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jau 25-erius metus žurnalas „Gyvieji šaltiniai“ lanko 
savo skaitytojus, o šias Kalėdų šventes pasitinkame su 
100-tuoju leidinio numeriu! Džiaugiamės kartu su jumis! 
Aleliuja!

Dėkojame Dievui ir tariame nuoširdžiausią AČIŪ 
visiems, kurių dėka šis žurnalas išvysta dienos šviesą ir 
pasiekia mūsų skaitytojus. 

Išskirtinę padėką skiriame ištikimiesiems žurnalo 
rėmėjams Sigitui Gideikai ir Jakobui Tielmannui už 
ilgametę žurnalo leidybos paramą. 

Didžiausią dėkingumą siunčiame mūsų draugams Vo-
kietijoje – Waldemarui Zornui ir Waldemarui Benzeliui 
iš LICHT IM OSTEN bei Traugottui Degleriui iš fondo 
CHRISTEN HELFEN CHRISTEN. 

Džiaugiuosi žurnalo redakcinės kolegijos komanda ir 
žmonėmis, kurie savo straipsniais ugdo mūsų skaitytojus. 
Ir žinoma, kaip be jūsų – mūsų ištikimų leidinio skaityto-
jų ir platintojų – būkite gausiai palaiminti visi!

Dievo nuostabios malonės dėka sulaukiame dar vienų 
Kalėdų, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo šventės. 
Šiais trapiais ir neramiais laikais Jėzaus gimimas darosi 
dar brangesnis ir prasmingesnis kiekvienam Jį mylinčiam 
žmogui. Kol dar yra laikas, kol Visagalis saugo mūsų šalį, 
kol turime laisvę – skelbkime Evangeliją kitiems, apsa-
kykime Jo nuostabius darbus, prisidėkime, kuo galime: 
savo maldomis, brangiu laiku, atsidavimu ir dosnumu, 
kiekviena tarnyste, nešančia Gerąją naujieną mūsų tautos 
žmonėms. Nepailskime daryti gera, nepaliaukime mels-
tis, tarnaukime Dievui ir Jo meile dalykimės su kiekvienu 
sutiktu žmogumi!

Sveikiname jus visus su mūsų Viešpaties Jėzaus Kris-
taus gimimo švente ir linkime palaimintų 2023-iųjų!

Brangūs mūsų žurnalo 
skaitytojai ir bičiuliai,

Žurnalo redakcinės kolegijos vardu 
misionieriško labdaros fondo „Šviesa rytuose“ 

valdytojas Remigijus Jucevičius
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Ganytojo žodis

Ganytojo	žodis

Eduardas Goss
Misionierius

Jau nuo lapkričio pradžios mūsų vaikai nekantriai 
laukia Kalėdų. Jie manęs jau klausė, ar būtų galima 
užkabinti girliandas ar bent nusipirkti šokoladinį 
kalendorių. Nors pasakiau, kad dar per anksti, dukra 
pati pagamino iš popieriaus Advento kalendorių 
ir kažką įdėjo į 24 mažus vokelius. Tokiu būdu 
lapkričio 6 d. jau būtume galėję skelbti Advento 
pradžią. Vaikai džiaugsmingai laukia Kalėdų. Ir tai 
ne tik žodžiai, bet ir konkretūs veiksmai: kalbos, 
prašymai, pasiruošimas, dekoracijos, malda...

Pagrobtas išankstinis
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Nors mes, krikščionys, ir švenčiame Kristaus 
gimimą, kartu laukiame ir sugrįžtančio Kris-
taus. Tiksliau, laukiame, kada Kristus pasiims 
savo Bažnyčią pas save. Tai yra kitas nepaprasto 
Dievo plano įvykis. Tik klausimas, ar mes tikrai 
to laukiame? 

Jei pasikalbėtume su tikinčiaisiais savo ben-
druomenėse ir užduotume jiems klausimą „Ar 
tikite, kad vieną dieną Jėzus Kristus sugrįš?“, 
greičiausiai išgirstume atsakymą „Žinoma, kad 
tikime!“. Išgirdę antrą klausimą „Kaip ruošiatės 
šiam įvykiui?“, žmonės gal stabteltų, pamąstytų 
ir gal prie „Nežinau“ pasakytų „Stengiuosi būti 
geras“. O į paskutinį klausimą „Ar džiaugtu-
meisi, jei Kristus sugrįžtų pasiimti Bažnyčios 
dar šiais metais?“, daugelis galbūt tik šyptelėtų 
ir pakratytų galvą...

Kas pagrobė džiaugsmą laukiant sugrįž-
tančio Jėzaus

Pirmieji krikščionys nekantriai laukė Jėzaus 
sugrįžimo. Kai kurie netgi nustojo rūpintis 
paprastu gyvenimu, kad galėtų labiau atsiduoti 
laukimui. Apaštalas Paulius netgi rašo: Man 
gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėji-
mas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau 
vaisingai pasidarbuoti, tai nebežinau, ką pasi-
rinkti. Mane traukia ir viena, ir antra, nors ver-

čiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai daug 
geriau. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis 
jums (Filipiečiams 1, 21-24). 

Mes, žmonės, esame linkę pasirinkti tai, 
kas mus labiau pradžiugina. Apaštalui Pauliui 
mintis susitikti ir būti su Kristumi buvo tokia 
nuostabi, kad jo viduje netgi užvirė vidinė kova, 
ką pasirinkti. Kodėl Paulius prisipildė džiaugs-
mo galvodamas apie galimybę jau dabar būti 
kartu su Jėzumi?

Krikščionybės centras nėra teologija ir net ne 
Šventasis Raštas, o pats Jėzus Kristus – Dievo 
Sūnus! Jėzus pats pasakė: Kai nuėjęs paruošiu, 
vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs 
būtumėte ten, kur ir aš (Jono 14, 3).

Taip skamba džiaugsminga Bažnyčios viltis. 
Ji laukia tos laimingos akimirkos, kada pagaliau 
galės pamatyti savo Gelbėtoją Dievo šlovėje. 
Būti kartu su Jėzumi yra giliausias Dievo vaiko 
širdies troškimas. Būdami su Juo patirsime vi-
sišką pilnatvę, nebeliks troškimų, nebekamuos 
klausimai, nebebus skausmo, ašarų, vargų. Su 
Juo patirsime visus Dievo palaiminimus ir mūsų 
džiaugsmas liesis per kraštus. Būtent ši džiugi 
viltis suteikdavo krikščionims jėgų ištverti 
kančias ir nelaimes, priešintis persekiojimui ir 
vargams, motyvavo eiti toliau Dievo nurodytu 
keliu ir tarnauti Jam iki galo.

džiaugsmas
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Beveik visuose laiškuose Paulius vis rašo apie 
šią nuostabią viltį, siekdamas pažadinti tikinčių-
jų širdyse vilties džiaugsmą. 

Tesalonikiečiai ypač laukė greitai sugrįž-
tančio Jėzaus: Žmonės pasakoja apie mus, 
kaip buvome jūsų priimti ir kaip jūs nuo stabų 
atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gy-
vajam, tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo 
Sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, 
mus išgelbėsiančio nuo ateinančios rūstybės 
(1 Tesalonikiečiams 1, 9–10).

Kodėl šiandien Dievo bažnyčia ne taip 
džiaugsmingai laukia Jėzaus

Džiaugsmas ištirpsta tada, kai ištirpsta prisi-
minimas. O prisiminimas išgaruoja tada, kai jo 
niekas nebeprimena. Be to, ir šėtonas ne miega, 
o siūlo tūkstančius alternatyvių džiaugsmų: 
saugų gyvenimą šioje žemėje, poilsį, keliones, 
malonumus, patirtis, iššūkius, pasiekimus, 
pripažinimą, įtaką, draugystę, savirealizaciją, 
džiaugsmą. Bet nepamirškime: šėtonas viską 
žada, bet niekada neišpildo. Visi šie žemiški da-
lykai yra tik laikini. Bet ką pažada Jėzus, išlieka, 
ir tie palaiminimai truks amžinai.

Kai Bažnyčia pameta iš akių didžiausią viltį, 
pasekmės būna siaubingos: prarandama ištver-
mė, nėra motyvacijos laimėti dvasinę kovą, nėra 
ištikimybės tarnaujant, nėra užsidegimo pasiek-
ti kitus žmones dėl Kristaus, nėra būtinybės 
padėti kitiems augti dvasiškai ir nebėra reikalo 
augti pačiam...

Tai man primena Jėzaus palyginimą apie 
dešimt mergelių, užrašytą Evangelijos pagal 
Matą 25 skyriuje. Visos ėmė snausti ir užmigo. 
Ir tada skaitome: Vidurnaktį pasigirdo balsai: 
„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos 
mergelės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Bet tik pen-
kios iš jų turėjo alyvos savo žibintams ir buvo 
pasiruošusios susitikti su Jaunikiu.

Šiandien Viešpats šaukia: Taip, aš veikiai 
ateinu! Ir tik tas, kas bus papildęs savo žibintą 
alyva, tas patirs visišką džiaugsmą sakydamas: 
Ateik, Viešpatie Jėzau! (Apreiškimo 22, 20)

Kaip galime suteikti vilties ir džiaugsmo 
belaukdami Jėzaus

Manau, kad mumyse vėl sukils stiprus vidinis 
troškimas laukti sugrįžtančio Gelbėtojo, jei tik 
neišleisime iš akių Kristaus, Jo atpirkimo ir to, 
kas mūsų laukia anapus.

Pažinti Kristų. Kuo stipriau mylėsime Jėzų, 
tuo karščiau lauksime Jo sugrįžimo. Meilė 
auga tada, kai investuojame į santykius, kai 
praleidžiame laiką kartu, kai bendraujame, kai 
kartu patiriame. Geriausias būdas pažinti Jėzų 
yra Dievo Žodžio skaitymas ir nuoširdi malda. 
Taip pat tikinčiųjų susitikimai padeda mums 
pamatyti aiškesnį Jėzaus paveikslą. Ir ne tik 
žinios apie Jėzų stiprina mūsų meilę Dievui, 
bet visų pirma paklusnumas Jo žodžiams ir 
nurodymams. Jėzus sako: Jei laikysitės mano 
įsakymų, pasiliksite mano meilėje! (Jono 15, 10). 

Patyręs didelių netekčių ir kai Dievas jį dvigubai 
palaimino, Jobas pasakė: Anksčiau savo ausimis 
girdėjau apie Tave, o dabar mano akys mato 
Tave (Jobo 42, 5). Asmeninės patirtys su Jėzumi 
įžiebia džiaugsmą.

Tyrinėti Kristaus atpirkimą. Ne be reikalo 
Jėzus įsteigė naują sandoros apeigą – šventą 
vakarienę. Dalyvaudami Viešpaties atminimo 
vakarienėje džiaugsmingai skelbiame Kristaus 
mirtį, kol Jis sugrįš į žemę antrą kartą. Mes 
prisimename, ką Jis padarė dėl mūsų ant kry-
žiaus, kodėl Jis atėjo į žemę ir ką reiškia Jėzaus 
prisikėlimo žinia. Dėkingumas Jėzui ir Jo gerų 
darbų atminimas mūsų gyvenime skatina ištirti 
save, atgailauti, kai nuklystame, ir vėl pasišvęsti 
Jam. Tai stiprina mūsų meilę ir skatina Jo ilgesį.

Prisiminti, kas mūsų laukia anapus. Jėzus, 
kabėdamas ant kryžiaus šalia kito plėšiko, jam 
pažadėjo: Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi 
būsi rojuje (Luko 23, 43). Rojus yra ta vieta, kur 
tikintysis patenka po mirties. Tai – vieta, kur siela 
ilsisi ir jau patiria paguodą bei atgaivą. Tačiau tai 
dar ne galutinis tikslas, ko laukia tikintysis. Jis 
laukia naujo kūno ir susivienijimo su Kristumi. 

Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne 
visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – staiga, 
viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui 
(1 Korintiečiams 15, 51). 

Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, 
bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, 

Ar esi pasiruošęs 
Jėzaus atėjimui? 
Ar tavo širdis 
džiaugiasi nuo 
minties, kad 
matysi Jėzų akis  
į akį?
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kad, kai jis pasirodys, būsime panašūs į jį, nes 
matysime jį tokį, koks jis yra (1 Jono 3, 2). 

