiais galima žmogų sustiprinti, bet galima jį ir sužaloti. Pravardžiuodamas
sukeli kitam žmogui skausmą. O kiek skausmo
sukelia Ukrainoje prasidėjęs karas? Šiaulių rajone Ginkūnų dvare gyvena daugiau nei keturiasdešimt nuo karo pabėgusių ukrainiečių moterų
ir vaikų. Daugiau nei keturiasdešimt gyvenimo
istorijų. Šiandien nuolat apšaudomas Ukrainos
dangus. Šiandien iš dangaus krenta viską niokojančios bombos.
Mažasis karas prasideda jau vaikų širdyse,
kai pozicijos aiškinamos vienas kitą žeminant.
Kodėl jau tarp vaikų kyla pyktis? Gal tai ir yra
didelio blogio pradžia? Karo pradžia. Kai nuo
mirties salvių maišosi žemė ir dangus.
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Nepamenu tiksliai tos vasario mėnesio dienos, tačiau prisimenu tą jausmą, kuris užplūdo
iš karto kelių bažnyčiokų (pastaba: toks terminas vartojamas bažnyčiose) širdis: gailestingumas bėgantiems nuo karo ir noras kaip nors
jiems padėti. Tačiau kaip? Atvėrėme dvaro duris. Prieš tai kelias dienas tvarkėmės. Ruošėme
kambarius moterims ir vaikams. Nieko neplanavome ir neprognozavome. Nežinojome, kokie
iššūkiai mūsų laukia. Nežinojome, kad ukrainiečiai yra kiek kitos kultūros žmonės, nežinojome, kad taip drastiškai brangs dujos ir elektra.
Tuomet darėme tai, kas, mūsų manymu, buvo
svarbu. Juk pirmosiomis karo dienomis niekas
nekalbėjo apie jokias paramas. Tiesiog pasaulis
sustingo, o paskui šalia tų karo sukeltų baisumų
prasidėjo dar vienas karas – informacinis.
Praėjo pusė metų. Įgijome įdomios patirties.
Kasdienis sąlytis su pabėgėliais. Kasdienis sąlytis su jų patirtais ir patiriamais išgyvenimais: kai
kuriems iš jų teko viską palikti ir bėgti.
Mes patys apleidome savo tiesioginius darbus, pamiršome savo asmeninį gyvenimą ir
stengėmės pagal išgales padėti. Šiems žmonėms
reikėjo visko, pradedant tualetiniu popieriumi ir
drėgnomis servetėlėmis. Kai kurie iš jų peržengė
dvaro slenkstį be jokių asmeninių daiktų. Mes
negalėjome suteikti sanatorijos sąlygų. Davėme
ir suteikėme tai, ką turėjome. Visi apsistoję pas
mus gavo kambarius, lovas, maisto, drabužių,
galimybę nusiprausti. Aprimusiems ieškojome
darbo, norintiems privatumo ieškojome būsto.
Tapome jų gyvenimo „kempinėmis“, kai reikėjo
sugerti jų sielvartą, tapome aštriomis akmens
briaunomis, kai reikėjo griežtesniais žodžiais
pabarti ir drausminti. Kasdien netilo žmonių
ir organizacijų, norinčių padėti, skambučiai.
Žmonės vežė, nešė viską, ko reikėjo. Drabužių,

maisto, higienos priemonių ir kitokių daiktų
buvo pripildytas 100 kvadratinių metrų fojė.
Pabėgėliai ėmė ir ėmė, o fojė vis pasipildydavo
naujų daiktų. Gegužės mėnesį viskas palaipsniui aprimo. Karas tęsiasi, pabėgėlių poreikiai
keitėsi. Pamažu moterys darbinosi, kitaip tariant, sparčiau integravosi į vietos gyvenimą.
Mūsų gyvenimas vėl pamažu ėmė grįžti į mums
įprastą ritmą.
Pirmuosius pabėgėlius priėmėme kovo mėn.,
o pirmąją valstybės paramą gavome tik birželio mėnesio pradžioje. Šildymo sezonas, kaip
žinote, dėl permainingo oro užtruko, todėl be
krikščioniškų bažnyčių, mūsų bičiulių Vakaruose ir vietos verslininkų pagalbos būtume
tiesiog sužlugę. Atjauta, gailestingumas turi ir
pamatuojamą finansinę išraišką. Juk nei šilumos tinklai, nei elektros tiekėjas pateikdami
sąskaitas neklausia (kaip ir visų kitų), gal jums
sumažinti išlaidas, gal jums atidėti mokėjimus?
Man, atvirkščiai, norėtųsi dėkoti, žinoma, ne už
karą, bet už tuos sunkumus, per kuriuos reikėjo
pereiti teikiant pagalbą pabėgėliams. Beje, per
juos vis dar einame. Už ką dėkoti?
Šventajame Rašte Jokūbo ir Petro laiškuose
skaitome, kad sunkumuose įvyksta tam tikrų
vidinių pokyčių. Mes turėjome didelę malonę
pamatyti: kokie geri, gailestingi ir supratingi
yra žmonės.
Pagalba padedantiems
Beje, pirmąją pagalbą iš krikščioniškos institucijos Lietuvoje gavome birželio antroje
pusėje. Žinoma, ir už tai esame dėkingi. Nors
ta pagalba atėjo netgi vėliau, negu iš valstybės.
Tai rodo, kad tiek pasaulietinės, tiek bažnytinės institucijos turi savo sprendimų priėmimo
tvarkos inerciją.

