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su pavasariu ir su džiaugsminga mūsų
prisikėlusio Viešpaties pergale!
Dovanojame Jums Lino Poniškaičio eiles...

sutvertą Tavo rankom naują dieną –
aš su viltim skubu jos pasitikti,
dėkodamas, kad laimini kiekvieną
pasirinkimą mano ir neleidi likti
tamsoj nakties – man padedi pakilti
į Tavo, Viešpatie, prisikėlimo džiaugsmą –
dėkoju Tau už naują dieną – naują viltį –
tą meilės Tavo dovaną didžiausią.
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Kartą du vyrai ieškojo pabėgusių
ir pasiklydusių savo galvijų – asilų.
Kas žino, kur jie nuklydo – į šiaurę
ar į pietus, į kalnus ar į dykumą, prie
upės ar įkrito kažkur į duobę, o gal
kas nors juos pasisavino ir slapčiomis
laiko pririšęs? Po visą jiems pažįstamą
kraštą ieškodami ir nerasdami savo
gyvulių, vyrai ėjo keliu, ir šis atvedė
juos prie miesto.

Štai vienas iš vyrų panoro užsukti į miestą, ir savo šeimininko sūnui Sauliui tarė:
„Šiame mieste yra Dievo žmogus. Tas
žmogus labai gerbiamas. Ką tik jis pasako,
tai visuomet ir įvyksta. Užeikime ten. Galbūt
jis parodys mums kelią, kuriuo turėtume
eiti.“ (...) Saulius tarė tarnui: „Gerai sakai!
Eime!“ Tad jiedu leidosi į miestą, kuriame
gyveno Dievo žmogus. (1 Sam 9, 6–10)
Kuo miestas sužavėjo šį Sauliaus tarną?
Atrodo, kad į miestą vyrai ėjo tikrai ne tam,
kad ten surastų savo asilus, bet kad sutiktų
Dievo žmogų. Be abejonės, kita neaprašyta
paskata eiti į miestą galėjo būti noras tiesiog pamatyti, kaip miestiečiai gyvena, ką
jie mieste veikia, ką parduoda ir ką perka.
Tačiau pagrindinis tikslas, dėl ko Saulius
ir jo tarnas užsuko į miestą, ir buvo noras
susipažinti su Dievo žmogumi.
Vaikystės miesto ypatumai
Užaugęs kaime visada jausdavau miesto
trauką. Mieste visada yra daugiau galimybių
ką veikti. Nors miestas, šalia kurio augau, yra
vienas iš mažesnių, tačiau net ir sovietinėje
Lietuvoje augusiam vaikui jis buvo viliojantis.
Stipriausia traukos vieta būdavo žaislų parduotuvė, po jos – valgykla arba kavinė, kur būdavo
galima suvalgyti ne naminio maisto, paragauti
saldumynų ir išgerti kompoto. Mieste būdavo
malonu tiesiog stebėti savo reikalais skubančius žmones, važiuojančius automobilius,
savaip vertinti čia vykstantį aktyvų gyvenimą
ir net sutikti pažįstamų žmonių.
Kiek prisimenu save, galiu pasakyti, kad
į miestą manęs netraukė „Dievo žmogaus“
pažinimo tikslas. Kita vertus, kai jau gyvenau mieste ir faktiškai jau buvau baigęs
studijas, kai jau reikėjo rimtai svarstyti, ką
toliau veiksiu gyvenime, tiktai tada susipažinau su žmonėmis, kurie pažinojo Dievą.
Ko žmonės ieško miestuose?
Miestai šiuolaikiniame pasaulyje vis dar
auga. Žmones į miestus traukia ne vien pra-

mogos, bet ir geresnė gyvenimo kokybė, didesnės galimybės susirasti darbą. Šiuo metu
pasaulio miestuose gyvena 55 procentai
pasaulio gyventojų, o po 30 metų miestuose
jau gyvens 68 procentai žmonių.
Apskritai pasaulio miestai auga dėl to, kad
žmonės nebegali išgyventi kaimo vietovėse.
Vienaip ar kitaip žemę dirba stambūs ūkininkai, kurie tik parduodami didelį derlių
galį turėti tam tikrų pajamų. Nedidelį žemės
plotelį dirbantys kaimo žmonės tiesiog neišgyvena.
Taip pat yra daug neteisybės, nes ir pasinaudodami įstatymais, ir iš godumo ir neteisumo stambieji ūkiai užgrobia mažažemių
žemes, ir tie priversti keltis į miestus, kur
klesti pramonė, kur yra daugiau galimybių
susirasti darbo.
Stambiausiuose pasaulio miestuose (pvz.,
Brazilijoje, San Paule) yra vadinamieji lūšnynų kvartalai, kuriuose gyvena milijonai
žmonių, ir ten neįrengtas vandentiekis,
kanalizacija; tuose rajonuose nėra mokyklų
ir darželių, nėra ligoninių ir, tiesą sakant,
žmonių gyvenimo sąlygos daug blogesnės
negu anksčiau gyvenant Lietuvos kaime.
Tai kodėl žmonės taip gyvena? Manau,
todėl, kad jie turi gyvą viltį pagerinti jeigu
ne savo, tai bent jau savo vaikų gyvenimo
sąlygas. Galbūt šiandien jie ir gyvena lūšnoje, bendrabutyje, nuomojamame kambaryje
ar vagonėlyje, tačiau jie tiki, kad gal nors jų
vaikai turės šviesesnę ateitį.
Dievo žmogus svarbiau
Tuo metu Saulius ir jo tarnas užsuko į
pakelės miestą (manau, jog tai buvo Šilojas1)
ne tam, kad atrastų kokią naują gyvenimo
galimybę, bet jie girdėjo gandą, jog čia yra
Dievo žmogus.
Dievo žmogus miestui yra didelis turtas.
Be abejonės, šiame mieste buvo ir religinis
1