O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes 
laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį 
panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis 
sau visa palenkia (Filipiečiams 3, 20–21).

Ten, pas Jėzų, patirsime tokią gilią pilnatvę 
kaip niekur kitur. Ten nebus nuodėmių, silpny-
bių, blogio ir mirties; nebebus trukdžių, pagun-
dų, abejonių ir vargo. Netgi nebebus miego. Ten 
patirsime betarpišką artumą su mūsų Gelbėtoju 
Jėzumi, nes turėsime naują, prisikėlimo, kūną, 
kuris bus pritaikytas naujam gyvenimui ir am-
žinas. Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais. 
(1 Tesaloniečiams 4, 18)

Pasirink džiaugtis!
Ar esi pasiruošęs Jėzaus atėjimui? Ar tavo 

širdis džiaugiasi nuo minties, kad matysi Jėzų 
akis į akį? Jeigu ne, tuomet dar šiandien gali kai 
ką padaryti, kas paskatintų tavyje šį išankstinį 
džiaugsmą. Biblija mus ragina atgailauti. Tai 
reiškia – nustoti mylėti nuodėmę ir pasaulį, 
nuspręsti labiau mylėti Jėzų. Savo jėgomis ne-
sugebėsime to padaryti. Tik Dievas gali mums 
padėti palikti senąjį gyvenimą ir eiti nauju keliu. 
Paprašyk maldoje Jėzaus atleisti tau ir padėti 
geriau Jį pažinti bei gyventi pagal Jo valią. To-
kiu būdu ugdysi meilę Jėzui. Taip pat pastebėsi, 
kaip tavo širdis prisipildo džiaugsmo laukiant 
sugrįžtančio Jėzaus.



Jubiliejus

Grįžkime į praeitį – kada ir kaip jūs pirmą 
kartą susidūrėte su žurnalu „Gyvieji šalti-
niai“?

Pirmą kartą žurnalas „Gyvieji šaltiniai“ į 
rankas pateko berods 1999 ar 2000 metais. Kad 
Šiauliuose leidžiamas toks evangelinės minties 
leidinys, buvo malonus netikėtumas. Tačiau 
2013 metais į Lietuvą atvyko vokiečių misijos 
„Licht im Osten“ atstovai, kurie nutarė užbaigti 
misijos Šiauliuose veiklą. Reikėjo nuspręsti, koks 
bus ir žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ likimas. Dėl 
to susirinkome Vilniuje, „Gerosios Naujienos 
centre“, kur dalyvavo žurnalo gyvenime svarbūs 
asmenys – tuometinis „Licht im Osten“ vado-
vas Valdemaras Zornas, leidinio pagrindiniai 
rėmėjai Sigitas Gideika ir Jakobas Tielmannas. 
Buvo sprendžiama, ar nebūtų tikslinga perkelti 
krikščioniškų knygų ir žurnalo leidybos į Vilnių, 
„Gerosios Naujienos centrą“, taip išvengiant 
šios veiklos uždarymo. Galiausiai buvo priimtas 
sprendimas „Gyvuosius šaltinius“ ir knygų leidy-
bą perkelti į Vilnių ir pratęsti veiklą. Taip tapau 
misionieriško labdaros fondo „Šviesa Rytuose“ 
valdytoju ir žurnalo redkolegijos nariu. 

Netrukus surinkome naują redakcinę kolegi-
ją, kuri pradėjo žurnalo leidybos darbus. Mūsų 

„Gyvieji šaltiniai“ yra vienintelis evangelinis 
žurnalas Lietuvoje, kur iš įvairių denominacijų 
sudaryta krikščionių redakcinė kolegija renkasi 
aptarti kiekvieno leidinio numerio, svarsto 
temas, pasirenka autorius ir rūpinasi leidybos 
darbais. Tai mane džiugina ir motyvuoja, teikia 
vilties ir jėgų nepasiduoti ir nenutraukti pradėto 
darbo, nesvarbu, kokios atšiaurios sąlygos būtų 
šioje mūsų veikloje.  
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„Gyvieji šaltiniai“: 
pasitinkant  
100-ąjį	numerį

Nuo tos dienos, kai skaitytojai 
sužinojo apie žurnalą „Gyvieji 
šaltiniai“, jau praėjo 25 metai. 
Šiandien dienos šviesą išvydo 
jubiliejinis – 100-asis – 
evangelinės minties leidinio 
numeris. Dievas ištikimas, kaip 
ištikimi ir šio žurnalo leidėjai, 
kurie turi kuo pasidalyti su 
savo skaitytojais. Apie žurnalo 
istoriją ir ateitį kalbamės su 
Misionieriško labdaros fondo 
„Šviesa Rytuose“ valdytoju 
Remigijumi Jucevičiumi.  

komandoje susibūrė ištikimi redkolegijos nariai: 
Henrikas Žukauskas, Artūras Rulinskas, Ro-
bertas Peteraitis, Irmantas Jakubonis, Irmantas 
Pinkoraitis. Šiek tiek pakeitęs savo išvaizdą ir 
formatą, leidinys pratęsė savo kelionę į skaity-
tojų širdis. 

Kas jus motyvuoja darbuotis leidžiant šį 
žurnalą?

Esu įsitikinęs, jog „Gyvieji šaltiniai“ yra 
vienintelis Lietuvoje leidžiamas žurnalas, 
kuriame aiškiai skelbiamas krikščioniškas 
evangelinis tikėjimas. Tai yra leidinys, kurį 
galima paduoti bet kokiam žmogui bet ku-
riame renginyje, kai vyksta miesto šventės 
arba vykstame į renginius su kitais leidiniais 
ir tarnystėmis. 

Džiaugiamės, kad „Gyvieji šaltiniai“ nuke-
liauja į ligonines, įkalinimo įstaigas, pasiekia 
Vilniaus Bočių klubą ir kitas senjorų organiza-
cijas. Žurnalas platinamas šalies evangelinėse 
bendruomenėse, tad jį skaito tikintieji, kurie 
lankosi bažnyčiose. Taip pat tikintieji leidinį 
nuneša į stomatologijos klinikas, kirpyklas, kur 
laukdami eilėje žmonės galėtų sužinoti apie 
Dievą ir tikėjimą. 

„Gyvieji šaltiniai“ yra 
vienintelis Lietuvoje 
leidžiamas žurnalas, 
kuriame aiškiai 
skelbiamas krikščioniškas 
evangelinis tikėjimas.
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Kokie „Gyvųjų Šaltinių“ žurnalo bruožai 
išskiria jį iš kitų leidinių?

Tokio žurnalo, koks yra mūsų „Gyvųjų šal-
tinių“ leidinys, iš tiesų Lietuvoje daugiau nie-
kas neleidžia. Todėl sunku būtų su kuo nors jį 
lyginti. Buvo laikas, kai tikintieji ir dvasiniais 
dalykais besidomintys pasauliečiai galėjo 
skaityti solidų intelektualų leidinį „Prizmė“. 
Bet jį uždarius kuklūs savo prekine išvaizda 
„Gyvieji šaltiniai“ ir toliau sėkmingai neša 
Dievo Evangelijos šviesą Lietuvos žmonėms. 
Gal labiau tarp šalies tikinčiųjų žinomi kata-
likų bažnyčios leidiniai („Artuma“, „Kelionė“), 
tačiau mūsų žurnalo su jais lyginti negalime, 
nes esame evangelinio tikėjimo tiesas sklei-
džiantis leidinys.

Koks, jūsų manymu, yra žurnalų vaidmuo 
šiuolaikinėje visuomenėje?

Žvelgdamas į didžiųjų prekybos centrų len-
tynas, kur puikuojasi įvairūs spaudos leidiniai, 
matau, kad žmonės vis dar perka žurnalus ir 
nenustojo skaityti spausdinto jų varianto. Todėl 
suprantu, kad keičiantis laikams turime ieškoti 
būdų, kaip pasiekti skaitytojus, kad „Gyvieji šal-
tiniai“ būtų labiau matomi ir žinomi. Juo labiau, 
kad spausdintą žurnalą galite pasiimti eidami 
pas gydytoją ar tiesiog ilsėdamiesi namuose, tai 
yra tikrai patogu mūsų senjorams, kurie skirtin-
gai negu jaunimas, neatsidaro žurnalo telefono 
ar kitų išmaniųjų įrenginių skaityklėse. Žurnalą 
malonu rasti pašto dėžutėje, ir leidinio visada 
laukia vyresnio amžiaus tikintieji. Esu tikras, 
kad šiandien spausdintas žurnalas „Gyvieji šal-
tiniai“ yra tikrai reikalingas, bet trūksta rankų, 
kad jį tinkamai išplatintų. 

Koks jums yra tobulas krikščioniškas žur-
nalas?

Tobulas krikščioniškas žurnalas yra toks, ku-
ris savo skaitytojams pasakoja, ką Jėzus Kristus 
už juos atliko ant kryžiaus. Skaitytojas turi su-
prasti, kad ir šiandien Dievas veikia, prisiliečia 
prie jo gyvenimo, taip kviesdamas jį atsigręžti į 
Dievą. Tai žurnalas, kuris neša aiškią Evangeli-
jos žinią. Net katalikų bažnyčios kapelionai, ku-
rie lanko ligonius gydymo įstaigose, džiaugiasi 
galėdami jiems nunešti mūsų žurnalą, kuriame 

be kitų dvasinių skaitinių ligoniai gali rasti mal-
dą, kaip susitaikyti su Dievu. Sergantis žmogus 
pamąsto apie amžinybę, o leidinys „Gyvieji 
šaltiniai“ gali pasitarnauti ligoniui padėdamas 
sužinoti daugiau apie Dievą ir susitaikyti su Juo 
maldoje.

Kaip apibūdintumėte šių metų „Gyvųjų 
šaltinių“ žurnalo numerius ir kaip, jūsų nuo-
mone, juos apibūdins ateityje?

Manau, kad kiekvienas Dievu tikintis žmo-
gus džiaugiasi leidiniu, kuris neša Evangelijos 
žinią. Tad ir mūsų žurnalas čia yra reikšmin-
gas. O žvelgdamas į šių metų „Gyvųjų šaltinių“ 
jau išleistus numerius galiu pasakyti, kad įsi-
mintinas buvo vasaros numeris, kurio tema – 
„Karas ir tikėjimas“. Karas Ukrainoje yra tikrai 
itin aktuali šių dienų tema, tad ir mes Dievo 
Žodžio šviesoje aptarėme, kas įvyko, priminė-
me tikintiesiems, kaip turime vertinti šį įvykį, 
kaip priešintis, guodėme nuskriaustuosius ir 
nukentėjusius, dalinomės ukrainiečių karių 
išgyvenimais. Žurnalo rudens numerio tema 
yra apie sunkumus, kurie kaip niekad priartėjo 
prie žmonių, kalbame apie tai, kaip juos įveik-
ti. Tikiu, kad mūsų leidinio straipsniai tampa 
padrąsinimu visiems, ieškantiems ramybės 
ir saugumo Dieve. Kad žmonės nepasiduotų, 
kad nesusvyruotų jų tikėjimas, kad jie nepasi-
piktintų Dievu. Tai rimtos žurnalo temos, apie 
kurias reikia kalbėti. 

Šis „Gyvųjų šaltinių“ numeris – šimtasis. 
Žurnalas leidžiamas jau 25 metus. Tai viena 
iš šio nedenominacinio žurnalo unikalių sa-
vybių. Kaip per šiuos žurnalo leidybos metus 
keitėsi leidinys ir jo misija?

Žurnalo misija nesikeičia jau dvidešimt 
penkerius metus. „Gyvieji šaltiniai“ ir toliau 
ištikimai neša Evangelijos žinią mūsų tautai, kol 
dar neuždrausta viešai ir atvirai skelbti Gerosios 
naujienos žmonėms, dalytis tikėjimu. Reikia 
tik džiaugtis, kad gyvename nuostabios Dievo 
malonės laiku, kai dar galime su kitais dalytis 
žinia apie Dievą, tikėjimą ir išgelbėjimą. Kol kas 
su šiuo žurnalu galime įeiti į visas institucijas, 
dalinti gatvėje, miesto šventėse, žmonės gali 
prenumeruoti šį leidinį.