Šiandien galiu drąsiai teigti, kad pavienių
krikščionių ir gerų žmonių pagalbos dėka
kol kas mums pavyko išlikti padedantiems,
atjaučiantiems. Tai – taip pat malonė. Viešpats
parodė malonę bėgliams ragindamas atskirus
žmones, o mus panaudojo kaip nedidelį indą,
per kurį ji buvo suteikta.
Norime padėkoti Christophui Haegele, ilgus
metus tarnavusiam Lietuvoje Laisvųjų krikščionių bendrijos vyskupu, ir jo šeimai už jų maldas
ir organizuotą finansinę paramą. Ypatingą padėką skiriame Multiplay_MB Misijai ir jos vadovui
EU Johann Matthies. Jų dėka galėjome apmokėti
didžiules sąskaitas ir ukrainiečių vaikus išleisti į
kelias vasaros stovyklas.
Ar matėte Berčiūnų dangų naktį? Tik vieną mėnesį per metus – rugpjūčio naktimis,
kai nėra debesų, dangus tampa „žvaigždžių
skruzdėlynu“. Taip ryškiai ryškiai ir daug daug.
Išdidintas skruzdėlyno vaizdas danguje. Dievas
naktį prikėlė Abraomą, nuvedė jį toliau nuo
laužo ir parodė dangų, pilną žvaigždžių. Dangus
buvo toks ryškus, ir toks pilnas tų mažų švieselių – panašiai kaip Berčiūnuose. Dievas pasakė
Abraomui: „Pažvelk į dangų ir suskaičiuok
žvaigždes, jei gali jas suskaičiuoti.“ Po to tarė:
„Tokie gausūs bus tavo palikuonys“. Bet Dievas
nepasakė tą naktį Abraomui, kad tie palikuonys
bus dramatiškų įvykių žemėje liudininkai ir
dalyviai. Ši tauta nuolat, kaip skruzdėlynai, keis
savo gyvenamas vietas. Šiandien ir mes esame
dramatiškų įvykių liudininkai.
Šiandien karas varo ukrainiečius iš namų, iš
savo šalies. Ar jie sugrįš? Kada? Viešpatie, Tu
leidi savo tautai grįžti į namus. Meldžiame, suteik
savo vaikams vilties, kad ir Ukrainos pabėgėliai
kada nors grįžtų į savo namus. Mintyse skamba
daina: „Nereikia karo...nesušaudykit dangaus“.
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Kitu kampu

Kaip atsispirti
propagandai
Viktoras Raila

Šiaulių Laisvųjų krikščionių
bendruomenė

Evangelijos pagal Joną
1-ame skyriuje nuo
1-os iki 3-ios eilutėse
skaitome: „Pradžioje
buvo Žodis, tas Žodis
buvo pas Dievą, ir Žodis
buvo Dievas. Jis pradžioje
buvo pas Dievą. Visa
per Jį atsirado, ir be Jo
neatsirado nieko, kas
yra atsiradę.“ Nors šios
Biblijos eilutės kalba
apie Gelbėtojo Jėzaus
Kristaus atėjimą, šiame
straipsnyje kalbėsiu ne
apie tai, o apie žodžio
reikšmę, nes jis yra visko
pradžia.
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Nebūkite apkvailinti
Kaip grūdas yra duonos pradžia, taip žodis
yra materialaus pasaulio pradžia. Žodis yra ne
materiali, o dvasinė sąvoka, jo negalima paliesti,
užuosti, pajusti, tačiau jis daro akivaizdžią įtaką
materialiam pasauliui. Išgirstas žodis formuoja
mūsų mintis, mintys pažadina jausmus, jausmai – veiksmus, o veiksmai kuria artefaktus
arba pasekmes. Kitaip tariant, ištarus žodžius
bus veiksmų ir pasekmių. Tik pamatę pasekmes
mes galime objektyviai įvertinti, ar tai, kas mums
buvo kalbama, yra tiesa ar melas, gėris ar blogis.
Žodis „propaganda“ kilęs iš lotynų kalbos
žodžio propago. Iš pradžių jis reiškė tiesos skleidimą pateikiant faktus, tačiau blogis, siekdamas
apkvailinti net ir geriausių ketinimų turinčius
žmones, visada naudojasi pačiomis pažangiausiomis priemonėmis. Žodžiai daro mums įtaką,
kiekvienas esame veikiamas kokių nors žodžių.
Dabar mes jau žinome, kad Hitlerio skleistas
fašizmas yra absoliutus blogis, tačiau nenustojame stebėtis, kaip sąžininga, darbšti, išsilavinusi
vokiečių tauta galėjo būti taip paveikta ir daryti
tokį blogį. Prieš Antrąjį pasaulinį karą dauguma vokiečių palaikė Hitlerį ir buvo sužavėti
jo žodžių, tačiau ne visi! Nors tuo metu, kai
Vokietijoje buvo skelbiama propaganda, buvo
akivaizdžių ekonomikos laimėjimų – sumažinta
bedarbystė, sustabdyta infliacija, dalis vokiečių
nebuvo apkvailinti ir nepalaikė fašizmo. Daugelis jų už tai sumokėjo savo gerove, laisve ar
net gyvybe. Todėl mums, krikščionims, iškyla
klausimas, kaip sklindant propagandai nebūti
apkvailintiems ir išlikti ištikimiems Kristui?
Išskyriau tris žingsnius, kurie turėtų padėti
šiame kelyje.