1 Sam 3, 21 rašoma, jog pranašas Samuelis gyveno ir tarnavo Šilojuje, kur stovėjo Dievo palapinė.
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statinys. Todėl vyrai, eidami pro miestą,
galėjo sau pasakyti – „eime į VIEŠPATIES
palapinę, esame jau visai arti, paaukosime
auką ir grįšime ramybėje su Dievu.“
Nereligingas žmogus Dievą randa ne
religijos praktikai pritaikytuose pastatuose,
o pažinęs Dievo žmogų. Ir Biblijos vyrai ėjo
ieškoti ne pastato, o Dievo žmogaus, todėl
Dievo žmogus mieste yra svarbiau negu
religinės paskirties statinys.
Miestelyje, kuriame gyvenu, taip pat stovi
religinės paskirties statinys – bažnyčia. Kai
Lietuvą valdė sovietai, šiam statiniui buvo
suteikta kita paskirtis – tai buvo sporto salė.
Kituose miestuose taip pat vyko panašūs dalykai, ir kitur šios paskirties statiniai tapdavo
sandėliais, muziejais, mokyklomis, kultūros
namais ir t. t. Griuvus sovietinei sistemai, ši
sporto salė vėl atgavo savo senąją paskirtį,
kuriai ji ir buvo statyta. Ar tuo metu, kada
bažnyčia buvo paversta sporto sale, mano
miestelyje nebeliko Dievo? Ar kai nebuvo
religinės paskirties pastato, nebeliko ir šį
tikėjimą praktikuojančių tikinčiųjų? Be abejonės, tikėjimo praktika susidūrė su daugybe
kliūčių, tačiau ją palaikė tikėjimą vertinantys
žmonės visoje Lietuvoje.
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Dievo žmogus miestui yra svarbiau nei religiniai pastatai. Saulius ir jo tarnas į savo miestą
atėjo tik todėl, kad girdėjo, jog čia yra Dievo
žmogus, o ne tautai svarbus religinis statinys.
Tikėjimas mieste
Ko mieste labiausiai ieško žmonės? Kur
uždirbti ir kur išleisti pinigus, kur rasti
pramogų, kur susirasti draugų ir naudingų
pažinčių. O Dievo žodis mus moko, kad
mieste mes turėtume ieškoti Dievo žmonių,
su kuriais galėtume pasikalbėti apie tikėjimą ir Dievo žodį, sustiprinti jų ir savo viltį,
nugalėti savo silpnybes, rasti tokį žmogų,
kuriam galėtume padėti; ieškoti ir rasti tokį
žmogų, kuris ir mums galėtų būti parama
bei padrąsinimas.
Per savaitę, kai tavo gyvenimas gausus
darbų, sandėrių ir santykių su įvairiais žmonėmis, ar randi laiko bent kelias valandas
skirti bendravimui su Dievo žmogumi ar
žmonėmis? Ar žinai tikinčiųjų grupelę,
kurioje renkasi kitokie žmonės – mylintys
Dievą, skaitantys Bibliją, besimeldžiantys už
įvairius gyvenimo dalykus?
Skleisdamas Evangeliją apaštalas Paulius iš
esmės miestuose steigdavo bažnyčias. Mies-

te šalia daugelio gerų dalykų yra nemažai ir
blogybių. Dėl šios priežasties Efezo mieste gyvenančiam mokiniui Timotiejui jis rašė: Visų
blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie,
jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save
drasko daugybe kančių. O tu, Dievo žmogau,
bėk nuo tų dalykų! (1 Tim 6, 10–11)
Mieste daugiau finansinių pagundų, čia
taip pat lengviau pasiduoti pasaulio tuštybei
ir nuklysti nuo tikėjimo. Mieste Dievo žmogaus reikia ieškoti, o nedorybės ir neteisumo
žmonių reikia saugotis, išmokti atpažinti
tuos, kurie į tave žvelgia kaip į išnaudojimo
objektą. Taigi mieste ieškok Dievo žmogaus
ir kartu bėk nuo visokių blogybių ir neteisybės, kad nenuklystumei nuo tikėjimo.
Kitame laiške Paulius vėl rašo: Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti,
barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo
žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui (2 Tim 3, 16). Mieste
gyvenantis Timotiejus nuolat turi stiprintis
iš Rašto ir gyventi Dievo žodžiu. Tik taip jis
gali daryti gera visiems.
Liūdna, tačiau net ir tikintys žmonės į
Rašto studijas žvelgia kaip į laiko gaišinimą,
ir gyvenimą užpildo kitais, „svarbesniais“
dalykais, bet ne Biblijos studijomis. Juk
žmogus tobulėja ne daugiau dirbdamas ar
lavindamas savo meninius ir fizinius įgūdžius, o tobulindamas save Dievo žodžiu su
kitu Dievo žmogumi. Tai kelias į tobulėjimą.
Kaip ieškoti Dievo žmogaus
Kodėl Saulius ir jo tarnas ėjo į miestą? Nes
girdėjo apie Dievo žmogų. Jie girdėjo, kad tas
Dievo žmogus teisingai pataria, kad jam pasakius įvyksta tai, ko jis linki, ir kad jis žino bei
parodo kelią, kuriuo žmogui reikia eiti.
Kai apmąstome šias mintis, norėčiau
atkreipti dėmesį į keletą dalykų, ir skatinu
juos apsvarstyti.
Pirma, gal tu gyveni mieste ir nepažįsti
Dievo žmogaus. Gal manai, jog esi religin-

Nereligingas žmogus
Dievą randa ne religijos
praktikai pritaikytuose
pastatuose, o pažinęs
Dievo žmogų.
gas, besidomintis Dievu ar apie Jį mąstantis,
tačiau nepažįsti nė vieno asmens, apie kurį
kiti tau pasako – tai Dievo žmogus. Tuomet susikaupk ir klausyk, skaityk, naršyk ir
apskritai ieškok. Jei surasi Dievo žmogų, jis
tau parodys Kelią – Dievo Sūnų Jėzų, ir tu
niekada nebebūsi su tuščia širdimi, apleistas,
nusivylęs, be vilties šiame pasaulyje.
Antra, gal tu gyveni mieste ir pats esi toks
silpnas Dievo žmogus. Pažinai Kristų, tačiau
bendruomenės susirinkimuose buvo nuobodu, bendros kalbos su kitais tikinčiaisiais
neradai, nepritapai ir užsidarei savo kiaute.
Šioje situacijoje ieškok kito Dievo žmogaus ir
tikėjimo bendrystės, kad nuklydęs nuo tikėjimo nebūtum sudraskytas ir vėl neįkliūtum
į nuodėmės pančius, neprarastum išgelbėjimo. Teisintis reikia ne tuo, kas ką pasakė, ką
padarė ar kaip nuklaidino, bet savo silpnybe
pasitikėti savimi, o ne Dievo žodžiu.
Trečia, gal tu gyveni mieste ir esi Dievo
žmogus, tačiau apmaudauji, tarsi tavęs ir
nebūtų. Pas tave neateina joks žmogus pasiteirauti apie Dievo kelią, pasipasakoti apie
savo sunkumus, pasiklausti apie tikėjimą.
Šioje situacijoje nusiramink, auk tikėjimu,
tobulinkis pažindamas Dievo žodį, būk pasirengęs geriems darbams, ir pas tave ateis
Dievo paragintas žmogus, ieškantis Jo kelio
ir valios savo gyvenimui. Pasitikėk Dievu,
visada esančiu su tavimi mieste.
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Istorijos puslapiai