Taigi 25-eri leidybos metai rodo „Gyvųjų šal-
tinių“ brandą ir patikimumą. Esu labai dėkingas 
ištikimiems mūsų žurnalo rėmėjams – Sigitui 
Gideikai ir Jakobui Tielmannui, kurie visą žur-
nalo leidybos laikotarpį dengia spaudos kaštus. 
Taip pat ypatinga padėka mūsų broliams ir sese-
rims Kristuje iš Vokietijos,  organizacijų „Licht 
im Osten“ (Valdemaras Zornas) ir „Christen 
helfen Christen“ (Traugott Degler) už ilgametį 
žurnalo palaikymą. Iš tiesų žurnalo leidybą lydi 
nuostabi Dievo malonė, kad iki šiol turime išti-
kimus rėmėjus, kuriems padedant keturis kar-
tus per metus leidinys vis išvysta dienos šviesą.

Su kokiu didžiausiu iššūkiu susidūrėte 
leisdami „Gyvuosius šaltinius“?

Visada leidžiant žurnalą susiduriame su iš-
šūkiu surasti naujų talentingų autorių, kurie iš 
tiesų geba rašyti. O šiais laikais vis sunkiau su-
rasti tokių žmonių ir gauti jų sutikimą parengti 
straipsnį. Visada norisi, kad straipsnius žurnalui 
rengtų ne tik mūsų redkolegijos žmonės, bet ir 
kiti tikintieji autoriai prisidėtų, nagrinėdami 
įvairias krikščionims ir pasauliečiams svarbias 
temas. 

Dėkojame už pokalbį.

Tikiu, kad 
mūsų leidinio 
straipsniai tampa 
padrąsinimu 
visiems, 
ieškantiems 
ramybės ir 
saugumo Dieve. 

„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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Visų periodinių spaudos leidinių 
kūrėjai ir leidėjai gerai supranta, 
koks reikšmingas yra nuolatinių 
finansinių rėmėjų dalyvavimas 
leidybos procese. Be jų pagalbos 
neišsiverstų ir „Gyvieji šaltiniai“.  
O jei rėmėjai leidinį ištikimai remia 
net 25-erius metus, tai galima 
vadinti tikra Dievo malone. Apie 
tai, kas paskatino tapti nuolatiniu 
žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 
rėmėju, su skaitytojais dalinasi  
verslininkas Sigitas Gideika. 

Kada ir kokiomis aplinkybėmis jūs pirmą 
kartą susidūrėte su žurnalu „Gyvieji šalti-
niai“?

Kadangi esu šio žurnalo nuolatinis rėmėjas, 
jo veikloje dalyvavau nuo pat jo ištakų. Kitaip 
sakant, buvau vienas iš šio žurnalo gimimo liu-
dininkų ir dalyvių. 

Dar prieš pradėdami Lietuvoje leisti šį žur-
nalą susirinkome jo iniciatoriai ir rėmėjai, taip 
pat fondo „Licht im Osten“ („Šviesa rytuose“) 
darbuotojai iš Vokietijos pasitarti, koks turėtų 
būti evangelinės minties leidinys, skirtas mūsų 
šalies skaitytojams. Tuo metu Lietuvoje jau 
buvo platinami fondo „Licht im Osten“ leidžia-
mi žurnalai rusų kalba „Vera į žizn“ („Tikėjimas 
ir gyvenimas“) ir „Tropinka“ („Takelis“), tad 
aptarėme galimybę pradėti leisti krikščionišką 
žurnalą lietuvių kalba. 

Kokia, jūsų manymu, šio žurnalo misija?
Kiekvieno krikščionio tikslas – skelbti Evan-

geliją ir pasakoti apie Dievą netikinčiam pasau-
liui. Tokį tikslą mes ir numatėme nutarę leisti 
„Gyvuosius šaltinius“. Kartu atsirado galimybė 
žurnale dalytis tikėjimo žinia su kitais tikin-
čiaisiais, kuriems taip pat reikalingas dvasinis 
sustiprinimas ir palaikymas. 

Šis leidinio numeris – šimtasis. „Gyvieji 
šaltiniai“ leidžiami 25 metus. Kaip per šiuos 
leidybos metus keitėsi žurnalas?

Iš pradžių „Gyvuosiuose šaltiniuose“ prak-
tiškai nebuvo autorinių straipsnių, buvo spaus-
dinami verstiniai straipsniai iš žurnalo „Vera i 
žizn“ ir „Tropinka“. Tačiau tuo pat metu kvie-
tėme Lietuvos evangelistus ir pastorius mūsų 
žurnale skelbti Dievo Žodį, pasinaudoti leidi-
niu kaip galimybe kuo daugiau žmonių kviesti 
pas Dievą. Šis tikslas buvo pasiektas, daug 
šalies pastorių, evangelistų, misionierių tapo 
„Gyvųjų šaltinių“ straipsnių autoriais, kurie 
labai aiškiai ir suprantamai pasakoja žmonėms 
apie Dievą ir Jo pasaulį. 

Kas ir kaip jus paskatino tapti šio leidinio 
rėmėju? Kas jus motyvuoja dabar aukoti(s) 
šiam žurnalui?

Pats jau kokius penkiasdešimt metų esu 
verslininkas. Su kitu žurnalo rėmėju Jakobu 
Tielmannu jau apie trisdešimt metų drauge 
plėtojame verslą. Būdami krikščionys norėjome 
prisidėti prie Dievo darbų ir taip padėti savo 
tautai pažinti Viešpatį ir Jo Žodį per spaudos 
leidinį. Tai ir paskatino tapti žurnalo rėmėju ir 
iki šiol motyvuoja aukoti šiam žurnalui. 

Kokios „Gyvųjų šaltinių“ savybės išskiria 
jį iš kitų žurnalų? 

Per visą „Gyvųjų šaltinių“ leidybos istoriją 
Lietuvoje buvo leidžiami ir kiti krikščioniški 
leidiniai, bet jie buvo sudėtingesni, sunkiau 
suprantami, aptarinėjo temas, kurios žmonėms 
nėra kasdien aktualios. Šių leidinių jau nebeliko. 
Tuo tarpu mes stengėmės, kad žurnalo temos 
būtų suprantamos visiems žmonėms ir pasiektų 
kuo daugiau skaitytojų – ir pensininkus, ir stu-
dentus, ir darbingo amžiaus Dievo ieškančius 
žmones. Straipsniai turėjo būti paprasti, lengvai 
suprantami, prieinami net ir mažesnį išsilavini-
mą turintiems žmonėms. 

Koks, jūsų manymu, yra krikščioniško 
žurnalo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje?

Šiuolaikinėje visuomenėje darosi vis sunkiau 
spausdintu žodžiu pasiekti skaitytojus, o ypač 
jaunus žmones. Gyvename postmodernistinia-
me pasaulyje, ir pasiekti tą tikrą krikščionišką 
Tiesą priimantį žmogų darosi labai sunku. Šiuo 
metu informacijos srautas yra milžiniškas, 
bet jo informacija yra labai paviršutiniška ir 
nereikšminga, todėl nėra taip paprasta krikš-
čionišku spaudos leidiniu pasiekti žmogų, kuris 
tos Tiesos dažnai net nenori pažinti. Visuomenė 
gyvena vartotojišką gyvenimą, kasdien rūpinasi 
materialiais dalykais, o dvasiniams dalykams 
menkai teskiria dėmesio. 

Norėčiau paraginti Lietuvos evangelinius 
krikščionis pasinaudoti galimybe Dievo Žodį ir 
Evangeliją skelbti per spausdintą leidinį „Gyvieji 
šaltiniai“. Tai yra geras būdas pasiekti žmones, 
kurie dar nepažįsta Dievo. 

Kitas dalykas yra žurnalo platinimas. Ka-
dangi laikai keičiasi, daugiau leidinių lieka 
evangelinėse bendruomenėse, jų tikintieji nepa-
siima. Todėl būtų tikslinga pasirūpinti leidinių 
išvežiojimu bažnyčios žmonėms, kurie negali 
atvykti į pamaldas ir apskritai labiau rūpintis lei-
dinių platinimu bendruomenėse. Taip pat būtų 
naudinga kartu su Biblija žmonėms dovanoti ir 
„Gyvuosius šaltinius“, tai būtų geras liudijimas 
ir nauda žmogui. 

Dėkojame už pokalbį.

Pagrindinis  
motyvas	–	
noras	prisidėti	prie	Dievo	darbų
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Nuo kada esate žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 
redakcinės kolegijos narys?

Pirmą kartą į „Gyvuosius šaltinius“ parašiau 
2011 metų vasarą. Nuo tada pradėjau darbuotis 
ir žurnalo redakcinėje kolegijoje. Tuometiniam 
54-tajam numeriui parengiau keletą iš anglų 
kalbos išverstų krikščioniškų anekdotų bei 
kryžiažodį. Nuo tada mano kryptis nelabai 
pasikeitė – daugiausiai rašau humoro skyrelyje. 
Ir aš pats, ir nemažai mano aplinkos žmonių 
žurnalus pradeda skaityti nuo galo – ieško hu-
moro, kryžiažodžių ar kitokių įdomybių. Todėl 
toks skyrelis yra  svarbus kiekvienam žurnalui, 
o ypač – krikščioniškam. Tačiau sukurti links-
mą ir kartu pamokantį tekstą yra sunku, todėl 
dažniausiai išverčiu kitų sukurtus tekstus. Jais 
noriu perteikti mintį, kad nemąstytume apie 
save kaip svarbius ar tobulus, kad suvoktume, 
kad ne viskas priklauso vien nuo mūsų norų ir 
pastangų, kad paliktume vietos Dievo veikimui 
bei kitų žmonių valiai. Humoras man padeda 
pamatyti save veidrodyje ir nusižeminti. Ti-
kiu, kad tokiu būdu humoras pasitarnauja ir 
kitiems.

Tarnystės tikslas – 

Žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 
redakcinė kolegija yra itin 
reikšminga leidybos darbe. 
Be jos narių susirinkimų, 
straipsnių temų ir autorių 
aptarimo, nebūtų ir leidinio. 
Šiandien ši išskirtinai vyriška 
krikščionių komanda iš šešių 
narių (+ redaktorė) aukoja savo 
laiką ir intelekto pajėgas, kad 
kuo daugiau žmonių sužinotų 
apie Dievą ir atiduotų Jam savo 
gyvenimus. Šiandien kalbiname 
jau vienuolika metų žurnale 
ištikimai bendradarbiaujantį 
redkolegijos narį  
Robertą Peteraitį.

Kas jus pakvietė į šią redakcinę kolegiją ir 
kodėl sutikote tarnauti žurnale?

Mąstydamas apie žurnalą skaitantį žmogų, 
įsivaizduoju jį sergantį arba pavargusį. Ką no-
rėčiau pasiūlyti jam paskaityti? Tokios būklės 
žmogui knyga būtų per sunki, brošiūrėlė – per 
trumpa. Žurnalo formatas – kaip tik tinkamas. 
Todėl manau, kad geras krikščioniškas žurnalas 
yra labai reikalingas daliai žmonių Lietuvoje. 
Įdomu tai, kad kai kurios didelio masto pasau-
linės krikščioniškos tarnystės savo bukletus 
pakeitė į žurnalus būtent dėl šių priežasčių. 
Todėl žurnalas „Gyvieji šaltiniai“ yra svarbus ir 
gali pasiekti vis daugiau lietuvių.

Kaip jums atrodo, ar reikalingas šis žur-
nalas Lietuvoje? Kuo „Gyvieji šaltiniai“ gali 
pasitarnauti Dievui ir žmonėms?

Darbuotis žurnale mane motyvuoja tai, kad 
skaitytojo gyvenime spausdintu žodžiu galiu 
dalytis kartu su Šventąja Dvasia. Kai šiam 
žurnalo numeriui rinkau žinomų krikščionių 
citatas apie džiaugsmą, norėjau parodyti, jog 
būti brandžiam krikščioniui nereiškia būti 
pernelyg rimtam. Noriu skaitytojo paklausti: ar 

jūs turite džiaugsmą, apie kurį kalba apaštalas 
Paulius? O jei neturite – kodėl? Nes džiaugsmo 
nebuvimas yra rimtas mūsų dvasinės nebrandos 
simptomas.

Kokią ateitį įsivaizduojate žurnalo tar-
nystėje?