Laikykitės vertybių
Vertybės yra tai, ką mes vertiname labiau už
visa kita. Mums rūpi daug dalykų, tačiau šiuos
vertiname labiausiai. Vertybės visada susijusios
su interesais. Abejodami, kaip pasielgti, visada
renkamės vadovautis savo vertybėmis ar interesais, t. y. pasielgti remdamiesi tuo, kuo tikime,
ką vertiname arba kaip mums dabar naudinga.
Išsiaiškinti svarbiausias tikinčiojo vertybes
mums padės dešimt Dievo įsakymų, o tiksliau
pirmieji du, kurie yra patys svarbiausi. Evangelijos
pagal Morkų 12-o skyriaus 30-oje – 31-oje eilutėse
skaitome, kad Jėzus, paklaustas, kuris įsakymas
yra visų pirmasis, sakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą,
visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu
ir visomis savo jėgomis“, – tai pirmasis įsakymas.
Antrasis panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save
patį“. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu.
Pirmas įsakymas – mylėti Dievą – yra susijęs
su mūsų pasaulėžiūra. Tikėkime ir pripažinkime, kad pasaulis yra dangiškojo Kūrėjo darbas
ir visomis išgalėmis stenkimės gyventi remdamiesi šia pasaulėžiūra. Antras įsakymas, susijęs
su pirmuoju, yra vertybinis klausimas, t. y. kitą
žmogų vertinkime ne mažiau nei save.
Rinkdamas medžiagą šiam straipsniui perskaičiau daug informacijos, kaip atpažinti propagandą. Reikia atpažinti šaltinius, interesus ir
daugelį kitų dalykų, kurie paprastam žmogui
neprieinami. Paprastam žmogui atpažinti propagandos metodų neįmanoma, tačiau visada
įmanoma laikytis vertybių.
Pirmajame pasauliniame kare dalyvavęs vokiečių rašytojas Erichas Maria Remarque’as romane „Juodasis obeliskas“ rašė: „Vieno žmogaus
mirtis yra tragedija, o milijono – tik statistika“.