Mirtis mieste
Holger Lahayne

Evangelikų teologas, Lietuvos evangelikų
reformatų sinodo kuratorius

Tūkstantmečius žmonių
gyvenimas miestuose vyko
mirties grėsmės akivaizdoje.
Nuo Antikos iki XIX a.
didmiesčių žmonės
daug kur gyvendavo
neįsivaizduojamai tankiai.
Apie pagalbą kilus gaisrui
nė svajoti negalėjo, nes
pastatai būdavo statomi
pernelyg arti vienas kito.
Miestuose siautėjo ne tik
dažni gaisrai, bet ir plėšikai,
kadangi iki šiuolaikinių
apšvietimo technologijų
atsiradimo juos patikimai
pridengdavo siaurose
gatvelėse viešpataujanti
tamsa.
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Nuo tamsos į šviesą
Fizinis smurtas buvo tapęs kasdienio gyvenimo dalimi. Tikimybė būti nužudytam dar
Naujųjų laikų pradžioje buvo dešimteriopai
didesnė nei šiandien.
Miestuose gyventi buvo ne tik pavojinga,
bet ir ypač nesveika. Iš viršaus gyvenimą
gadino be perstojo rūkstantys nuodingi dūmai, o iš apačios – užterštas vanduo. Miestų
nešvara ir smarvė iki pat Naujųjų laikų siekė
mums nesuvokiamą mastą. Net aštuoniolikto
ir devyniolikto amžiaus sandūroje daugumos
miestų gatvės, ypač jų nuotekų kanalai dar taip
skendėjo šiukšlėse ir išmatose, kad miestus
galėjai vadinti ne žmonių, o mirtino užkrato
arba tiesiog mirties namais.
Tačiau atėjus metui, viskas radikaliai pasikeitė. Viena svarbiausių šio pasikeitimo priežasčių – nuo devyniolikto amžiaus prasidėjusi
stulbinama medicinos pažanga. Naujovės
chirurgijos ir anestezijos srityse gelbėjo vis
daugiau gyvybių, higienos svarbos ir visuotinės vakcinacijos atradimas skynė pergales
kovojant su užkrečiamomis ligomis. Bėgant
laikui tyrinėtojų dėka buvo nugalėta net pavojingoji cholera – viena iš paskutinių Europos didmiesčių didžiųjų rykščių. Revoliucija
mikrobiologijoje smarkiai pristabdė tuberkuliozės pavojų.
Istoriškai vertinant, daugelio šiandieninės
Europos miestų gyvenimo kokybė yra tiesiog
nepalyginama. Padarėme labai didelę pažangą
kovodami su ligomis ir fizine mirtimi. Per du

dešimtmečius žmonija sugebėjo net padvigubinti vidutinę žmogaus gyvenimo trukmę. „Gyvename septynias dešimtis metų, o jei tvirtesni,
tai gal ir visas aštuonias.“ (Ps 90, 10) Kadaise
tai galiojo tik retam, o šiandien – daugumai
gyventojų. Mirtis pasitraukė iš viešojo miestų
gyvenimo ir tapo civilizuota.
Dievas geras kiekvienam (Ps 145, 9). Jis
palaimino žmones per mokslo, medicinos ir
ekonomikos laimėjimus, o pramonės revoliucijai leido išgelbėti milijardus gyvybių. Visų
miestiečių gyvenimo sąlygos Europos miestuose yra tokios geros, kaip niekada anksčiau.
Lietuvoje vien per praėjusį dešimtmetį realus
vidutinis atlyginimas išaugo 40 proc., o nuo
2004-ųjų realus namų ūkių vartojimas padvigubėjo.
Pamiršta dvasinė mirtis
Tačiau ši, bendroji, Dievo malonė turi ir išvirkščiąją pusę: kadangi mums taip gerai sekasi, tai iš akių išleidome ir kartais visai užmirštame pagalvoti apie kitą mirtį – dvasinę. Kad
fizinė mirtis yra artimai susijusi su dvasine, jau
visiškai nesusimąstome. Anot Džono Kalvino,
„elgiamės taip, tarsi čia, žemėje, būtume nemirtingi... Iš galvos metame ne tik mintis apie
mirtį, bet jau net ir apie mirtingumą.“
Iki nuopuolio Dievo gerai sukurtame pasaulyje mirties nebuvo. Mirtis yra „atpildas už
nuodėmę“ (Rom 6, 23). Dėl pirmųjų žmonių
nepaklusnumo Dievui „nuodėmė įėjo į pasaulį,
o per nuodėmę mirtis“; ši mirtis „prasiskverbė

Žmonėms išties
trūksta tikro ir
nuoširdaus Dievo
pažinimo.
į visus žmones, nes visi nusidėjo“ (Rom 5, 12).
Nuodėmė „nusidėjėliui užtraukia kaltę, Dievo
rūstybę, įstatymo prakeikimą ir mirtį kaip
atlygį...“ (Vestminsterio tikėjimo išpažinimas,
6 sk.). Tik Dievo malonės dėka maištaujantis,
nusidedantis žmogus nemiršta fiziškai iš karto.
Kad žmogus mirtingas, nori ar nenori,
tenka sutikti. Bet kad fiziškai gyvi žmonės čia
ir dabar būtų „mirę... nuodėmėmis“ (Ef 2, 1),
daugeliui neįsivaizduojama. Tai tikėjimo teiginys, dėl to puolę žmonės su tokia diagnoze
nesutinka ir save laiko sveikais. Puolusių, nuo
Dievo atsitraukusių žmonių širdies akys užtemusios, dėl to jie nemato savo tikrosios būklės.
Daugeliui iš mūsų per visą gyvenimą netenka miestų gatvėse pamatyti nė vieno lavono
ar bent iš bado mirštančio skarmaliaus. Užtat
kasdien sutinkame būrius kitokių vargetų –
įkalintuosius savo nuodėmėse (Rom 1, 18–31).
Jie vaikštinėja ne tik dvasiškai nusilpę ar pažeisti, bet net visiškai dvasiškai mirę. Mūsų
miestai, pagaliau tapę intensyvaus ekonominio
7

Gyvenimas
ir kultūrinio gyvenimo židiniais, ima virsti
dvasinėmis dykynėmis.

tikėjimo teiginius, nes laisvė ir dora neklestės
„neturint tvirtų [religinių] įsitikinimų“.