Mąstydamas apie žurnalo ateitį žvelgiu į 
tai, kaip keičiasi žurnalų pasiūla parduotu-
vėse. Nors žurnalams finansiškai išsilaikyti 
darosi vis sunkiau, jų kiekis nemažėja. Knygas 
dažnas lietuvis skaito jau elektroniniu forma-
tu (skaityklėse ar telefone). Tačiau manau, kad 
spausdinti žurnalai išliks jau vien dėl savo pa-
togumo – juk jį daug paprasčiau padovanoti, 
nei elektroninę knygą. Manau, kad ir „Gyvieji 
šaltiniai“ išliks ir toliau tarnaus savo skaity-
tojams kaip katalizatorius apmąstant Dievo 
veikimą Lietuvoje šiais laikais. Noriu, kad 
žurnalas būtų ta vieta, kur krikščionys gali 
diskutuoti ir išreikšti skirtingas teologines 
pozicijas, nes Lietuvoje joms realiai atstovau-
jama. Norėčiau, kad žurnalas kalbėtų ir dar 
neįtikėjusiems – parodytų Kristaus grožį ir 
Dievo išgelbėjimo plano didybę.

Dėkojame už pokalbį.

parodyti	Dievo
išgelbėjimo	plano	didybę
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„Ir tai mes rašome, kad mūsų 
džiaugsmas būtų tobulas“ 
(1 Jono 1, 4). „Aš jums tai 
kalbėjau, kad jumyse būtų manasis 
džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui 
nieko netrūktų“ (Jono 15, 11). 
Šios Šventojo Rašto eilutės ne 
bendrai apie džiaugsmą. Jos 
yra apie džiaugsmo pilnatvę ir 
apie kelią link jos, tai yra, kad 
džiaugsmas būtų tobulas, kad jam 
nieko netrūktų. Vienoje jų esame 
kviečiami įsiklausyti į Jėzaus 
žodžius, kitoje įsiskaityti į tai, ką 
rašo apaštalas. 

Sunku apibūdinti tobulą džiaugsmą. Tai, kas 
tobula, mus, pripratusius prie savo netobulumo, 
glumina.  Dažnai galvojame, kad tobulumas ne-
pasiekiamas. Kai jis taip atitolsta, tampa mums 
neaktualus ir jo nesiekiame, nes juk vis tiek 
nepasieksime. O štai čia nutiestas kelias. Kur 
tas kelias veda? Koks yra tobulas džiaugsmas, 
kuriam nieko netrūksta? Greičiausiai jis labiau 
panašus ne į tobulą skulptūrą ar paveikslą, su-
stingusius ir nepajudinamus daiktus, bet į tai, 
kas gyva ir judru, sakykim, į patvinusią upę, 
kuriai nieko netrūksta. Į tokią pilnatvę, kaip 
į Dievo numatytą, nukreipia Šventojo Rašto 
eilutės. Jeigu tai nebūtų pasakyta tiesiai, paži-
nodami save ir pasaulį žiūrėtume skeptiškai. Bet 
ką darome, kai žinome, kad to nori Dievas? Pir-
miausia matome, kad tie, kuriems čia rašoma, 
yra pusiaukelėje. Džiaugsmas jau yra, bet jis dar 
netobulas. Lengva sustoti, sustingti pusiaukelėje 
ir pamiršti, kad yra pilnatvė. Taigi, koks kelias į 
džiaugsmo pilnatvę?

Apie bendrystės džiaugsmą
Pažiūrėkime į Evangelijos pagal Joną pradžią 

ir pamatysime, iš kur yra šis džiaugsmas. Jėzaus 

Verta	pamąstyti

Kristaus džiaugsmas yra iš Tėvo artumo. Pačioje 
Evangelijos pradžioje mums sakoma, kad Žodis 
buvo pas Tėvą (Jono 1, 1), kitaip tariant, Tėvo 
prieglobstyje (Jono 1, 18). Šis artumas mums 
primena tą, apie kurį skaitome Patarlių knygoje. 
Išmintis sako: „Tuomet aš buvau su juo kaip jo 
Patikėtinė. Kasdien buvau jo džiaugsmas, visad 
prieš jį džiūgaudama, džiūgaudama jo gyvena-
mame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje“ 
(Patarlių 3, 30–31). Šis džiaugsmas, toks gyvas 
kaip čiurlenantis šaltinis, yra bendrystės džiaugs-
mas, kurį patiriame šalia mylinčio ir mylimo 
žmogaus. Tačiau matome ir daugiau – jis yra ir 
Dievo, ir Išminties, sakytume, dangiškas džiaugs-
mas, ir sykiu apima žmoniją, jis yra „gyvenamame 
pasaulyje“. Išmintis randa „džiaugsmo žmonijoje“. 
Jeigu tebežiūrėtume į jį kaip į upę, matytume, kad 
yra džiaugsmo šaltinis, bet iš jo plūsta upė, ir ji 
nori apimti visą žmoniją ir visą kūriniją. Būtent 
dėl to Išmintis ir sako: „klausykite manęs, […] 
juk kas randa mane, randa gyvenimą ir gauna 
malonę iš Dievo“ (Patarlių 3, 32, 35). Panašiai, 
kaip girdėjome kalbant Jėzų ir apaštalą Joną. 
Apie iš pilnatvės ateinančias malones skaitome ir 
Evangelijoje pagal Joną. „Tikrai, iš jo pilnatvės visi 

mes esame gavę malonę po malonės“ (Jono 1, 16). 
Taigi ši pilnatvė yra Šaltinio pilnatvė ir taip pat 
meilės pilnatvė, nes ten pradžioje, yra bendrystė, 
ir džiaugsmas kyla iš jos. Bet šiam džiaugsmui, 
panašiai kaip skaitėme Patarlių knygoje, nėra 
skirta likti aukštai, pradžioje ar tarpusavyje. 

Skaitydami Evangelijos pagal Joną pradžią 
galime šiek tiek pasimesti, kai ten pradeda pasa-
koti apie Joną Krikštytoją. Pradžia tokia poetiš-
ka, pasakoja apie Žodį, tamsą nugalinčią šviesą, 
gyvenimą. Staiga lyg iškrentame iš dangaus 
ant žemės ir klausiame, kuo Jonas Krikštytojas 
toks svarbus ir kodėl mums reikia suprasti jo 
vaidmenį. Kadangi jau skaitėme keletą ištraukų 
iš Patarlių knygos, galima atsakyti, kad Jonas 
mums svarbus vien dėl to, kad jis yra tiltas, 
susiejantis Jėzų Kristų su tuo, kas anksčiau ap-
rašyta Rašte. Bet tai nėra vien išorinis tiltas. Tai, 
ką skaitėme apie Išmintį, parodė, kad dieviška 
bendrystė ir džiaugsmas Dievo akivaizdoje nori 
pas žmones. Todėl ir reikalingas žmogiškas 
praktinis mokslas Išminties mokykloje. Dar 
daugiau. Išmintis rado džiaugsmo žmonijoje, 
o Žodis pats tapo žmogumi. Ir kaip žmogus, 
Žodis turėjo būti žmonių atpažintas. 

„Ateikite ir  
pamatysite“:	
bendrystė	pakeliui	į	džiaugsmo	pilnatvę
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Galvodami apie džiaugsmo pilnatvę šią dalį 
galime praleisti. Galime galvoti, kad džiaugsmas 
yra dvasinis, lyg mažiau žmogiškas, įkūnytas 
arba vidinis, asmeninis, ne toks, kurį patiri su 
kitais ir kuriam kiti žmonės yra reikalingi. Jonas 
Krikštytojas tai paneigia. Jam buvo pasakyta, jog 
atpažins Dievo Sūnų iš to, kad pamatys ant Jo 
nusileidžiančią Dvasią. Visas Dievo planas buvo 
paremtas tuo, kad vienas žmogus pamatys ant 
kito kūno nusileidžiančią Dvasią. Tai nebuvo 
privati haliucinacija, bet viešas įvykis, nes vyko 
krikšto metu. Po šio viešo įvykio Dvasios pasi-
rodymo įtikintas, Jonas pasakė savo mokiniams, 
kad Jėzus yra Tas, kurio visi laukia. Visas Dievo 
planas kabėjo ant plono žmogiškos bendrystės 
siūlo. 

Kelio į džiaugsmo pilnatvę raktas
Žmogiškos bendrystės linija labai aiški. 

Jono mokiniai nuseka paskui Jėzų. Tais laikais 
mokyklos buvo judrios, mokytojai vaikščiojo, 
o Jėzus buvo mokytojas. Sekimas iš paskos 
buvo ženklas, kad jie nori Jį sekti, nes taip jiems 
pasakė Jonas. Bet ar viskas remsis tik autorite-
tingais Jono žodžiais? Jėzui, panašu, to negana, 
nes Jis atsisukęs į juos paklausia, ko jie ieško. Jis 
nori, kad jie įvardytų šio sekimo priežastį. Šie 
negali tiesiogiai pasiprašyti būti mokiniais, tai 
būtų nemandagu, ir, be to, nori patys įsitikin-
ti. Tai šioje evangelijoje sutinkame ne kartą. 
Samariečiai vėliau sakys moteriai, sutikusiai 
Jėzų prie šulinio: „Dabar mes tikime ne dėl tavo 
šnekos. Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis 
iš tiesų yra pasaulio Išganytojas“ (Jono 4, 42). 

Panašiai buvo mokiniams. Jie paklausė, kur 
Jėzus gyvena, pasiliko su Juo, o jau kitą dieną 
liudijo apie Jį kitiems: „Eik ir pasižiūrėk!“ (Jono 
1, 46). Būtent šiuos žodžius ir noriu pabrėžti 
kaip kelio į džiaugsmo pilnatvę raktą. Kas juose 
slypi? Tai darosi aišku jau iš Jono Krikštytojo. 
Jis pirmas pamatė. Išoriškai Jėzus neišsiskyrė iš 
kitų. Jis pamatė ant Jo nusileidžiančią Dvasią. 
Pamatymas susijęs su šiuo Dvasios veikimu. 
Evangelijoje visada yra du liudijimai – vienas 
buvo Jonui anksčiau pasakyti žodžiai, kitas – 
susitikimas su Dvasia. Tai tęsiasi ir vėliau. Jonas 
pasako mokiniams žodžius, bet jų nepakanka, 
jie turi įsitikinti, o įsitikina praleidę laiko su tuo, 
ant kurio nusileidusi Dvasia ir kuris „krikštys 
Šventąja Dvasia“ (Jono 1, 33). 

Tobulo džiaugsmo pilnatvė
Galima paklausti, kaip tai susiję su mumis? 

Ar mums visa tai tinka? Perskaitykime 1 Jono 
laiško pradžią. Kas buvo nuo pradžios, ką gir-
dėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir 
mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyveni-
mo Žodį. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome 
ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyveni-

mą, kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums. Ką 
matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir 
jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų 
bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi 
Kristumi. Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugs-
mas būtų tobulas. Pirma šios ištraukos dalis 
kalba apie apaštalus, jų susitikimus su Jėzumi 
Kristumi, patirtį susitikus su Juo, tai iš tiesų 
buvo susitikimas su Tėvu, bendrystė, kuri tęsėsi 
ir toliau. Bet antra šios ištraukos dalis nurodo, 
kad tęsiasi ir žmogiška bendrystė. Na, bent jie 
nori, kad tęstųsi. Matome, kad tai, ką skaitėme 
Evangelijoje apie tą trapią žmogišką bendrystę, 
susitikimus, įsitikinimą, liudijimą, tęsiasi ir to-
liau. „Eik ir pasižiūrėk!“ nepasiliko evangelijose, 
bet tęsiasi ir turėtų būti pritaikoma krikščioniš-
kai bendrystei. Žinodami savo trapumą, mūsų 
bendruomenių silpnumą bei konfliktus galime 
nusistebėti tokiais teiginiais. Bet argi ne tokie 
pat trapūs bei silpni buvo ir pirmieji pasekėjai? 
Šis trapumas būtų beviltiškas, jei būtų tik žmo-
giškas liudijimas. Bet yra ir Šventoji Dvasia. „Tai 
pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją 
Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus 
atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“ (Jono 
20, 22–23). Kai atskiriame bendrystę su Dievu 
nuo žmogiškos bendrystės, prasilenkiame ne 
tik su džiaugsmo pilnatve, bet su džiaugsmu 
apskritai. 