Tai atskleidžia, kaip karinio konflikto metu
žmogus nuvertinamas iki statistinio vieneto. Ir
štai visiškai priešingas pavyzdys: 2014 metais
Izraelio vyriausybė 447 kalintus palestiniečius
iškeitė į vieną savo karį Geladą Šalitą, kuris buvo
pagrobtas ir 5 metus kalinamas palestiniečių
nelaisvėje. Teisingumas taip pat yra vertybė, ir
nusikaltėliai turėtų sėdėti kalėjime, tačiau artimas visada yra vertingesnis. Galima iškeisti 447
nuteistuosius siekiant išgelbėti vieną. Labiau už
viską gyvenime vertiname save ir savo gyvybę,
tačiau Jėzus sako, jog nėra didesnės meilės, kaip
gyvybę už draugus atiduoti (Jono 15, 13).
Taigi pirmas vaistas nuo propagandos – išsaugoti vertybes ir jų laikytis. Didžiausia vertybė
yra jūsų artimas arba kitas šalia esantis žmogus.
Atskirkite žodį prieš artimą
Devintas Dievo įsakymas skamba taip: Neliudyk neteisingai (melagingai) prieš savo artimą
(Išėjimo 20, 16). Tuo tarpu juoda propaganda
yra ne kas kita kaip melas, nukreiptas prieš
artimą, kitaip tariant, apkalbos.
Tiesą sunku atpažinti, bet visada galima
atskirti, ar tai, kuo jus nori įtikinti, nukreipta
prieš jūsų artimą. Be to, mumyse nėra absoliučios tiesos. Dažnai kiekvienas turime savo tiesą,
kuri kitiems netinka. Neretai darydamas bloga
žmogus tiki, kad elgiasi teisingai. Tad niekada
nesakykime nieko, kas gali būti prieš mūsų
artimą, išskyrus tuos atvejus, kai mums būtina
įspėti kitą žmogų, kad jis nenukentėtų ir nepakliūtų į spąstus. Taigi juoda propaganda visada
yra netiesos žodis, nukreiptas prieš artimą. Gali
būti sunku atpažinti tiesą, bet visada galime
atpažinti žodį, nukreiptą prieš artimą.
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Visada pasirinkite
būti Dievo ir
artimo pusėje.
Artimas svarbiau už idėją
Kartą ateisto paklausė, ką jis galvoja apie krikščionybę. Jis atsakė: „Gera idėja, kada pradėsite
ją įgyvendinti?“. Mūsų tikėjimo įgyvendinimas
visada yra pasirinkimas. Nuo gyvūnų mus skiria
galimybė pasirinkti ir laisva valia, tai rodo mumyse
esančią Dievo dvasią ir Dievo atvaizdą. Krikštas
yra ne kas kita, kaip pasirinkimo simbolis, vieša
pasirinkimo išraiška. Dažnai tenka rinktis tarp
gero (kaip mums atrodo) ir geresnio, todėl tai taip
sunku, ir būtent čia daugelis paslysta.
Propaganda mums siūlo idėją, o Kristus siūlo
artimą vertinti labiau už viską, įskaitant pačią
patraukliausią idėją. Tarp šių dviejų pasirinkimų yra praraja. Tinkamai pasirinksime tik
laikydamiesi vertybių ir atpažindami, jog žodis
yra prieš kitą žmogų. Nepriklausomai nuo jūsų
nuopelnų ar gerų norų, šis pasirinkimas pastato
jus blogio arba gėrio, šviesos arba tamsos pusėn.
Kai idėja iškeliama aukščiau už žmogų – Lenino
komunizmas, Hitlerio nacizmas, islamas Irako
valstybėje, kultūrinė revoliucija Kinijoje ar
vieninga rusų tauta kartu su jos denacifikacija
ir demilitarizacija kare prieš Ukrainą – tarnaujama šėtonui. Visai nesvarbu, jog siekiama gero,
jog ilgai abejojama ir gailima kenčiančių, žūvančių žmonių. Juk jei valstybių vadovams didžiausia vertybė būtų žmogus, karų tikrai nebūtų.
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Tavo pasirinkimas
Kartą pas mane užsuko vienas geras pirkėjas
ir kalba pakrypo apie karą Ukrainoje. Jis išdėstė
man daugybę argumentų apie tai, kokia neteisinga NATO Rusijos atžvilgiu, kokie korumpuoti ir nesąžiningi yra ukrainiečiai ir dar kitus
argumentus, teisinančius pradėtą karą. Pats
nesivėliau į ginčus, nes supratau, jog neturiu
jėgų ir kompetencijos keisti susiformavusios
žmogaus nuomonės, tik pasakiau: „Bet karas“.
Gal prisimenate, kiek buvo paskleista gerosios propagandos apie tai, kad negalima vairuoti išgėrus. Girtuoklis sako: „Taip, pripažįstu,
išgėrus vairuoti yra labai blogai, gali padaryti
avariją, pražudyti nekaltą žmogų, bet man taip
norėjosi...“. Arba smurtautojas savo šeimoje su
didele atgaila ir su ašaromis atgailauja: „Negalima mušti žmonos, kelti rankos prieš moterį,
tai labai blogai, bet ji taip mane suerzino...“.
Viską iš esmės keičia tai, kurioje vietoje pavartojate žodelį „bet“. Gali tikėti blogąja NATO ar
korupcija Ukrainoje, bet karas… Jei tik priklausantis nuo alkoholio žmogus pasakytų: „Taip
norėjosi išgerti, bet vairuoti išgėrus negalima“,
arba smurtautojas: „Ji taip mane suerzino, bet
negaliu kelti rankos prieš žmoną“, situacija
būtų absoliučiai kita. O kaip panašiai atrodo!
Žodelis „bet“ keičia viską iš esmės, nes jis rodo
mūsų pasirinkimą.
Po Antrojo pasaulinio karo mokslininkai,
psichiatrai tyrė nacius, tikėdamiesi išsiaiškinti
jų psichologinius ir fiziologinius ypatumus. Jų
išvada teigė, jog tie žmonės, pražudę milijonus
kitų nekaltų žmonių, niekuo nesiskiria nuo
kitų normalių asmenų. Nuo atitinkamo jūsų
pasirinkimo priklausys, ar tapsite budeliu, ar
šventuoju.
Yra toks posakis: „Gerais norais kelias į pragarą grįstas“. Ilgai jo nesuvokiau, maniau, kas
čia blogo, juk ketinimai buvo geri. Pasirodo,
nesvarbu, kokių gerų ketinimų turėjome, kaip
norėjome, kad viskas būtų kuo geriau, galutinį
rezultatą lemia atitinkamas jūsų pasirinkimas.
Tegul jūsų nuomonė nepriklauso nuo to, ką
jums bandys įrodyti neteisieji, visada pasirinkite
būti Dievo ir artimo pusėje.
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Laikas rinktis

Išbriskime iš
susireikšminimo
pelkės ir eikime
savipagalbos link
Gediminas Dubonikas
Bostonoarbatele.lt redaktorius

Kunigas, priklausomų
žmonių bendruomenės
„Aš esu“ vadovas Kęstutis
Dvareckas sako kasdien
susiduriantis su žmonėmis,
besitikinčiais stebuklo, tačiau
nieko nedarančiais, kad jis
įvyktų. Pats išsivadavęs iš
priklausomybės gniaužtų,
Kęstutis įsitikinęs, jog tik
savipagalba gali padėti atrakinti
naujo gyvenimo duris.
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Sėdėjimas ant sofos problemų neišspręs
Pradėdamas pokalbį apie savipagalbos fenomeną Kęstutis sako sutinkantis išties daug
žmonių, kurie atkakliai laukia, kad juos kas nors
išgelbėtų. „Tokie žmonės tiesiog „sėdi ant sofos“
ir nenori nieko daryti. Jie mano, kad kunigas,
socialinis darbuotojas, artimieji, valdžia ar kažkas kitas turi juos gelbėti, išspręsti jų gyvenimo
lygtis. Tokie žmonės apimti savigailos, kaltina
pasaulį, yra įsitikinę, kad tik jie geri, o visi kiti
jų nesupranta“, – teigia K. Dvareckas.
Pasak kunigo, prisibelsti iki tokių žmonių
vidaus, kaip ir įtikinti, kad jie nėra tokie, kokius
patys nori save matyti, yra sunkiausia. „Puikiai
suprantu, kad jaustis auka patogu. Tada nereikia savęs motyvuoti pokyčiams, nors tik patys
galime sau padėti. Jei nenorėsime keistis, net
artimiausių žmonių ar geriausių specialistų
pastangos mus išgelbėti nueis per nieką. Apie
tai juk kalbama ir Naujajame Testamente – stebuklai vyksta tik tikintiems pokyčiu“, – sako jis.
Be tų, kurie sau užsideda aukos etiketę ir
laukia, kad kas nors ateitų ir juos, nieko nedarančius, gelbėtų, yra ir kita grupė žmonių,