Pavojingi materializmo malonumai
O dvasinės mirties, deja, taip paprastai
neišgydysi nei krikštu, nei kitokiomis religinėmis apeigomis, kaip moko kai kurios bažnyčios. Lietuvoje pakrikštijama vis dar beveik
90 proc. vaikų, bet dėl to dvasinių lavonų
kažin ar sumažėja. Žmonėms išties trūksta
tikro ir nuoširdaus Dievo pažinimo. Jeigu jo
niekas neduoda, „tai mes labiau apgailėtini už
bet kurį gyvulį“, – sako Dž. Kalvinas Ženevos
katekizme. Žmogui „negali būti nieko blogiau,
kaip gyventi bedievystėje“.
Vis dar beveik 90 proc. Lietuvos gyventojų
prisiskirta vienai ir kitai religijai, tačiau niekas
neskaičiuoja, kiek žmonių tikrai ištikimai eina
išvien su Dievu (Pr 5, 22) ir nebegyvena tamsybėse (Jn 8, 12); kiek tikrai gyvena naują gyvenimą
(Rom 6, 4) ir vaikščioja šviesoje (1 Jn 1, 7). Pasaulio vertybių tyrimas parodė, kad jau ir Lietuva
iš tikrųjų priklauso labiausiai nubažnytintoms
šalims. Tik čia bedievystė vis dar gana sėkmingai
uždengiama gražiais religiniais fasadais.
Didėjantį kontrastą tarp ekonominės gerovės augimo ir dvasinio bado, tarp sėkmingo
fizinės mirties žabojimo ir išliekančio dvasinės mirties vargo išpranašavo dar Aleksis de
Tokvilis (de Tocqueville, 1805–1859). Savo
didžiame veikale Apie demokratiją Amerikoje
(1835/40) prancūzų istorikas, diplomatas ir
politikas pažymėjo, kad XIX amžiuje vis geriau
įsitvirtinanti trijulė – demokratija, laisvė ir
politinė lygybė – žadina ir „pavojingus instinktus“: nauja laikmečio dvasia „izoliuoja žmones
vienus nuo kitų ir kiekvienas ima rūpintis vien
tik savimi“. Ji atveria žmonių širdis „medžiaginiams malonumams“.
Anot A. Tokvilio, visuose kraštuose „materializmas – pavojinga dvasinė liga, bet ypač jis
grėsmingas demokratinėms šalims“. Deja, būtent demokratija „skatina materialinių gėrybių
pomėgį. Tam pomėgiui ilgainiui virtus aistra,
žmonės ima manyti, jog viskas yra materija; ir
materializmas tik dar labiau pastūmėja juos
beprotiškai mėgautis gėrybėmis ir žemiškais

Ką turime suprasti
A. Tokvilio paraginti turime savęs paklausti, kokie yra mūsų, šių dienų krikščionių, tie
tvirtieji įsitikinimai. Ar mes tikrai tikime, kad
žmogus, kuris nėra „Kristuje Jėzuje“ (Ef 1, 1) ir
kurio širdyje tikėjimu negyvena Jėzus (Ef 3, 17),
yra dvasiškai miręs? Ar žmogaus būklė be
Dievo tinkamai apibūdinama žodžiu „vargas“
(žr. Heidelbergo katekizmo I dalį)? Ar esame
įsitikinę, kad mūsų tikroji tėvynė danguje
(Fil 3, 20), „aukštybių Jeruzalėje“ (Gal 4, 26)?
Ar trokštame gyventi toje „naujojoje Jeruzalėje“, kurioje „nebebus mirties“ (Apr 21, 2.4)? Ar
pritariame Augustino teiginiui, kad „amžinasis
gyvenimas yra aukščiausiasis gėris, o amžinoji
mirtis – baisiausiasis blogis“?
Krikščionys turi suprasti, kad materialiame
ir regimame pasaulyje „viskas nėra taip blogai,
kaip atrodo“1, ypač Europos didmiesčiuose. Be
to, juose demokratijos dėka religinės bendruomenės gali mėgautis istorijoje neregėta laisve.
Šiuolaikinių technologijų bei komunikacijos
priemonių dėka mūsų miestuose pasiekiama
tiek daug žmonių, kaip niekada anksčiau –
sąlygos Evangelijos plėtrai stačiai pasakiškos.
Tačiau tikintieji tik tada visomis jėgomis
pradės skelbti Gerąją naujieną, kai bus įsitikinę, kad miestuose vis dar viešpatauja mirtis;
kad ji slepiasi po neplonu religinės pudros
sluoksniu – dvasinėje sferoje viskas yra žymiai
blogiau, nei atrodo; kai suvoks, kad dauguma
„stebėtino aklumo apimti siekia čia [žemėje]
atrasti amžinąjį gyvenimą arba net išsigelbėti
patys“ (Augustinas); kai patys patikės, kad
„amžinoji garbė“ Dievo mieste pranoks viską,
ką šioje žemėje gero galime patirti (2 Kor 4, 17).
Bažnyčios ir šiandien pašauktos vykdyti
tai, ką atliko apaštalai, Bažnyčios tėvai ir reformatoriai: nukreipti žvilgsnius į dangų ir
skelbti vienintelį kelią į amžinąjį gyvenimą,
arba trumpiau – savo miestuose kalbėti apie
Dievo miestą.
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malonumais. Tai – ydingas ratas, į kurį patenka demokratinės tautos.“
A. Tokvilis apgailestauja, kad žmonės liovėsi rūpintis tuo, „kas dėsis po mirties“, ir „lengvai pasiduoda visiškam ir tiesiog barbariškam
abejingumui... Netekę įpročio savo didžiąsias
viltis bei lūkesčius sieti su tolima ateitimi, jie
netrukus užsidega noru kuo greičiau patenkinti savo menkiausius įgeidžius, taigi vos praradę
amžinybės viltį, ima elgtis taip, lyg jiems būtų
skirta gyventi ne daugiau kaip vieną dieną.“
A. Tokviliui baisu, kad žmonės pasiduoda
„niekingiems akimirksnio malonumams“, nustoja domėtis savo ateitimi ir leidžiasi „vangiai
plaukti pasroviui“.
Svarbu pažymėti, kad A. Tokvilis nei siūlo
grįžti į praeitį, nei perimti tada jau buvusias
madingas socializmo idėjas. Jis įsitikinęs,
kad demokratijos plėtra ir gerovės augimas
nesustabdomi, tame procese net įžvelgia
Dievo vedimą. Pramonė, prekyba ir vartojimas
jam nėra smerktini. Tačiau būtina „ugdyti
demokratiją“, konkrečiau – ją „išgryninti“ ir
„apriboti pernelyg karštą ir pernelyg didelį
turtų, gerovės geismą“. Paties gerovės siekimo
nereikia „visiškai sutramdyti ir užgniaužti“. Juk