Tačiau ši Dvasios bendrystė nereiškia ben-
drystės bet kokia kaina ar bet kokios ben-
drystės. Ši džiaugsmo ir vilties bendrystė mus 
pasiekia per Žodį, kuris „tapo kūnu ir gyveno 
tarp mūsų“. Ji negali neigti įkūnyto gyvenimo 
svarbos, žmogiškos draugystės. Bet ši žmogiška 

bendrystė negali užgožti Jėzaus šlovės. Mokiniai 
pamatė būtent ją ir ji juos įtikino, būtent „Tėvo 
viengimio, […] pilno malonės ir tiesos“, šlovė. 
Dvasios bendrystė turi atspindėti tai, kad savo 
tiesa juos įtikino pats Jėzus Kristus. Tai reiškia 
bendrystė negali prisiimti vaidmens įtikinti 
pati, ji turi pripažinti, kad Kūrėjas Dievas gali 
pakelti širdis ir protus, nutvieksdamas juos 
dieviška šlove. Ši bendrystė taip pat turi priimti 
tai, kad šita dieviška šlovė švyti per žmogišką 
trapumą. Juk Dievas tapo kūnu, žmogumi, o, 
anot pranašo, „Visa žmonija – kaip žolė, jos gra-
žumas – kaip laukų gėlės. Žolė nudžiūsta, gėlė 
nuvysta, kai tik VIEŠPATS pasiunčia ant jųjų 
vėją“ (Izaijo 40, 6–7). Jėzus įtikina ne paneigda-
mas žmogišką trapumą, bet per jį labiausiai ir 
pasimato Dievo šlovė Jėzaus Kristaus kryžiuje. 
Tai matome iš Jėzaus veiksmų nuo pat pradžių. 
Būsimiems sekėjams paklausus, kur Jis gyvena, 
kad jie galėtų patys įsitikinti, Jėzus sako: „Ateiki-
te ir pamatysite“. Įtikina ne žmogiška prievarta 
ar neatremiami argumentai, o susilietimas per 
žmogišką bendruomenę su Tuo, kuris pilnas 
malonės ir tiesos. Jeigu Jėzus pasitikėjo, kad 
jie pamatys, kodėl neturėtume mes? Juk mūsų 
bendrystė yra su Tėvu ir Sūnumi, Tuo, ant kurio 
atsivėrus dangui nuolatos kyla ir leidžiasi Dievo 
angelai. 

Dvasios bendrystė 
turi atspindėti tai, 
kad savo tiesa juos 
įtikino pats Jėzus 
Kristus. 
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Laikas rinktis

Kaip Morta ir Marija
Ne kartą patys esame klausę ir atsakę į 

klausimą „Kaip tau sekasi?“ Dažniausias atsaky-
mas: „Gerai“. Jis mažai ką pasako, apibendrintai 
reiškia „viskas taip pat, nieko naujo“. Jeigu no-
rime pasakyti, kad mums tikrai gerai sekasi, į 
klausimą atsakome kitais žodžiais, pavyzdžiui: 
„Puikiai“, „Fantastiškai“, „Įdomiai“, „Linksmai“, 
„Prasmingai“ ir t. t. 

Mortos ruošiamas pokylis Jėzaus garbei 
pradėjo strigti, nes sesuo Marija, užuot padėjusi 
ruoštis prie stalo, užsisėdėjo prie Jėzaus kojų. 
Morta leido Marijai suprasti, jog metas padėti 
ruoštis virtuvėje. Tačiau Marija ir toliau 
mėgavosi Jėzaus pasakojimu ir džiaugėsi ben-
dravimu. Nėra jokios abejonės, kad toks Marijos 
elgesys supykdė Mortą ir šioji neišlaikiusi net 
Viešpačiui pasakė priekaištą. Juk jai taip pat 
norėtųsi nerūpestingai sėdėti prie Jėzaus ir nie-
kuo daugiau nesirūpinti. 

Tikriausiai ir mes pasaulyje esame tokie 
žmonės kaip Morta ir Marija. Vieni rūpinasi 
viskuo, o kiti mėgaujasi tuo, ką turi. „Marija, 
kaip tau šis Jėzaus apsilankymas?“, – norėtųsi 
jos paklausti. Manau, kad jos atsakymas būtų 
maždaug toks: „Labai prasmingas apsilanky-
mas.“ Jėzus, net neduodamas Marijai galimybės 
pasiteisinti prieš seserį, sudrausmino Mortą tar-
damas: Tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, 
o reikia tik vieno. Taigi tai, ką darė Marija, buvo 
prasminga. 

Apie gyvenimo beprasmybę
Kas yra prasmė? Šį klausimą geriausia pradėti 

svarstyti nuo pamąstymo, kas yra beprasmiška. 
O beprasmiška yra tai, dėl ko gaila gaišti laiką ir 
eikvoti jėgas. Kai naciai ir komunistai koncen-
tracijos stovyklose kalino žmones, jiems liep-
davo dirbti daug beprasmiškų darbų: perkelti 
rąstus iš vienos vietos į kitą, o kitą dieną juos vėl 
perkelti kitur; statyti statinį, o po to jį nugriau-
ti. Prieš tapdamas Pietų Afrikos respublikos 
prezidentu Nelsonas Mandela taip pat buvo 
įkalintas. Kalėjime jis turėjo plaktuku daužyti ir 
smulkinti akmenis. Visa tai yra beprasmiai dar-
bai, žlugdantys asmenybę. Tokie darbai neturi 
jokios vertės. 

Žmonės mėgsta sakyti, kad gyvena be pras-
miškai: jie ryte keliasi, pusryčiauja, eina į darbą, 
grįžta namo, žiūri televizorių, eina miegoti, o 
ryte viskas kartojasi iš naujo. Gyvenimas, kurio 

Neatimama	
geriausia dalis 

Artūras Rulinskas
Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius

Jiems keliaujant toliau, Jėzus 
užsuko į vieną kaimą. Ten viena 
moteris, vardu Morta, pakvietė 
Jį paviešėti. Ji turėjo seserį, 
vardu Mariją. Ši, atsisėdusi 
prie Viešpaties kojų, klausėsi 
Jo žodžių. <...> Tačiau Viešpats 
atsakė: „Morta, Morta, tu 
rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu 
dalykų, o reikia tik vieno. Marija 
išsirinko geriausiąją dalį, kuri 
nebus iš jos atimta.  
(Luko 10, 38–39. 41–42)

kelyje nėra nieko vertinga, daug kam atrodo be-
prasmis. Jėzus savo kelyje sutiko daug žmonių, 
kurie gyvenime nebematė jokios prasmės, nors 
ir turėjo užsiėmimų. Suteikdamas naują gyve-
nimo prasmę, Jėzus surinko savo mokinių būrį. 
Pavyzdžiui, Matas nebematė prasmės toliau 
dirbti muitinėje, todėl sutikęs Jėzų jis iš karto 
nusekė paskui. Petras, Jonas ir Jokūbas paliko 
savo valtis Galilėjos ežero pakrantėje ir nusekė 
paskui Jėzų, o kai Jis jiems pasiūlė grįžti atgal, 
jie atsakė: Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi 
amžinojo gyvenimo žodžius (Jono 6, 78). Taigi 
jie nematė prasmės grįžti prie savo amato, nes 
Jėzuje pamatė gyvenimo prasmę, vedančią juos 
į Dievo karalystę. Svarbu ne tai, kaip tu gyveni, 
svarbu, ar jauti savo gyvenimo prasmę. 

Kas mums yra prasmė? Prasmę kiekvienas 
suprantame skirtingai. Vieni sakys, kad pras-
minga yra užauginti vaikus, dirbti mėgstamą 

Johannesas Vermeeris (Johannes Vermeer) „Kristus Mortos ir Marijos namuose“
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darbą, daryti teigiamą įtaką žmonėms, da-
lytis su jais meile, tarnauti kitiems, vykdyti 
teisingumą, mylėti tėvynę. Visa tai yra teisinga, 
nes šie dalykai turi kažkokią prasmę, tačiau 
tai yra baigtinė prasmė. Verta iškelti dar vieną 
klausimą: o kas lieka po to, kai visa tai baigiasi? 

Ar yra prasmė mokytis ir nieko neišmokti, 
prasmė keliauti ir nieko nepamatyti, prasmė eiti 
į bažnyčią ir negarbinti? 

Morta matė prasmę mažuose gyvenimo da-
lykuose ir ji elgėsi teisingai jais besirūpindama. 
Tačiau atrodo, kad daryti gera kitiems ir buvo 
jos gyvenimo prasmė. Nors viešnagės metu 
Jėzus jai parodė, kad visa tai gali būti dar 
prasmingiau. Bendraudama su Jėzumi Marija 
pamiršo visus darbus, virtuvę ir seserį, nes su-
prato, jog prasmingiausia yra klausytis neeilinio 
svečio. Juk užsiimant prasminga veikla pavalgyti 
galima ir vėliau. 

Biblijos Pradžios knygoje užrašytas pasa-
kojimas apie Kainą ir Abelį yra irgi panašaus 
pobūdžio. Abu broliai aukoja Dievui auką. 
Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, 
o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė (Pradžios 4, 
4–5). Broliai darė tą patį, tačiau vieno auka buvo 
įprasminta, o kito – ne. Abelio auka Viešpačiui 
buvo maloni, o Kaino auka nepriimtina. Šios dvi 
istorijos iš Pradžios knygos ir Evangelijos pagal 
Luką yra labai panašios: darant tą patį dalyką 
ir turint panašią motyvaciją rezultatas gali būti 
skirtingas. 

Pasirink geriausią dalį
Apie Mariją Jėzus pasakė, kad ji išsirinko 

geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Marija, 
Jėzui viešint jos namuose, laiką praleido pras-

mingai, o Morta tuo metu rūpindamasi vaišėmis 
patyrė neviltį. Kodėl šis pasakojimas apie Jėzų 
svečiuose yra evangelijose ir kam jis skirtas? 
Tai turi keletą tikslų, kuriuos mes galime taikyti 
savo gyvenime. 

Pirmiausia, laiką, kurį paskiriame kokiai 
nors veiklai, stenkimės praleisti prasmin-
gai. Pavyzdžiui, įprasminkime sekmadienio 
susirinkimą, kur esame kartu ir čia, tarp mūsų, 
sutinkame Jėzų. Jei giedame, giedokime iš visos 
širdies, o ne pasyviai; per pamokslą geriau gal-
vokime apie tai, ką mums nori pasakyti Dievas, 
o nenukreipkime savo dėmesio kitur, nebėkime 
mintimis į rytojų ir savo problemas. Toje pačioje 
patalpoje per tą patį laiką galima bendrauti ir su 
Jėzumi, ir galvoti apie visiškai kitus, buitinius 
dalykus. 

Antra, įprasminkime savo tarnavimą. Kodėl 
tarnaujame? Ar tam, jog to reikia pastoriui, 
ar dėl pareigos, o gal kad pasijustume geriau? 
Raštas mus moko, kad Šventoji Dvasia mums 
davė dvasinę tarnystės dovaną. Kokia yra mano-
ji dovana, kaip aš tarnauju ją naudodamas? Jeigu 
jos negaliu panaudoti tikinčiųjų susirinkime, gal 
ji skirta Evangelijos skelbimui ar misijų darbui? 
Įprasminkime savo sugebėjimus, išsilavinimą, 
tikėjimą ir pažinimą. Įprasmindami tai, kas 
mums duota, saugokimės būti kaip Morta, kuri 
pamiršo Viešpatį svetainėje, o susitelkė į vaišes 
kaip į savo tarnavimo prasmę. 

Trečia, apsvarstykime, ar gyvename pras-
mingai. Praeities nebepakeisime, tačiau galime 
pakeisti šią dieną, į rytojų galime įeiti kitokie. 
Kas žino, gal mums duota nedaug laiko gyventi, 
tad gyvenkime prasmingai, suteikdami vertę šiai 
valandai, dienai, savaitei, mėnesiams, metams. 

Jėzus, kalbėdamas apie Mariją, mums nori 
pasakyti, kad taip pat esame pajėgūs išsirinkti 
geriausią dalį iš to, ką turime. Mes galime 
prasmingiau praleisti laiką būdami namuose ar 
svečiuose, dirbdami savo darbą ar tarnaudami 
Dievui. 

Klausimas apmąstymui. Ar tai, ką darai, yra 
prasminga? Kokią tai turi prasmę? 

Malda. Padėk man, Viešpatie, taip gyventi, 
kad turėčiau dalį Tavyje, kuri neprapultų, o 
liktų saugi. 