prie kurių prieiti ne ką lengviau. „Tokie žmonės
neturi jokių autoritetų ir įsitikinę, kad viską žino
geriausiai – geriau už medikus, psichologus, socialinius darbuotojus. Kai jiems patari kreiptis
pagalbos į vieną ar kitą specialistą, jie atšauna:
„Neverta stengtis, čia nesąmonė, jis niekuo
man nepadės.“ Nors tokiems žmonėms nurodai
konkrečius žingsnius kelyje iš priklausomybių
liūno, tačiau jie tiems patarimams lieka abejingi“, – tvirtina Kęstutis.
Savipagalbos fenomenas daro stebuklus
Todėl mūsų didysis iššūkis, pasak K. Dvarecko, yra paimti save „už ausų“ ir išeiti iš namų.
„Ištraukime save iš susireikšminimo pelkės ir
eikime į savitarpio pagalbos susitikimus, nors jie
galbūt ne iš karto patiks, gal iš pradžių ten bus
neįdomu. Tačiau reikia suvokti – kad ir kas su
manimi vyksta, aš tikrai ne pirmas, kuriam tai
nutinka. Nereikia savęs laikyti unikaliu, nes, išgirdęs kitų istorijas, suprasi, kad tavo problemos
nėra išskirtinės, o neretai ir daug mažesnės, nei
pats įsivaizdavai“, – atskleidžia bendruomenės
vadovas.

Reikia suvokti – kad ir
kas su manimi vyksta,
aš tikrai ne pirmas,
kuriam tai nutinka.
Pasak kunigo, kai žmogus pradeda judėti, atsiranda reikiama pagalba, reikiamos situacijos,
kurios ir nukreipia, ir motyvuoja. „Savipagalbos
grupės išties veikia ir keičia ne tik priklausomų
žmonių gyvenimus. Tokių grupių po truputį
Lietuvoje kuriasi vis daugiau, jas lanko patiriantieji sunkumus, ligas, artimųjų netektis,
auginantieji neįgalius vaikus ir kt. Čia dalijamasi savo išgyvenimais, patarimais, pagalbos
būdais“, – sako jis.
Kasdien dešimtims priklausomų žmonių kopti
iš dugno padedantis K. Dvareckas įsitikinęs, kad
nėra nurašytų atvejų, jei patys pasiryžtame keistis,
pokytis ateis. „Prisimenu istoriją žmogaus, kuris
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Žodis šiai dienai
apie sunkumus
tris dešimtmečius buvo priklausomas nuo alkoholio. Aplinkiniams ir net man buvo sunku patikėti,
kad toks žmogus gali gyventi blaiviai. Vis dėlto šis
vyras iš tikrųjų labai norėjo pokyčių, nors net medikai sakė, kad, staiga nustojęs vartoti svaigalus,
dėl organizmo pažeidimų jis gali nebevaikščioti.
Nepaisydamas rizikos, žmogus vis tiek nutarė
gydytis, baigė reabilitaciją, o po to sėkmingai įsidarbino, netgi sukūrė šeimą ir gyveno blaiviai iki
pat mirties. Jis iškeliavo oriai, o ne mirė prie konteinerio ar patvory – juk tai irgi didelė pergalė. Ši
istorija tik parodo, kad nėra nurašytų žmonių, visi
turime vilties, net jei ne iš karto pasiseka įveikti
sunkumus“, – pasakoja Kęstutis.
Priklausomybė – neišsipildžiusių iliuzijų
pasekmė
Dirbdamas su priklausomais žmonėmis
K. Dvareckas sako pastebintis, kad ir jam būna
tokių akimirkų, kai viskas aplink vyksta ne taip,
kaip jam norisi ar kaip įsivaizdavo. „Tačiau
kaskart prisimenu, kad, užuot keikus tamsą,
geriau uždegti žvakę ir bus visiems šviesiau“, –
įsitikinęs jis.
Šiandien Kęstutis mano, kad priklausomybė
dažnai kyla iš nerealizuotų poreikių. „Nors tie
poreikiai gali būti visiškai pateisinami, geri,
pozityvūs, tačiau, jei jų nerealizuoju, negaliu ar
nesugebu gyventi pagal savo norus bei įsivaizdavimą, kyla vidinis nepasitenkinimas. Jei nerandu sveikų būdų, kaip tai atliepti, tada didelė
tikimybė, kad greitais būdais bandysiu nuovargį,
pyktį, nusivylimą ir kitus nemalonius jausmus
„užgesinti“. Tuo priklausomybės ir patrauklios.
Nereikia dėti pastangų, tu atsipalaiduoji ar
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užsimiršti greitai, tereikia išgerti, pavartoti narkotikų ar nueiti į kazino. Tačiau tai didžiausia
saviapgaulė, nes realybė, neįgyvendinti norai,
poreikiai niekur nedingsta“, – sako pats priklausomybės pinklėse buvęs dvasininkas.
Todėl priklausomų asmenų bendruomenėje
„Aš esu“ siekiama tuos poreikius atpažinti ir
rasti sveikų būdų, kaip juos patenkinti. „Klausaisi kitų, pasakoji pats, tada atsiranda išeičių,
būdų sveikai atsipalaiduoti. Per tiek metų nemačiau nė vieno, kuris be kitų pagalbos susitvarkė
gyvenimą. Gali būti laikini pagerėjimai, bet tik
bendrystės dėka galima gyventi kitaip. Juk sakoma, kad žmogui negera būti vienam, jam reikia
bendrystės“, – įsitikinęs jis.
Einantiesiems savipagalbos keliu jis pataria
sutinkamus žmones priimti ne kaip konkurentus,
kuriuos reikia įveikti, ne kaip kliūtis, kurias reikia
peršokti, o kaip dovanas. „Tie žmonės, net jei kartais turi skaudžių patyrimų, yra Dievo pastangos
mus prakalbinti, parodyti kryptį. Jie neleidžia
užsiliūliuoti tam tikrame mums patogiame mele.
Didžioji žinia, kurią man atneša įsikūnijęs Dievas,
yra priminimas, jog jis yra realybėje, kad ir kokia
ta realybė netobula. Juk Dievas neateina į tobulą,
bet į suvargusį ir sužeistą pasaulį. Todėl sužibusia
viltimi kiekvienas gyvenkime ištisus metus“, – linki kunigas K. Dvareckas.
Paklaustas apie svajones, „Aš Esu“ vadovas
sako nedrąsiai pasvajojantis apie galimybę jo
bendruomenės nariams vasaromis pietauti lauke. „Žemės turime, tačiau nėra įrengtos vietos
bendriems pietums po atviru dangumi. Svajoju
apie tokią galimybę savo bendruomenei, noriu
kad ir jie pasijusti žmonėmis“, – sako Kęstutis.