ir Amerikos dvasininkija „anaiptol nedraudžia
dorai siekti gerovės šioje žemėje“.
Būtina „kreipti piliečių žvilgsnius į dangų“,
į amžinybę. A. Tokvilis čia mato pagrindinę
krikščionių religijos užduotį, nes ji „įkvepia
visiškai priešingus poreikius ir pomėgius“,
skatina „atsiplėšti nuo juslių pasaulio“. Krikščionybė „išmoko žmones žvelgti į ateitį“, todėl
ji naudinga „siekiant ir šio gyvenimo laimės, ir
ano gyvenimo palaimos.“
A. Tokvilis mano, kad gerovės ir demokratijos laikais bažnyčios reikalingos kaip niekada.
Tačiau jų negalima įkalinti „griežtai apribotoje
tikėjimo dalykų sferoje“. Jų žinia turi būti visiems
viešai skelbiama. Be to, vis dar būtinos ir „religinių apeigų išorinės formos“, tačiau „dabartiniais
laikais būtų itin pavojinga be saiko jas gausinti
ir puoselėti“, atvirkščiai, reikia jas „mažinti ir
išlaikyti tik tai, kas reikalingiausia pačios dogmos
išsaugojimui“. Nes apeigų gausa yra bene geriausia priedanga toliau puoselėti savo bedievystę.
A. Tokvilis teigia, kad bažnyčios turi visaip
stengtis diegti tvirtus įsitikinimus. Visais laikais žmonės „negali apsieiti be dogmatiškų
įsitikinimų“, bet dabar „religinės dogmos“ dar
svarbesnės. Būtina „tvirtai ginti“ pagrindinius

1

H. Roslingo Faktų galia (Tyto alba, 2018) paantraštė.
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Bažnyčia miestui

Bažnyčia yra Kristaus kūnas
ir būsima Jo nuotaka. Jos
paskirtis yra garbinti Dievą
ir tarnauti Jam. Didžiausia
bažnyčios užduotis visais
laikais buvo mokyti visų tautų
žmones ir daryti juos Kristaus
mokiniais, skleidžiant Evangeliją
kiekvienoje gyvenimo srityje
ir apšviečiant ja kiekvieną
mintį. Pagrindinė bažnyčios
misija – palydėti žmones į
artimą draugystę su Jėzumi
Kristumi. Dievas keičia žmogaus
prigimtį ir tai tampa viena
iš pagrindinių priežasčių,
keičiančių visuomenę. Apie tai,
kaip šiandien sekasi gyvuoti
miesto bažnyčiai, kalbamės su
Klaipėdos „Miesto bažnyčios“
vyriausiuoju pastoriumi
Sauliumi Karosu.
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Kodėl bažnyčiai buvo suteiktas pavadini
mas „Miesto bažnyčia“? Ar tai susiję su jūsų
vadovaujamos bažnyčios misija?
Mūsų bažnyčia Klaipėdoje buvo įsteigta
1997 metais. Tuo metu ji vadinosi Klaipėdos
didesnės malonės evangelinė bažnyčia. Po
ketverių metų, kai buvau paprašytas vadovauti bažnyčiai, nutarėme, jog būtų geriausia
supaprastinti bendruomenės pavadinimą, ją
pavadinant tiesiog „Miesto bažnyčia“ arba
tiksliau – „Bažnyčia miestui“. Skambumo
vardan buvo pasirinktas „Miesto bažnyčios“
pavadinimas.
Naujasis pavadinimas atitiko mūsų sumanymą – kad bažnyčia būtų mieste arba arti
miesto, arti žmonių, kad būtų atvira ir lengvai
pasiekiama, kad neteistų žmonių, bet skelbtų
Kristaus Evangeliją, Jo žinią. Norėjome, kad
bažnyčios pavadinimas atspindėtų Dievo
troškimą supažindinti su Jo žinia kuo daugiau
žmonių. Mes norėjome pakviesti Klaipėdos
miesto gyventojus į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi.
Kokią įtaką bažnyčios gyvenimui daro
artimai su ja susijęs miestas?
Mūsų bendruomenės yra Klaipėdoje ir Vilniuje ir mes tyrinėjame, kokią įtaką bažnyčios
gyvenimui daro šie miestai. Kiekvienas miestas turi savo braižą ir dvasią. Būnant Klaipėdoje kartais atrodo, jog ne mieste gyveni, trūksta
miesto dūzgesio, savaitgaliais mieste žmonių

Nuotr. Andriaus Šopos

Bažnyčia –
miesto viltis

nerasi. O Vilnius dūzgia visą savaitę. Sostinė akivaizdžiai yra kitoks miestas, tačiau ar
miestas daro įtaką bažnyčiai, man būtų sunku
pasakyti. Anksčiau melsdavausi prašydamas
Dievo išgelbėti Klaipėdą, Vilnių ir Lietuvą, o
dabar, jau keletą mėnesių, dažniau meldžiuosi
prašydamas Dievo neleisti pasauliui pakeisti
bažnyčios.
Tas mūsų supasaulėjimas arba mieste puoselėjamų vertybių priėmimas gali paversti
krikščionis niekuo nesiskiriančiais nuo pasauliečių žmonėmis. Mat visi žiūrime tuos pačius
TV serialus, klausomės tos pačios muzikos,
o Biblija dulka lentynoje. Man tai yra rimtas

Mes
stengiamės
neatitrūkti
nuo miesto
gyvenimo,
nuolat
kviesti
žmones į
bažnyčią,
bet aš
suprantu,
kad būtent
bažnyčia
yra miesto
viltis.