Šiandien gimė Tas, kuris prieš devyniolika 
amžių tarė žmonijai: „Mylėk savo artimą, 

kaip patį save“. Nuo to laiko žmonės kasdieną 
girdi skelbiant tą Dievo įstatymą, apie jį prirašė 
daug storų knygų, bet jų širdžių jis nepasiekė. 
Beturčiai pavydėdami eina pro turtuolių rūmus, 
turtuoliai  su panieka žiūri į beturčių minias ir 
jų prakaitu tiesia savo laimės kelią…

Jis liepė mylėti ir priešus. Devyniolika amžių 
praėjo, kai pasaulio Mokytojas, mirdamas ant 
kryžiaus dėl mūsų meilės, meldėsi už Savo žu-
dikus: „Atleisk, Viešpatie, nes nežino, ką darą“. 
Jis davė pavyzdį, kaip reikia mylėti priešą. Bet 
pasaulis pasidalijo į priešus ir draugus ir viena 
pusė stojo prieš kitą. Jų krūtinės dega ne meilės 
liepsna, bet neapykantos ugnimi, savo išalku-
siems broliams vietoj duonos duoda akmenį.

Prieš devyniolika amžių Jis sulygino tautas: 
„Nėr nei graiko, nei žydo“.

Jam nėra nei gerų, nei negerų tautų; nėra 
vertų ir nevertų, nėra išaukštintų ir paniekintų; 
nėra nei viešpataujančių, nei pavergtų. Iš baž-
nyčios sakyklų kasdien skelbia tuos žodžius. Bet 
Jo meilės spinduliuose teka kariaujančių tautų 
kraujo upės, jūros ašarų ir vaitojimų. Vienoje 
rankoje neša meilės ženklą – kryžių, kitoj – gin-
klą žudyti savo broliui…

Pasaulis užmiršo tikrąjį Dievą, nusisuko nuo 
Jo, nuėjo ir atidavė garbę kitiems dievams. Ne-

mokslas
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begirdi Jo balso, aukso žvangėjimas neduoda 
išgirsti.

Tačiau Jo meilės balsas skamba – ir kuo to-
liau, tuo garsiau.

Tikime, ateis laikas, išgirs žmonija Jo dangaus 
balsą, atbus iš žemės miego, pakels aukštyn akis ir 
pamatys tikrą šviesą, pamatys užtekant meilės saulę.

Ir šildysis tos saulės spinduliuose, džiaugsis 
ir linksminsis kaip vaikai. Išnyks neapykanta, 
šaltas egoizmas, žmonių skirtumas. 

Ginklai pavirs arklais, kraujų upės išdžius ir 
apaugs santaikos žiedais, užtekės meilės saulė. 
Ateis dangaus karalystė į žemę. Ir nebebus dau-
giau nei graiko, nei žydo.

Tegul nors šią iškilmingą dieną garsiai skam-
ba Viešpaties balsas, tegu uždega mūsų širdis 
artimo meilės jausmais, tegu jokios tamsybės 
jėgos jos nebeužgesina.

Kad nors dabar žmonės užmirštų savo že-
mės rūpesčius, ateitų ir atiduotų garbę Tam, 
kuris gimęs šiandien guli ant šieno.

Jis turi ištiesęs rankas ir laukia. Tegu 
visi eina ir skubina, tegu auga Jo viešpa-
tija. Tegu eina garsas po visą pasaulį, lai 
išnešioja po visus kraštus, po visas šalis 
linksmą naujieną, kad šiandien gimė 
Karalius, kuris užkariaus meilės 
ginklu visą žemę…

Kelkime ir eikime!..

Kalėdos

Svarbu ne tai, kaip 
tu gyveni, svarbu, ar 
jauti savo gyvenimo 
prasmę.

Meilės
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Dievo	rankose

Irmantas Jakubonis 
Ekumeninė sielovados bendruomenė 
„Kelionė“ 

Galime džiaugtis tolimesnio gyvenimo teigia-
momis prognozėmis – pažintis ir draugystė su 
visatos Kūrėju teikia didelių vilčių – ne už kalnų, 
kai padedami Šventosios Dvasios ir asmeniniu 
tikėjimu nugalėsime nuodėmes, charakterio 
ydas, turėsime darnius santykius su aplinkiniais, 
tapsime „gerais“ krikščionimis. Dievas išpildys 
mūsų svajones ir širdies troškimus... 

Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo 
karalystę. (Apaštalų darbų 14, 22)

Be abejo, visi šie geri ir malonūs ausiai daly-
kai turi pagrindo Biblijoje, tačiau tai dar ne visa 
tiesa. Bręsdami kaip krikščionys atrandame ir 
kitą kelionės pusę – mokinystė taip pat apima 
išsižadėti savęs, imti savo kryžių, kasdien mirti, 
o ne „pasigerinti gyvenimą“ Dievo sąskaita – 
toks kelias ne visuomet malonus, bet visuomet 
tikras. Tai ir yra ankšti vartai ir siauras kelias į 
gyvenimą (Mato 7, 14).

Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klai-
dintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos. 
(1 Jono 1, 8)

Pamiršę, kad esame išgelbėti nusidėjėliai, 
galime jausti spaudimą atrodyti brandūs, res-
pektabilūs, padorūs krikščionys. Galime jausti 
kaltę ar gėdytis, kad neatitinkame tam tikro 
dažniausiai bendruomenės suformuoto „stan-
darto“.

Mane guodžia (viliuosi ir jus), kad Biblijoje 
apstu nepagražintų istorijų apie netobulų žmo-
nių draugystę su Dievu. Mozė nužudė žmogų, 
Nojus prisigėrė, pranašas Jona nepakluso Die-
vui, Jokūbas buvo „mamytės sūnelis“ ir melagis. 
Jeremijas – linkęs į depresiją „verksnys“. Jobas 
norėjo surengti Dievui teismą. Dovydas – vy-
ras „pagal Dievo širdį“ – sugulė su Betšeba ir 
bandydamas tai nuslėpti nužudė jos vyrą, savo 
bendražygį. Petras – impulsyvus karštakošis, 
bandė Kristų atkalbėti nuo Kryžiaus aukos ir 
išsižadėjo Jėzaus. Tomas – nepatiklus, abejojo 
Kristaus prisikėlimu taip, kad Jėzui teko jam 
rodyti Kryžiaus žaizdas. Paulius, „kietas“ fari-
ziejus, persekiojo Bažnyčią. Šios istorijos „by-
loja tą patį – kad kiekvienas žemėje gyvenantis 

žmogus, nepriklausomai nuo savo dovanų ir 
stipriųjų pusių yra silpnas, pažeidžiamas bei 
priklausomas nuo Dievo ir kitų žmonių“1. Ir 
Dievas nė vieno jų neatmetė, juk tikra auka Die-
vui – susigraudinusi dvasia; tu, Dieve, nepanie-
kinsi širdies, susigraudinusios ir atgailaujančios 
(Psalmyno 51, 19).

Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įsta-
tymas ir Pranašai. (Mato 22, 40)

Šv. Augustinas apibrėžia nuodėmę kaip 
veiksmą, žodį arba troškimą, kuris priešingas 
amžinajam Įstatymui. Jėzus suvienijo du – 
meilės Dievui ir meilės žmogui – įstatymus ir 
padarė juos neatskiriamus: Mylėk Viešpatį, savo 
Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. [..] 
Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip 
save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas 
Įstatymas ir Pranašai (Mato 22, 34–40). 

Jonas – meilės apaštalas – išreiškia tai prakti-
ne įžvalga vienu sakiniu: Kas nemyli savo brolio, 

1  Peter Scazzero „Emociškai brandus dvasingumas“, 2012

Ieškok	laisvės	
Malonėje,	

Kartais noriai tikime 
susikurta iliuzija, kad 
mokinystė – Sek paskui 
mane! (Jono 1, 43) – lengvas 
popietinis pasivaikščiojimas 
parke, šviečiant saulei 
ir gaivinant maloniam 
brizui. Mums suteikta 
amžina malonė, nuodėmių 
atleidimas, sąžinės ramybė, 
visavertis gyvenimas bei 
nemokamas ir garantuotas 
bilietas į dangų. 

kuri	išlaisvina	nusidėjėlį Biblijoje apstu 
nepagražintų istorijų 
apie netobulų žmonių 
draugystę su Dievu.
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kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato 
(1 Jono 4, 20). Veiksni, veikianti išvien su tikė-
jimu meilė – įstatymo išpildymas, o nuodėmė 
parodo mums, kad negebame deramai mylėti. 
Nuodėmė visuomet pažeidžia santykį su Dievu 
ar su kitu asmeniu, taip pat ir mus pačius.

Esame mirę nuodėmei (Romiečiams 6, 2) ir 
atgimę gavome naują prigimtį, dvasios pradmenis 
(Romiečiams  8, 23), tai kodėl mums nepavyksta 
nedaryti nuodėmių? Nors iš tiesų esame mirę 
nuodėmei, tačiau ne tuo būdu, kaip mums gali 
atrodyti. „Mirtis nuodėmei“ – nėra nejautra nuo-
dėmingiems polinkiams, o labiau nuodėmingos 
prigimties „nuvertimas nuo sosto“ – ji netenka 
tos absoliučios galios, kurią mums turėjo. Todėl 
konfliktas tarp „nauja“ ir „sena“ išlieka – mes ko-
vos lauke – nuodėmingi polinkiai išlikę ir veiklūs 
mumyse. Todėl ir esame raginami ryžtis kasdien 
mirti sau (1 Korintiečiams 15, 31), nebedaryti 
nuodėmių (1 Korintiečiams 15, 34), priešintis 
velniui (Jokūbo 4, 7).

Juk nors teisusis septynis kartus puola, jis 
vėl atsikelia, o nedorėlį užklumpa nelaimė. 
(Patarlių 24, 16)

Taigi tiek mūsų gyvenimo praktika, tiek 
pastangos sekti Kristų turi parodyti, kad savo 
jėgomis išstovėti neįmanoma. Tad turime nebi-
joti pripažinti atrastos tiesos apie save pačius. 
Juk „nė vienas žmogus nežino, koks jis blogas, 

kol iš tikrųjų nepasistengia būti geras“2. Šioje 
vietoje turime paradoksą. Mes turime stengtis 
iš visų jėgų gyventi šventai su Kristumi ir pagal 
Jo mokymą, tačiau tai nuves mus prie... „pralai-
mėjimo“. Manau, kad tokiu ir tik tokiu praktiniu 
būdu – patyrę savo negebėjimą gyventi pagal 
Kristų – pripažįstame sau ir Dievui, kad esame 
„visiškai bankrutavę“, „vargdieniai dvasioje“ 
ir mums reikia pagalbos – Dievo malonės. 
Pasikartosiu, šią tiesą apie save turime aptikti 
ir pažinti patys. Ir tai mirtis mūsų išdidžiam 
ego – be Jo nieko negalime nuveikti (Jono 15, 5). 

Kol  iš tikrųjų nesistengsime, „kažkur širdies 
gilumoje tikėsimės, jog jei kitą kartą labiau pa-
sistengsim, mums pavyks būti nepriekaištingai 
geriems“.3 Taip vis daugiau galėsime atsisakyti 
„nusipelnymo Evangelijos“ – minties, kad Die-
vas yra ką nors mums skolingas. Įvykdžius savo 
„susitarimo“ dalį Dievas tiesiog privalės „vardan 
teisingumo“ įvykdyti savo įsipareigojimus, pa-
vyzdžiui, laiminti ar sergėti mus. 

Taigi, kelias į tikrą santykį su Dievu veda mus 
per „pralaimėjimo“ patirtį. Tačiau „ne šios pa-
stangos mus kada nors parves į Tėvo namus. Jos 
tik rengia mus gyvybiškai svarbiam momentui – 
atsigręžti į Dievą žodžiais: ‘Tu turi tai padaryti. 
Aš pats to nepajėgiu.“4 

2   C. S. Lewis „Tiesiog krikščionybė“
3  Ten pat
4  Ten pat

Kiekvienas žemėje 
gyvenantis žmogus  yra 
silpnas, pažeidžiamas 
bei priklausomas nuo 
Dievo ir kitų žmonių.