Bob & Debby Gass
Kai kova užsitęsia ir nesimato
jos nei galo, nei krašto,
žmogus pavargsta. Ar šiandien
jautiesi išvargęs? Galbūt tai,
kas anksčiau sekėsi, šiandien
jau einasi nebe taip sklandžiai?
Galbūt padarei viską, ką
galėjai, bet tai nepadėjo?

Tavo stiprybė ir strategija gyventi
„Nuvargusiam jis duoda jėgų...“ (Izaijo 40, 29)
Ką daryti? Skirk daugiau laiko maldai, įsiklausyk, ką Dievas tau kalba per savo Žodį. Kol
širdyje nepasiduosi, pergalė tau garantuota.
Stiprink save semdamasis stiprybės iš Dievo,
prisimindamas Dievo pažadus tikėjimo žvilgsnį
nukreipk į pergalę (žr. Psalmynas 77, 6).
Kai užgriūna sunkumai šeimoje, darbe, kai
sušlubuoja sveikata ar finansinė situacija, remkis
šiais dviem Biblijos pažadais: Nuvargusiam jis
duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas,
pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami,
nepails eidami (Izaijo 40, 29–31).
Mes norime, kad jūs, broliai, sužinotumėte
apie Azijoje mus ištikusią negandą, kuri baisiai
mus prislėgė, tiek viršydama mūsų jėgas, jog
nebesitikėjome išliksią gyvi. Mes ir patys širdies
gilumoje buvome ištarę sau mirties sprendimą,
todėl nebepasitikėjome savimi, o tik Dievu, kuris
prikelia mirusius. Tai jis mus išgelbėjo iš mirties
nasrų ir tebegelbsti. Viliamės, jog jis ir toliau
mus gelbės (…) (2 Korintiečiams 1, 8–10).
Nesistenk išsisukti, verčiau ieškok Dievo ir
Jis suteiks tau stiprybės bei strategiją išeiti iš
šios situacijos sutvirtėjus.
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Jei nesuduri galo su galu
[...] kas pagarbiai jo [Dievo] bijo, tas nieko
nestokoja! (Psalmių 34, 10)

Kaip narplioti problemas
Žmogus širdyje sumano, ką jis darys, bet jo
žingsnius valdo VIEŠPATS. (Patarlių 16, 9)

Augimas sunkumuose
Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje
mano viltis. (Psalmių 39, 8)