perspėjimas, kad tikintieji savo šaknis gali
neatsargiai suleisti į pranykstančią pasaulio
dirvą ir nebekrauti savo turtų danguje, apleisti
tai, kas amžina.
Mes stengiamės neatitrūkti nuo miesto gyvenimo, nuolat kviesti žmones į bažnyčią, bet
aš suprantu, kad būtent bažnyčia yra miesto
viltis. Būtent čia perkeičiamos širdys: žmogus
nuo godumo pereina prie dosnumo, nuo savanaudiškumo – prie pasiaukojimo, nuo gynybos
prie atjautos. Šie pokyčiai vyksta bažnyčioje
tik Dievo Dvasios dėka. Todėl ir savo maldose
budžiu, kad bažnyčia nesikeistų patekusi į pasaulio įtaką. Mes turime atspindėti Jėzų, ir tai
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daro įtaką pasauliui. Mes, krikščionys, norime
būti mieste, tarp žmonių, bet norime pakeisti
ne miestą, o žmonių širdis.
Kaip keitėsi jūsų vadovaujama bažny
čia nuo įkūrimo pradžios? Ar galėtumėte
įvardyti konkrečius bendruomenės posū
kius, naujus atradimus ir tebesitęsiančias
paieškas?
Kai po ketverių metų bendruomenėje tapau šios bažnyčios pastoriumi, savo tarnystei
atiduodavau didžiausią savo dienos laiko
dalį. Dirbau po aštuoniolika valandų, menkai
miegojau, darbavausi su mūsų bažnyčios trisdešimties žmonių branduoliu, mokiau Biblijos
institute, verčiau paskaitas į lietuvių kalbą,
daug dėmesio skyrėme evangelizaciniams
renginiams. Ir tuo metu buvome įsitikinę,
kad tikrai labai daug dirbame Dievo garbei
ir dėl sielų išgelbėjimo. Tačiau būtent tuo
laikotarpiu pats tapau tokiu uždaru pasauliui
ir žmonėms fariziejumi, kad net buvo keista
bendrauti su kitais krikščionimis, rasti su jais
bendrą kalbą.
Tada atėjo Dievo duotas supratimas, kad mes
tapome uždara pasauliui nedidele bendruomene, tarsi pasaulio bamba, įsitikinusia, kad Kristaus meilė skiriama vos ne tik jai vienai. Manėme esą išskirtiniai, bet kaip mes klydome...
Prieš tapdamas pastoriumi, darbavausi
tarptautinėje krikščionių misijoje su daugiau
nei 40 skirtingų krikščioniškų denominacijų,
dirbau krikščioniškame teatre, tarnavau įvairiose šalyse ir mokyklose. O grįžęs į Lietuvą
ir tapęs pastoriumi tapau tokiu fariziejumi...
Tai suvokęs labai nusiminiau, vos nepuoliau į
depresiją, patyriau perdegimo sindromą. Bet
ačiū Dievui, kad tuo metu supratau, jog tuo
keliu eiti toliau pavojinga.
Susirinkome tada dvylika bažnyčios vyrų
ir įvertinome savo bendruomenę. Pamenu,
jog tada pasakiau, kad savo bažnyčiai rašyčiau dvejetą. Vyrai dėl tokio mano įvertinimo
buvo ištikti šoko, o aš jiems paaiškinau kitaip
suprastą bendruomenės misiją. Prireikė iš
naujo pažvelgti į Kristaus pavedimą, mokytis
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Kai mes tampame
atviri miestui, tada
ir miesto gyventojai
kur kas dažniau
apsilanko mūsų
bažnyčiose.
su meile priimti žmones, su jais susidraugauti.
Į Kristaus paliepimą mylėti teko pažvelgti iš
naujo, ir tai reikėjo pradėti taikyti praktiškai.
Štai tada ir prasidėjo didieji pokyčiai, tada mes
pakeitėme ir bažnyčios pavadinimą, atsirado
noras paprastai ir su meile tarnauti Dievui
ir žmonėms. Mūsų „kokoso bažnyčios“ kieta
struktūra ir kultūra – būk kaip mes, gyvenk
kaip mes, susitvarkyk su Dievu kaip mes ir
būsi mūsiškis – galutinai žlugo, ir mes užuot
buvę dvasiniai numirėliai tapome atviri ir gyvi
Kristui. Tapome „persiko bažnyčia“, kuri negali
nepaliesti žmonių širdžių. Pradėjome galvoti,
jog visi esame nusidėjėliai, kurių pasigailėta.
Štai tada pradėjome eiti į miestą su įvairiais
kursais ir seminarais, išvykomis sutuoktiniams, į kuriuos kviesdavome ir bažnyčios
nelankančius pasauliečius. Ir taip į tuos mūsų
renginius mieste rinkosi daugiausia būtent
Dievo nepažįstantys žmonės.
Su ta mintimi gimė ir lyderystės konferencija, kuri tapo tradiciniu miesto renginiu.
Mes turime mokytis, kad lyderystė yra rimtas
iššūkis, ir kiekvienas turime stengtis tapti
geru tarnu, tokiu, kokio pavyzdį mums paliko
Jėzus. Neužtenka vien tik melstis ir mokytis,
pradėjome suprasti, kad viską reikia daryti
plačiau, mokyti vis daugiau žmonių, skleisti
doros lyderystės šviesą, ir tai yra mūsų būdas
patarnauti miestui.
Taip tapome malonės skelbėjai, kurie išsižada religijos, nes tik Dievo malone esame
išgelbėti, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų.
Tai ir yra mūsų „persiko kauliuko“ esmė ir

žinia – Dievas yra meilė, ir būdamas Visagalis
Jis vis tiek sugeba mylėti ir priimti mus tokius,
kokie iš tiesų esame.
Ar galėtumėte pasakyti, kokią miesto
bažnyčią matote paskutinių laikų kon
tekste? Ar tokia bendruomenė turi turėti
tam tikrus dvasinius svertus, kuriais vado
vaudamasi sektų Kristumi iki pergalingos
pabaigos?
Paskutinėje Biblijos knygoje, Apreiškimo
Jonui 22, 10–13, parašyta: „Jis sako man: „Neužantspauduok pranašiškų šios knygos žodžių,
nes laikas trumpas. Neteisusis toliau tesielgia
neteisiai, kas susitepęs, ir toliau tebūna susitepęs, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis
dar tepašventėja.“ „Štai Aš veikiai ateinu, ir
mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega,
Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis“.
Taigi Dievo valia mums yra mūsų šventėjimas,
o tai turi skirtingus etapus ir tai turi vykti nuolat, visą mūsų, tikinčiųjų, gyvenimą.
Kalbant apie paskutiniuosius laikus, žvelgdamas į visus tuos Biblijos perspėjimus manau,
kad paskutinėmis dienomis blogio ir nedorybių bus tik daugiau. Tačiau gyvojo Dievo
bažnyčia turi nuolat sekti, ar jai pakanka dvasinio karščio, jos nariai turi siekti būti tokiais
dvasiniais žmonėmis, kurie šventumą laiko
savo dvasinio gyvenimo prioritetu.
Bendruomenės nariai turi galimybę kasmet atnaujinti savo pasižadėjimus Kristui ir
bažnyčiai. Tačiau svarbiausia paskutinių laikų