Komentuodamas garsųjį Liuterio teiginį 
„Nusidėk drąsiai, bet dar drąsiau tikėk ir džiau-
kis Kristumi“ D. Bonhoeffer rašo: „malonė ieško 
mūsų ir išteisina, nors ir esame nusidėjėliai. 
Įgauk drąsos ir išpažink savo nuodėmę, sako 
Liuteris, ir nemėgink bėgti nuo jos, bet tikėk 
dar drąsiau.“ Taigi tiems, kurie „iš savo širdies 
gelmių kasdien išsižada savo nuodėmės ar kokio 
kito barjero, kliudančio jiems sekti Kristumi“, tai 
tikras padrąsinimas ieškoti laisvės Malonėje, 
kuri „išties atleidžia nuodėmes ir išlaisvina 
nusidėjėlį“.

Mums nėra realios priežasties atrodyti geres-
niems prieš Dievą, kuriam nėra jokių paslėptų 
kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta (Hebra-
jams 4, 13). Dievas labiau ieško tikro, o ne gero 
žmogaus – su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai, 
bet su sukčiumi – gudriai (Psalmyno 18, 27). 

Tikėjimas, kuris Meilės akivaizdoje atlaiko 
gėdą, kaltę, baimę – tai gyvenimas be „figos 
lapelio“ ir kaukių. Tam, kad mėgautumėmės 
gyvenimu apsčiai. 

„Štai mano širdies ausys atgręžtos į tave, 
Viešpatie. Atverk jas ir pasakyk mano sielai: „Aš 
esu tavo išganymas“. Atbėgsiu išgirdęs šį balsą ir 
apkabinsiu tave. Neslėpk nuo manęs savo veido: 
mirsiu, nemirsiu, kad tik jį pamatyčiau.“5

5  Aurelijus Augustinas „Išpažinimai“

Ieškokite www.km.lt

Nauja 
knyga!

JOSH MCDOWELL ir DON STEWART

kuriuos skeptikai užduoda apie krikščionių tikėjimą 
I, SUNKIUS KLAUSIMUS,
ATSAKYMAI

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
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Gyvenimas

Bob & Debby Gass pasižymi gydomąja galia, padeda atkurti opti-
mistišką požiūrį į gyvenimą, pakursto gerovės ir 
dėkingumo jausmus.

4) Sukurk naujų tradicijų ir pradėk jas puo-
selėti, ypač jei senosios verčia jaustis prastai. 
Paulius sako: „[...] pamiršęs, kas už manęs, aš 
veržiuosi pirmyn...“ (Filipiečiams 3, 13).

Jei jautiesi vienišas, gali melstis tokia malda: 
„Viešpatie, Tu žinai, kaip man šiandien skaudu. 
Savo Žodyje Tu sakai, kad esi arti visų tų, kurie 
sielojasi. Leisk man pajusti Tavo artumą. Tapk 
man tikresnis už bet kokią išorinę veiklą ir vidi-
nę tuštumą. Padėk man artintis prie Tavęs, kad 
šios Kalėdos būtų kažkas tokio, ko gyvenime dar 
nesu patyręs.“ 

Ačiū, Dieve Tėve, kad girdi, ačiū, Šventoji 
Dvasia, kad esi taip arti, ačiū, Jėzau, kad 
mane supranti. Tavyje rasiu stiprybę ir rasiu 
kitam tinkamą žodį. Nuostabus bendrystės Pa-
vyzdy, kaip neapsakoma, kad gyveni manyje.

Kaip išsaugoti ramybę ir džiaugsmą
Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, 

tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės... (Ro-
miečiams 15, 13) 

Viešpats žada, kad patirsime džiaugsmą viso-
kiausiomis aplinkybėmis, nepriklausomai nuo 
situacijos. Jėzus pasakė: „Aš jums tai kalbėjau, 

kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad 
jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jono 15, 11). 

Kaip išsaugoti džiaugsmą, neprarasti jo? Apaš-
talas Paulius rašo: „Taigi vilties Dievas jus, gyve-
nančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir 
ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte 
pertekę vilties [kad viltis veržtųsi per kraštus]“ 
(Romiečiams 15, 13; su AMPC papildymu). Kaip 
matome, čia pabrėžiamas „gyvenimas tikėjimu“. 
Kelti klausimus – nieko bloga, bet niekada nea-
bejok Dievo ištikimybe ir meile tau. 

Vienas Biblijos mokytojas rašo: „Pamenu, vieną 
vakarą jaučiausi labai nepatenkintas ir nelaimingas. 
Neradau ramybės, nejaučiau jokio džiaugsmo, aps-
kritai mano savijauta buvo apgailėtina. Atsivertęs 
Bibliją perskaičiau Romiečiams 15, 13, ir tas žodis 
man labai tiko. Mano bėda buvo gan paprasta: 
užuot tikėjęs, aš pradėjau dvejoti. Suabejojau be-
sąlygiška Dievo meile, suabejojau, kad Jis išklauso 
mane, sudvejojau Jo pašaukimu savo gyvenime ir 
mąsčiau, ar apskritai Jam patinku. Mane apniko 
abejonės. Bet vos tik supratau, kur čia šuo pakastas, 
išvijau visas dvejones lauk ir sugrįžau prie tikėjimo. 
Neilgai trukus užliejo džiaugsmas, sugrįžo ramybė. 

Kai tik jaučiu, kad džiaugsmas ir ramybė šir-
dyje senka, puolu tikrintis, ar gyvenu tikėjimu, 
ar jo neapleidau. Dažniausiai tokiais atvejais 
aptinku, kad mano tikėjimas pasilpęs.“ Tas pats 
principas galioja ir tau!

Jei per Kalėdas likai vienas...
VIEŠPATS arti tų, kurie sielojasi… (Psalmy-

nas 34, 19) 

Jei per šias Kalėdas likai vienas, kadaise 
džiaugsmo teikę vaizdai ir garsai šiandien gali 
sustiprinti liūdesį ir netekties jausmą. Deja, ste-
buklingos formulės, kaip tai atkurti ir pasijusti 
gerai, pasiūlyti negaliu. Sunkiems jausmams 
išgyventi ir susitaikyti su tuo, ką praradai, reikia 
laiko ir palaikančios Dievo malonės. Bet šiuo 
atveju gali padėti kelios naudingos įžvalgos: 

1) Nemanyk, kad visų kitų Kalėdos – idealios, 
kad tik tau vienam šiuo metu sunku. Iš tikrųjų 
visus slegia nerealūs lūkesčiai, didžiulės išlaidos, 
dovanų ir pramogų paieškos ir panašūs dalykai. 
O liūdesio laikotarpiu dėl to skausmas tik pa-
aštrėja. Štai kodėl dažnam labai palengvėja, kai 
šventės baigiasi.

2) Tai tik viena iš 365 dienų. Tas 24 valandas 
tikrai ištversi, juolab kad Dievas žada suteikti 
stiprybės ir saugumo atitinkamai pagal tavo 
dienas (žr. Pakartoto Įstatymo 33, 25).

3) Nukreipk žvilgsnį nuo savęs. Pamatyk, 
kas dedasi aplink. Pastebėk kitą. Galbūt šalia 
gyvena šeima, kuriai verkiant reikia pagalbos, 
ar koks pažįstamas, kuriam patiktų su tavimi 
praleisti bent valandėlę. Tau pačiam (-iai) to 
galbūt mažiausiai norisi, tačiau tokie poelgiai 

Padrąsinantis	 
žodis šiai dienai 

Kai mūsų gyvenime 
užslenka juodžiausia 
naktis, Dievas lieka su 
mumis. Pats pagalvok: 
jau kiek kartų puolei, 
kiek nesėkmių patyrei, 
bet iš Dievo malonės 
vėl pakilai ant kojų. 
Kad ir kokia tamsi 
būdavo naktis, kaskart 
išaušdavo rytas. Dievas 
visuomet išlieka toks 
pat. Taip, kaip pervedė 
tave per sunkumus 
praeityje, taip Jis žada 
pasilikti su tavimi 
kiekvieną dieną ir 
ateityje. 
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Dėkoju, Dieve, už ramybę ir džiaugsmą, 
kuris ateina nuo Tavęs, kai pasirenku gyventi 
tikėjimu.

Kalėdų esmė – Kristus
Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina 

Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. 
(Mato 2, 11) 

Nors Jėzus gimė kuklioje aplinkoje, danguje 
pasigirdo Jį sveikinančių angelų giesmės. Nors 
motina pagimdė Jį tvartelyje, žvaigždė iš tolimo 
krašto atvedė turtingus ir kilmingus išminčius Jo 
pagarbinti. Nors Jo gimimas prieštaravo gyvenimo 
dėsniams, o Jo mirtis – mirties dėsniams, nėra 
buvę didesnio stebuklo kaip Jo gimimas, Jo gyve-
nimas, Jo mirtis, Jo prisikėlimas ir Jo pamokymai. 

Nors nesivertė nei javų auginimu, nei žuvi-
ninkyste, Jėzus pamaitino 5 000 susirinkusių, 
jie ligi soties prisivalgė duonos ir žuvies, ir dar 
nemažai liko. Jėzus nestovėjo ant brangaus kili-
mo, tačiau ėjo vandeniu. Nors Jo nukryžiavimas 
buvo palaikytas didžiausiu nusikaltimu, Dievo 
akyse mūsų atpirkimo kaina turėjo būti tik tokia 
ir jokiu būdu ne mažesnė. Jam mirus Jį apverkė 
vos saujelė, tačiau Dievas tą akimirką juoda už-
danga pridengė saulę. Tie, kas Jį nukryžiavo, pa-
darė tai nė nevirptelėję, bet žemė po jų kojomis 
sudrebėjo. Nuodėmė Jo nė karto nepalietė. Jo 
kūno neištiko sugedimas. Žemei, nusidažiusiai 
Jo kraujo raudoniu, nebuvo leista Jo priglausti ir 
paversti dulkėmis. Daugiau kaip trejus metus Jis 
skelbė Gerąją Naujieną. Jis neparašė nė vienos 
knygos, neturėjo savo „štabo“ ir neįsteigė jokios 
organizacijos. Nepaisant to, net ir prabėgus 
daugiau kaip dviem tūkstančiams metų, Jis 
išlieka iškiliausia figūra žmonijos istorijoje, pa-
grindinė visų pamokslų tema, ašis, aplink kurią 
sukasi amžiai, ir vienintelis žmonijos atpirkėjas. 

Šiuo šventiniu laikotarpiu džiaugdamiesi ir 
dovanodami vieni kitiems dovanas nepamirš-
kime būti kaip tie išminčiai, kurie „parpuolę 
ant žemės, jį pagarbino“. Nepamirškime, kad 
Kalėdų esmė – tai Kristus!

Būk pagarbintas, Kristau! Džiaugiuosi, 
kad Tave pažįstu. Džiaugiuosi, kad Tu pa-
žįsti mane, atpirkai ir ganai. Dievo Sūnau, 
Žmogaus Sūnau, lenkiuosi Tau!  

Kantrybės auginimas 
[...] sielvartas gimdo ištvermę [„kantrybę“, kt. 

vert.]. (Romiečiams 5, 3) 

Įdomus faktas, kad sendami daromės kan-
tresni, nors laiko mums lieka vis mažiau. Kodėl 
taip yra? Dėl to, kad keičiasi požiūris! Nors pro-
blemos labai jau nepasikeitė, bet pakito mūsų 
požiūris į jas. Kadaise erzinę ir liūdinę dalykai 
šiandien mus jaudina mažiau, nes pragyvenome 
pakankamai ilgai, kad suprastume, ką reiškia 
žodžiai Gana [tau] mano malonės (2 Korintie-
čiams 12, 9). Gyvendamas supranti, kad dėl dau-
gelio dalykų tiesiog neverta sukti galvos. Užuot 
nervinęsi ir verkšlenę, giedame giesmę: „Dieve, 
mano Tėve, Tavo malonė dar nepranyko, Tavo 
gailestingumas dar nepasibaigė. Tai atsinaujina 
kas rytą, ir didelė Tavo ištikimybė.“ 

Visai kaip Juozapas, mąstydamas apie praeitį 
ir apžvelgęs savo gyvenimą supranti, kad daly-
kai, kurių nesitikėjai ištverti, ėjo ir praėjo. Ir tu 
gali ištarti: Be to, nors jūs ir sumanėte man pikta, 
Dievas pakeitė tai į gera... (Pradžios 50, 20). 
Taip, tinkamas požiūris iš tikrųjų gimdo ir bran-
dina kantrybę: Mes taip pat didžiuojamės siel-
vartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištver-
mę [kantrybę, kt. vert.], ištvermė – išmėgintą 
dorybę [ugdo ir stiprina charakterį, TLB vert.], 
išmėginta dorybė – viltį. O viltis neapgauna, 
nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse Šventosios 
Dvasios, kuri mums duota (Romiečiams 5, 3–5). 
Leisk Dievui toliau ugdyti kantrybę. 