Netekai darbo? Gresia netekti ir namų ar
bankrutuoti? Patekai į tokią sudėtingą situaciją,
kokioje dar niekada anksčiau nebuvai atsidūręs?
Apaštalas Paulius „visa palaikė nuostoliu, nieku“
(žr. Filipiečiams 3, 8), bet ties tuo nesustojo. Toliau jis rašo: O mano Dievas iš savo turtų gausos
[...] patenkins visas jūsų reikmes (Filipiečiams
4, 19).
Dievas ir tau gali padaryti tą patį – su pajamų
šaltiniu ar be jo. Psalmininkas sako: [...] kas pagarbiai jo [Dievo] bijo, tas nieko nestokoja! Užvis
labiausiai sunkumuose saugokis šėtono įkyriai
brukamo blogiausio scenarijaus. Jei tik jam leisi,
jis mintyse tau pripieš tokių vaizdelių, kad oi...
Pradėsi vaizduotis save gyvenantį kartono dėžėje ar po tiltu. Verčiau tvirtai atsiremk į Dievo
Žodį ir skelbk: „Viešpatie, Tu pasakei, kad jei
noriai paklusiu Tau, Tu man padėsi ir pasiūlysi
tai, kas geriausia (žr. Izaijo 1, 19). Tu pažadi apgaubti mane savo malone (žr. Psalmynas 5, 12).
Tavo Žodis skelbia, kad Tu savo jėga, veikiančia
manyje, gali padaryti nepalyginamai daugiau,
negu prašau ar išmanau (žr. Efeziečiams 3, 20).
Nors šiuo metu susiduriu su sunkumais, suteik
man tikėjimo pasitikėti Tavimi ir laukti iš Tavęs
geresnių dalykų ir šviesesnių dienų.
Tavo Žodis liepia nieku per daug nesirūpinti, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su
padėka troškimus daryti žinomus Tau, o Tavo
ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės
mano širdį ir mintis Kristuje Jėzuje (žr. Filipiečiams 4, 6–7).

Prieš akis matyk ne tik problemą, bet ir
galimybę. Kai JAV prezidento Johno Kennedy
kartą paklausė, kaip jis tapo karo didvyriu, tas
tik nusišypsojo ir tarė: „Sunku nebuvo. Kažkas
tiesiog nuskandino mano laivą.“
Būna, jog kartais žmogus tiesiog regi prieš
akis tam tikrą viziją ir visomis jėgomis jos
siekia. Tačiau kur kas dažniau kelią į sėkmę
grindžia sunkumai ir bėdos. Štai vieno žmogaus
smulkiajam verslui iškilo didžiulė grėsmė. Jis
pasakojo: „Vietos šerifui mokėdavau po penkis
dolerius per dieną, kad atidėtų nuosprendį
dėl mano gamyklėlės uždarymo. Tačiau tada
pasirodė dujininkas ir pareikalavo sumokėti už
dujas. Kadangi to padaryti negalėjau, jis ėmė ir
atjungė man dujų tiekimą. Tuo metu kaip tik
atlikau labai reikšmingus eksperimentus. Kai
dujininkai paliko mane aklinoje tamsoje, labai
įsiutau ir iškart puoliau skaityti apie dujų techniką ir ekonomiką. Pradėjau ieškoti kitų būdų
pasišviesti ir pasiryžau dujas pakeisti elektra,
kad dujininkai pagaliau nuo manęs atstotų.“
Tas žmogus buvo išradėjas Tomas Edisonas,
General Electric įkūrėjas.
Problemos yra signalai, sužadinantys kūrybiškumą ir išradingumą. Jei jų žadinamas pabusi
ir atsikelsi, problemos paskatins tave pasitelkti
Dievo duotus gebėjimus, remtis turimais šaltiniais ir judėti pirmyn. Be tam tikrų problemų
nenueitume ten, kur mums skirta, susidėtume
su ne tais žmonėmis ir imtumės ne tų dalykų,
kurių reikia.
Žmogus širdyje sumano, ką jis darys, bet jo
žingsnius valdo VIEŠPATS. Iš skausmo gimsta
tikslas, sunkumas padiktuoja kryptį. Pasikalbėk
su Dievu apie savo problemą. Paprašyk, kad Jis
parodytų joje glūdintį potencialą ir tai, ką jau
turi tau numatęs.

Žemiau pateikti keturi patarimai, kaip atlaikyti gyvenimo smūgius (tokius, kaip netikėtas
atleidimas iš darbo, artimo žmogaus netektis,
iširusi santuoka, rimtos sveikatos problemos ir
pan.) ir greičiau po jų atsigauti.

Nors šiuo metu susiduriu su sunkumais,
suteik man tikėjimo pasitikėti Tavimi ir laukti iš Tavęs geresnių dalykų ir šviesesnių dienų.
Viešpatie, šiandien pagerbk savo Žodį mano
gyvenime, Jėzaus vardu meldžiu. Amen.

Viešpatie, ačiū Tau, kad turi tikslą ir iškasi gėrį iš visų man skirtų sunkumų. Gera
žinoti, kad Tu valdai mano žingsnius!
30

AIŠKIAI ĮVARDYK IR PRIPAŽINK SAVO
TIKRUOSIUS JAUSMUS. Tai nereiškia, kad
reikia sėdėti ir visą laiką apraudoti savo gyvenimą. Tai reiškia kliautis Dievu tiek, kad galėtum
įvardyti Jam savo tikrąją būklę. Jei apsimetinėsi,
kad viskas gerai, nors iš tikrųjų taip nėra, bus tik
sunkiau pakilti.
NUSTATYK PRIEŽASTIS. Drąsą neretai
pakerta kokia nors nesėkmė, pralaimėjimas ar
nusivylimas. Ar žlugo kas nors, į ką buvai sudėjęs nemažai vilčių? O nepagalvojai, kad galbūt
tavo viltys buvo visiškai nerealistiškos? Gal tave
kas nors nuvylė? O gal jautiesi prislėgtas dėl
paprasčiausio „perdegimo“?
PASIKALBĖK su sielovadininku, konsultantu ar kitu specialistu. Neleisk puikybei sukliudyti pasipasakoti tiems, kas išklausys su atjauta
ir išmintingai patars, ką daryti toliau. Pokalbis
su reikiamais žmonėmis gali sumažinti atskirties jausmą ir parodyti gerą, įkvepiantį pavyzdį
kitiems kenčiantiems.
BŪK ATVIRAS PRIEŠ DIEVĄ, nes būtent
Jis, o ne likimas ar aplinkybės rašo paskutinį
knygos skyrių. Galbūt Viešpats nori tave ko nors
pamokyti ar pakreipti tavo energiją kita linkme.
Kai tavo viltis Dieve, pakirstą drąsą Jis pakeičia
pasitikėjimu, o bet koks išmėginimas padeda
augti dvasiškai.
Tenesivilsiu niekuo kitu savo sunkumuose
ir varguose, kaip tik Tavimi, mano Dieve!
Žinau, kad Tavo rankose esu saugus(-i)!