bažnyčiai nenuklysti į šėtono strategijos studijas labiau nei į Dievo Žodžio studijas. Savo
žvilgsnį tikintieji turi kreipti nuo pasaulio prie
Dievo ir Juo pasitikėti.
Kaip jūsų vadovaujamai bažnyčiai pa
vyksta įsilieti į miesto gyvenimą ir socialinį
tarnavimą Klaipėdoje, Vilniuje ir kituose
miestuose? Gal bendruomenei būdingi ypa
tingi bruožai, išskiriantys ją iš kitų krikščio
nių bendruomenių?
Anksčiau manėme, kad būdami miesto bendr uomenė turime eiti į miestą ir organizuoti renginius miestelėnams. Tačiau
bažnyčios žmonės įsitikinę, jog krikščionių
bendruomenė skelbia dvasines tiesas. Todėl
šiandien mums svarbiau išlikti bendruomene,
galinčia paaiškinti žmonėms, koks yra jų dvasinis kelias ir kokia yra jų misija žemėje.
Tarkime, ateina į bažnyčią mokytoja. Ji pažįsta Kristų, o mes jai sakome, kad ji turi misiją
pasaulyje – būti mokytoja, kuri gerbia Kristų ir
myli žmones. Ir bažnyčios narių bendravimas
su tokiais tikinčiaisiais turi tapti jiems padrąsinimu, sustiprinimu ir teikti aiškumo, kaip
vykdyti savo misiją dirbant mokykloje.
Kai į bažnyčią ateina verslininkas ir jis įtiki
Dievą, jis pradeda keistis kaip žmogus – anksčiau slėpęs mokesčius, dabar svarsto, kaip
sąžiningai plėtoti savo verslą. Tai jam yra ir
iššūkis, ir misija vienu metu.
Šiandien kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad
būtent taip Dievas ir veikia. Taip mes tampame
pasaulio druska. O kai mes tampame atviri miestui, tada ir miesto gyventojai kur kas dažniau apsilanko mūsų bažnyčiose Klaipėdoje ir Vilniuje.
Ten žmogus sužino, kad jo misija yra ne būti
bažnyčios tvarkdariu, ne tarnautoju, skaičiuojančiu aukas, ne vaikų prižiūrėtoju ir ne šlovinimo
tarnautoju. Jo misija yra kur kas platesnė, pavyzdžiui, būti geru mokytoju, geru pardavėju, geru
vadybininku, geru statybininku ir panašiai. Ir visa
tai žmogui padeda atlikti artimas bendravimas
su Dievu, Jo vedimas ir palaikymas.
Dėkojame už pokalbį.
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Kitu kampu

Apie bažnyčią ir
sekuliarumą:
vieno įstatymo atgarsiai

Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Neprisimenu
įvykio, taip
sujaudinusio seseris
ir brolius Kristuje,
kaip įstatymo,
draudžiančio
smurtą prieš vaikus,
išleidimas. Sienos tarp
pasaulio, politikos ir
tikėjimo, bažnyčios
staiga ištirpo. Pasaulis
įsiveržė į namus, o
tikintieji – į viešąją
erdvę.
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Laisvos minties namai
Dauguma užaugome sistemoje, kuri išoriniais sprendimais kūrė dvasinį žmonių
gyvenimą. Iš vyresnių tikinčiųjų baptistų esu
girdėjęs apie sovietmetį. Kai tikintieji tada
rinkdavosi garbinti Viešpatį, kartu vestis vaikus buvo draudžiama. Girdėjau liudijimų apie tremtyje nuo
tikinčių tėvų atskirtus
jaunus žmones, jiems
kylančius tikėjimo
klausimus ir abejones, patirtį, formavusią jų tikėjimą. Nutolę
krikščioniški namai
buvo kitokios minties, orumo ir meilės
oazės, gaivinusios jų
širdis.
Aš pats labiau prisimenu nebylų pastatų, meno liudijimą,
Durhamo miesto baptistų bažnyčios
keletą keistų knygelių,
palaimintų vaikų sąrašas.

klausimus, po trupinėlį renkamas „kitas“
mintis. Tai traukė, nes net ir nepatyrusieji
trėmimų prisimename spaudimą paklusti ir
prisitaikyti. Kai kuriems net namai, santykiai su tėvais buvo grindžiami ne artumu, o
spaudimu gyventi pagal prievartos sistemos
taisykles (arba – spaudimu išgyventi ir prisitaikyti prie prievartos sistemos). Mokyklinių
charakteristikų, nuobaudų grėsmė nuo pat
vaikystės ugdė paklusnumą tvarkai. Suaugęs
žmogus gali maištauti ar slėpti savo mintis,
o ką daryti vaikui?
Dėmesys vaikams?
Taip užaugo ne viena žmonių karta, bet
valstybinė santvarka pasikeitė. Bažnyčios atgavo savo pastatus, teisę veikti viešai, laisvai
spausdinti Bibliją ir kitą literatūrą. Tačiau
ar tokią istoriją išgyvenusioje visuomenėje
prievarta negalėjo likti vien tik išorėje? Kaip
išsivaduoti iš prievartos ir ją lydinčio pataikūniškumo bei paniekos silpnumui?
Krikščionys atsakymų turėtų ieškoti Jėzaus žinioje apie Dievo valdymą, sujau-