Viešpatie, nors kantrybė ugdoma sielvar-
tu, man visuomet pakanka Tavo malonės! 

Šiandien Dievas yra su tavimi
[...] jie nepažino jo. (Luko 24, 16)

Ištikus krizei akys tarsi aptemsta ir nebemato 
toliau nosies. Taip nutiko dviem Kristaus moki-
niams, keliavusiems į Emausą. Sielvartaudami dėl 
Kristaus mirties jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. 
Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino 
pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla ap-
trauktos, ir jie nepažino jo (Luko 24, 14–16). 

Nusukęs akis nuo Kristaus, savo situacijoje 
pasijunti bejėgis. Dr. Michaelas Youssefas rašo: 
„Ištikus didelei krizei mano regėjimas apsiblausia, 
o supratimas išsikraipo. Mano apmąstymai tampa 
labai vienpusiški. Labai dažnai, panašiai kaip anie 
du mokiniai, aš nepastebiu kaip tik tų žmonių, 
kurie galėtų man pagelbėti. [...] Jų akys nematė 
žmogaus, kuris ėjo greta ir kalbėjosi su jais. O juk 
tai buvo tas pats žmogus, dėl kurio mirties ir ne-
tekties jie sielvartavo! Jis ėjo šalia gyvas ir sveikas. 
[...] Bet jie to nepastebėjo ir nesuprato, nes visą 
dėmesį buvo sutelkę visai kitur.“ Bet kai mokiniai 
atpažino Jėzų, viskas pasikeitė. Jie tuoj pat pakilo 
ir sugrįžo į Jeruzalę. [...] papasakojo, kas jiems 
atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė 
duoną (Luko 24, 33–35). 

Atkreipkime dėmesį į žodžius tuoj pat. Kai 
atpažino Jėzų, jų baimę tuoj pat išstūmė drąsa, 
skausmas virto džiaugsmu, o neviltį išstūmė 
viltis. Paulius rašo: [...] [meldžiu, kad Dievas] 
apšviestų jūsų širdies akis... (Efeziečiams 1, 18). 
Kai nusuki žvilgsnį nuo savo problemos ir su-
telkti į Jėzų, situaciją gebi matyti visai kitoje 
šviesoje ir prisipildai vilties. 

Dieve, apšviesk mano širdies akis, kad vi-
suomet matyčiau Tavo darbus Kristuje Jėzuje 
mano gyvenime!

Ištverti naktį, išlaukti ryto
Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas 

ateina su aušra. (Psalmynas 30, 6) 

Kai mūsų gyvenime užslenka juodžiausia 
naktis, Dievas lieka su mumis. Pats pagalvok: 
jau kiek kartų puolei, kiek nesėkmių patyrei, 
bet iš Dievo malonės vėl pakilai ant kojų. Kad 
ir kokia tamsi būdavo naktis, kaskart išaušdavo 
rytas. Laikai ir santykiai keičiasi, o Dievas vi-
suomet išlieka toks pat. Taip, kaip pervedė tave 
per sunkumus praeityje, taip Jis žada pasilikti 
su tavimi kiekvieną dieną ir ateityje. Atkreipk 
dėmesį į žodžius „bet džiaugsmas ateina...“ 
Tai reiškia, kad vėl pakilsi ir vėl džiūgausi. 
Troškimas nepasiduoti, išlikti kyla iš šaltinio, 
kuris jau yra tavo viduje. O to šaltinio versmė 
yra Viešpats. Leisk versmei lietis laisvai! Tau 
nereikia pačiam lieti srovės, tiesiog leisk jai 
veržtis, neužgniaužk. 

XVI a. gyvenęs anglų dvasininkas ir istorikas 
dr. Thomasas Fulleris yra pasakęs: „Širdis plyštų, 
jei nebūtų vilties.“ Kad ir ką tau tektų patirti šiuo 
metu, nepasiduok, kol neišauš rytas. O po kiek-
vienos tamsios nakties, po kiekvieno sulaužyto 
pažado visuomet brėkšta aušra. Po kiekvienos 
nesėkmės, išdavystės ar išsižadėjimo ateina 
rytas. Nepaliauk tuo tikėti! Dievas nušluostys 
visas ašaras nuo tavo akių, ir tu pabusi su nauja 
giesme lūpose. 

Vienas didingiausių Šventajame Rašte aptin-
kamų pažadų skamba taip: [...] ištikimoji VIEŠ-
PATIES meilė niekada neišsenka, gailestingumo 
jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji; 
didelė tavo ištikimybė! VIEŠPATS yra mano 
dalia, – sakau sau, – todėl į jį dėsiu viltis. Geras 
yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia, žmogui, 
kuris jo ieško (Raudų 3, 22–25). Vakarykštė die-
na praėjo, baigėsi. Šiandien išaušo nauja diena. 
Apsispręsk džiaugtis ja! 

Šlovinu Tave, Viešpatie, už Tavo ištikimą pa-
galbą, už aušros viltį, už naują dieną po nakties!

Užsisakykite šiuos kasdienius skaitinius ne-
mokamai https://dienos.skaitiniai.lt/ 

Nusukęs akis 
nuo Kristaus, 
savo situacijoje 
pasijunti bejėgis. 



3130

Gerai	pasakyta!

Mokyklos kieme trys berniukai giriasi savo 
tėvais. Pirmasis berniukas sako: „Mano tėtis 
parašo ant popierėlio kelis žodžius, pavadina tai 
eilėraščiu, ir jie jam sumoka 50 eurų.“

Antras berniukas sako: „Čia tai niekis. O 
mano tėtis parašo kelis žodžius ant popierėlio, 
pavadina tai daina, ir jie jam sumoka 100 eurų.“

Trečias berniukas sako: „Aš jus abu nugalė-
siu. Mano tėtis parašo kelis žodžius ant popie-
rėlio, pavadina tai pamokslu, o po to reikia net 
8 žmonių, kad surinktų visus pinigus!“

***

Linksmos istorijos!

Džiaugsmas – tai Dievo 
dovana mums. Krikščionys 
dažnai skelbia, kad „Viešpaties 
džiaugsmas yra mūsų 
stiprybė“, nors dažnai jie 
nemoka juoktis ir juokauti. 
Mūsų depresyvioje ir 
susiskaldžiusioje visuomenėje 
tikrai negalima pervertinti 
lengvo juoko vertės, ypač 
pernelyg rimtose krikščionių 
bendruomenėse. Taigi 
siekdami šio džiaugsmo 
pateikiame kelias linksmas 
istorijas!

Berniukas stebi, kaip jo tėvas, baž-
nyčios pastorius, rašo savo pamokslą. 

„Kaip tu žinai, ką reikia sakyti per 
pamokslą?“ – paklausė mažasis. 

„Na, man pasako Dievas“, – atsako 
tėvas.

 „Aha, tai kodėl pamoksle vis kažką 
išbrauki?“ – susigaudė vaikas.

***

Po labai ilgo ir nuobodaus pamokslo tikintieji 
ėjo iš bažnyčios nieko pamokslininkui neko-
mentuodami. Vienas iš paskutinių ėjo mąslus 
žmogus, kuris visuomet pakomentuodavo 
pastoriui jo pamokslus.

„Pastoriau, šiandien jūsų pamokslas priminė 
man Dievo ramybę ir meilę!“

Pastorius susijaudino ir paklausė: „Dar niekas 
niekada apie mano pamokslus taip nekalbėjo. 
Kodėl taip pasakei?“

„Na, pamokslas man priminė Dievo ramybę, 
nes ji viršija bet kokį supratimą. Ir priminė Die-
vo meilę, nes ji tęsiasi amžinai!“

***

Sekmadienio pamokslas buvo apie tai, jog reikia atleisti savo priešams. Baigdamas 
pamokslą, pastorius paklausė žmonių: „Kas iš jūsų esate atleidę savo priešams?“

Maždaug pusė visų žmonių pakėlė rankas. Vėliau jis vėl pakartojo šį klausimą. Kadan-
gi jau buvo atėjęs pietų metas, tai rankas pakėlė apie 80 procentų. Vėliau jis vėl pakartojo 
šį klausimą. Dabar jau visi pakėlė, išskyrus vieną mažą 93 metų močiutę.

„Ponia Onute, – pasiteiravo pastorius. – Argi jūs nenorite atleisti savo priešams?“
„Aš priešų neturiu“, – atsakė ji mielai šypsodamasi.
„O, ponia Onute, koks jūs esate palaiminimas ir kokia gera pamoka mums visiems. 

Ateikite čia į priekį ir visai bendruomenei papasakokite, kaip žmogus gali nugyventi 93 
metus ir visame pasaulyje neturėti nei vieno priešo.“

Maža miela močiutė iš lėto atėjo į priekį, atsisuko į bendruomenę ir tarė: „Aš pergy-
venau visas tas senas raganas!“

***

Berniukas į sekmadieninę 
mokyklėlę atėjo pavėlavęs. Ži-
nodamas, kad paprastai vaikas 
niekada nevėluoja, mokytojas 
jo paklausė: „Jonuk, ar kas 
nors negerai?“

„Ne, pone, nieko tokio, – 
atsakė berniukas. – Ruošiausi 
eiti žvejoti, bet mano tėtis man 
pasakė, kad apsirengčiau ir 
eičiau į bažnyčią.“

Mokytoją toks atsakymas 
maloniai nustebino, tad jis 
Jonuko paklausė, ar jo tėtis 
paaiškino jam, kodėl svarbiau 
yra eiti į bažnyčią nei žvejoti.

„Taip, pone, paaiškino, – 
atsakė Jonukas. – Tėtis man 
pasakė, kad mums abiem ne-
užteks jauko.“

***
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Prenumeruoti galima kiekvieną 
žurnalą atskirai.

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

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

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

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

Kaip susitaikyti su Dievu?

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

Ieškokite www.km.lt

Nauja 
knyga!

P ažadas

Max Lucado

Dievas taip pamilo pasaulį,  
jog atidavė savo viengimį Sūnų,  

kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,  
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Užsiprenumeruoti leidinį galite:

•	 parašydami mums laiškutį  
el. paštu prenumerata@zvaigzdele.lt;

•	 internetiniuose puslapiuose: www.km.lt,  
www.prenumerata.lt ir  
www.prenumeruok.lt;

•	 kiekviename Lietuvos pašto skyriuje.

Kurkime skaitymo akimirkų 
džiaugsmą

su „Vakaro žvaigždele“!

Daugiau informacijos –

www.zvaigzdele.lt/prenumerata
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Tamsiausia visuomet 
prieš pat aušrą. 

–  Thomas Fuller

Gal esi vienišas, neturtingas, sušalęs, 
apleistas vaikų, užmirštas draugų, tačiau 

gali turėti kalėdinį džiaugsmą savo širdyje 
lygiai kaip ir apaštalas Paulius, kai jis buvo 
užrakintas kalėjimo kameroje Romoje! 
– John R. Rice

Vien būdami arti Jėzaus 
galime nešti viltį ir 

gyvenimą žmonėms, kurie 
yra nusivylimo ir nevilties 
spąstuose.
– Louie Giglio

Nepasikliauk savo religija, 
jei ji nėra džiugi, jei ji 

kiekvieno veiksmo ir darbo 
nepaverčia muzika ir džiugiai 
nebando pasiekti naujo 
gyvenimo Kristuje harmonijos. 
– Phillips Brooks

Mes džiaugiamės nepaisydami 
savo sielvarto, o ne tuomet, 

kai nebeliks sielvarto. 
– Woodrow Kroll

Džiaugsmas nebūtinai reiškia 
kančios nebuvimą, jis 

reiškia Dievo artumą. 
– Sam Storms

Niekas negali gauti Džiaugsmo 
vien tik jo paprašęs, nes tai 

vienas brandžiausių krikščioniško 
gyvenimo vaisių, ir jis, kaip visi 
vaisiai, turi būti užaugintas. 
– Henry Drummond

Gyvenantis viltimi 
šoka be muzikos.

– George Herbert