„Vakaro žvaigždelė“ –
visiems vaikams!
Skaitykite ir prenumeruokite!
Užsiprenumeruoti leidinį galite:
• Lietuvos pašto skyriuose;
• internetu km.lt, post.lt,
prenumerata.lt, prenumeruok.lt;
• mūsų redakcijoje
(Pylimo g. 20-10, Vilniuje) arba
el. paštu prenumerata@zvaigzdele.lt.

PRENUMERATOS
KAINA METAMS –
16 EUR.

Prie širdies durų

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

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

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

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.

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 15 eurų.
Prenumeruoti galima kiekvieną
žurnalą atskirai.

JOSH MCDOWELL ir DON STEWART

ATSAKYMAI

Leidiniai išleidžiami:

kuriuos skeptikai užduoda apie krikščionių tikėjimą

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

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

I, SUNKIUS KLAUSIMUS,

Šioje knygoje tiesiai ir sąžiningai gvildenami
aktualūs gyvenimo klausimai, verčiantys balansuoti
ties tikėjimo ir netikėjimo riba, pateikiami faktai
ir įrodymai, kuriais remiantis galima pasitikrinti
savo atsidavimo tikėjimui tikrumą. Taip, čia ir
vėl „įrodymai, reikalaujantys nuosprendžio“, ir
skaitytojai neišvengiamai bus atvesti iki akimirkos,
kai priims sprendimą už, o ne prieš Jėzų Kristų.

Ieškokite www.km.lt

Nauja
knyga!

Žurnalus galite prenumeruoti
internetinėje svetainėje
www.prenumeruok.lt, www.km.lt
bei mūsų redakcijoje, adresu:
Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius

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

„Mensa Christi“ yra knyga, kurioje aprašoma
žmogiškoji kelionė ten, kur Viešpats mums,
žmonėms, įkvepia vilties ir suteikia gyvenimo
prasmę bei tarnystę. Kiekvienas esame laukiamas
prie Kristaus stalo, ir esame pakviesti tokie,
kokie esame: sušalę – sušilti, alkani – pasisotinti,
nusivylę – pasidžiaugti, nuliūdę – paguosti,
nusilpę – sustiprėti, vieniši – rasti bendrystę.
Šie knygos „Mensa Christi“ skaitiniai kviečia
skaitytoją prisėsti prie įvairių Biblijos istorijose
minimų stalų: prie Adomo ir Ievos, Abraomo ir
Saros, Rebekos tėvo Betuelio, Izaoko, Rachelės ir
Lėjos, Jokūbo ir Labano, Egipto valdytojo Juozapo
ir dešimties jo brolių, Midjano kunigo Jetro, Mozės
ir Aarono, Izraelio seniūnų, karaliaus Dovydo,
Izraelio tremtinių Babilone, muitininko Mato,
karaliaus Erodo ir Erodiados, Simono ir fariziejaus,
Mortos ir Marijos... Tos vietos, kur prisėsime, taip
pat bus įvairios: dykumoje, minioje, po ąžuolu prie
Abraomo palapinės ir prie figmedžio, praeinant
Jėzui, vestuvių pokylyje ir Simono Raupsuotojo
namuose, prie Tiberiados ežero ir tiesiog
prie Naujosios Sandoros stalo. Prisėsime, kad
atrastume pažadus, įžvelgtume ne taip lengvai
pamatomą Šventojo Rašto mokymo reikšmę.
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I

iekada nenorėjau nei vieno
iš savo išbandymų, bet po jų
visada džiaugiausi, kad jie buvo.
– Jack Hyles

šbandymai parodo mums,
kokie esame; jie iškasa mūsų
dirvą ir leidžia mums pamatyti,
iš ko mes padaryti.
– Charles Spurgeon

S

K

unkumai yra vieni didžiųjų
Dievo tarnų, nes jie nuolat
primena, jog mums nuolat
reikia Viešpaties.
– Jim Cymbala

asdienės mūsų duonos
duok mums šiandien.
– Mato 6, 11

M

eskite ant Jo savo rūpesčius,
nes Jis jumis rūpinasi.
– 1 Petro 5, 7

P

o mūsų sielvarto
tamsumos visuomet
ateina Dievo aušra.
– Woodrow Kroll

N

eleiskite išbandymams
jūsų parblokšti; leiskite,
kad jie jus pakeltų.
– Woodrow Kroll

I

šbandymai – lyg vaistai, kuriuos mums
išrašė mūsų maloningas ir išmintingas
gydytojas, nes mums jų reikia. Jis jų
paskyrė mums tiek ir tokiu dažnumu,
kiek reikalavo mūsų būklė.
– John Newton
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