„Nuo to ir turi
prasidėti naujas
pasaulis – nuo
žmonių, kurie galingi
ne prievarta, o
Šventąja Dvasia, kuri
padeda nusilpus.“
dinantį širdis ir metantį iššūkį pasaulio
galingiesiems. Bet religijos tyrėjai atkreipė
dėmesį, kad krikščioniškos bažnyčios Lietuvoje savo viešą įtaką sutelkė į šeimos ir
vaikų ugdymo klausimus. Šis pasirinkimas
suprantamas, nes vaikai yra priklausomi
nuo tėvų, o valstybė neskiria pakankamai
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Ar žinojote?
lėšų užtikrinti visapusišką vaikų gerovę.
Nenuostabu, kad priėmus minėtą įstatymą,
o vėliau ėmus jį įgyvendinti, tarp seserų ir
brolių Kristuje, taip pat ir mūsų leidinyje kilo
ažiotažas. Išgirdau krikščionių balsus, kurie
šiuose politiniuose debatuose kaip savaime
suprantamą krikščionišką poziciją susiejo su
viena iš politinių stovyklų – kovojančia prieš
įstatymą, draudžiantį smurtą prieš vaikus.
Suprantu, kad niekada nesulaukiame valstybinių įstatymų, kurie visiškai atitiktų mūsų
įsitikinimus, tad bandome suprasti jų dvasią.
Apie ją ir noriu pakalbėti.
Mažieji Kristaus žinioje pasauliui
Evangelijos pagal Morkų 9, 13–14 žiūriu į
žmones, kurie neša savo vaikus pas Jėzų bent
paliesti, ir galvoju, kodėl iš visų Rašto vaizdinių ne šis aptarinėjamas daugiausia. Matau
draudžiančius tai daryti Jėzaus mokinius,
bet taip pat ir tai, kad Jėzus vaikus laimina,
apkabina ir deda ant jų rankas. Mąstau, kodėl Jėzus taip daro.
Greta šios istorijos Jėzus kalba apie santuoką, pinigus ir galybę. Jis susikimba su
pasauliu dėl to, kas iš tiesų yra vertinga.
Klausydamiesi mokiniai turėjo stebėti, kaip
Kristaus mokymas smelkiasi į visas, net ir
pačias intymiausias gyvenimo sritis. Jėzus
Kristus kalbėjo apie vaikystę, kitaip nei daugelis mąstytojų ar šių laikų veikėjų. Mažieji
Viešpaties žinią patyrė taip, kaip buvo pajėgūs – lytėjimu. Jėzus pakvietė mažuosius į
priekį, nes atkreipdamas dėmesį į vaikystę
kartu pažvelgė į „galios“ klausimą. Vaikai
nebus apačioje, kur suteka visos visuomenės
bėdos, žeidžiančios kartą po kartos nesibaigiančiu prievartos ciklu. Jie yra Dievo karalystės didžiųjų pavyzdys.
Dievo karalystė kaip artumas
Į visuomenės ląstelę – šeimą, kurioje
vaikas išmokdavo paklusti galingiesiems ir
turintiems statusą, o vėliau užaugęs toliau
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„Kaip išsivaduoti
iš prievartos
ir ją lydinčio
pataikūniškumo
bei paniekos
silpnumui?“
tęsdavo autoritetų žaidimą, įsiveržia Dievo
karalystė. Ne kaip kardas ar rykštė, o kaip
artumas, priėmimas ir įgalinimas. Taip Dievo karalystė moko apie kitokią galią, grįstą
ne prievarta, ne jėga, bet Dievo Dvasia (Zacharijo 4, 6). Jėzus leidžia vaikams patirti,
kad Dievas yra arti jų, bet kartu ir apverčia
svarbos piramidę. Jo Tėvas apgaubia švelnumu ir laimina, tai yra siekia įgalinti. Nuo to ir
turi prasidėti naujas pasaulis – nuo žmonių,
kurie galingi ne prievarta, o Šventąja Dvasia,
kuri padeda nusilpus. Prievartos mechanizmas, prasismelkiantis į visuomenę ir žmonių
psichiką nuo vaikystės, pakeičiamas Dievo
Dvasios artumu. Pagal šį paveikslą ryšys su
Kūrėju yra taisyklių pradžia ir pabaiga, o
tėvai – Dievo artumo prievaizdai ir įrankiai.
Apkabinimas, priėmimas ir įgalinimas –
koks gražus ir įkvepiantis vaizdas, kokie įvairūs jo pritaikymo būdai šeimose ir mokyklose! Kokia pranašiška galėtų būti krikščionių
pozicija galingųjų pasaulyje, kuriame klesti
stresas, konkurencija ir kova dėl statuso. Ji
nebeapsiribotų taisyklių gynimu ir moralizavimu, bet mestų iššūkį tam, kas vyrauja
mūsų pasaulyje – galiai ir piktnaudžiavimui
ja. Kaip gali koks nors kitas Rašto vaizdinys
tapti diskusijos centru?

Biblija
apie miestus
 Biblijoje minima mažiausiai 119 miestų, joje užrašyta per 1200 nuorodų į miestus.
 Kanaaniečių kultūros centre buvo penki Negyvosios jūros regiono „lygumų
miestai“. Biblijoje jie išvardyti svarbos mažėjimo tvarka: Sodoma, Gomora,
Adma, Ceboimas ir Bela (arba Coaras) (Pradžios 14, 2). Dievas sunaikino keturis
iš penkių miestų (Kunigų 18, 25), išskyrus Coarą, kuriame tuomet kanaaniečių
nusikaltimų saikas dar nebuvo pilnas (Pradžios 15, 16).
 Ninevė (dabartinis Mosulas, Irakas), antikinės Asirijos sostinė, savo metu buvo
didžiausias miestas pasaulyje. Šis Nimrodo pradėtas statyti miestas buvo apie 50
km ilgio ir 15 km pločio. Spendžiant iš jo ploto ir to, kad jame buvo 120 tūkst.
vaikų (Jono 4, 11), manoma, kad jame gyveno nuo 600 tūkst. iki 1 mln. gyventojų.
 Jungtinių Tautų duomenimis, šiandien 55 proc. pasaulio gyventojų gyvena
miestuose. Prognozuojama, kad iki 2030 metų miestuose gyvens iki 60 proc.
žmonių.
 Šiandien didžiausias miestas pasaulyje yra Tokijas Japonijoje. Kartu su
metropolija jame gyvena 38 milijonai gyventojų. Po jo seka Naujasis Delis Indijoje
(26 mln.), Šanchajus Kinijoje (24 mln.), Mumbajus Indijoje, Pekinas Kinijoje,
Meksikas Meksikoje ir San Paulas Brazilijoje (visuose šiuose miestuose yra
maždaug po 21 mln. gyventojų).
Parengė Robertas Peteraitis

Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ – kiekvienai šeimai!
Jau 10 metų kartą į ketvirtį leidžiame muzikinį-edukacinį žurnalą vaikams
„Vakaro žvaigždelė“. Jame spausdiname dainelių natas, edukacinius,
pažintinius straipsnius, mąstymą lavinančias užduotis ir kt. Turime atskirą
skiltį tėveliams, kuriame gvildename aktualias šeimoje vykstančias
problemas. Žurnalo priedas – kompaktinė plokštelė, kurioje skamba
dainos, jų fonogramos, pasakos, muzikiniai radijo spektakliai.

Užsiprenumeruoti leidinį galite:
• parašydami mums laiškutį el. paštu prenumerata@zvaigzdele.lt;
• neišeidami iš namų internetiniuose puslapiuose
www.prenumerata.lt bei www.prenumeruok.lt;
• kiekviename Lietuvos pašto skyriuje.
PRENUMERATOS KAINA METAMS – 12 EUR.
Leidinio indeksas – 5106.

Daugiau informacijos apie prenumeratą –

www.zvaigzdele.lt/prenumerata.

Dievo namuose

„180°“ bažnyčia.

Ateik toks, koks esi!

„Esame evangelinio tikėjimo
bažnyčia. Siekiame augti Dievo
pažinimu ir padėti kitiems pažinti
Jėzų Kristų. Kiekvienas žmogus
gyvenime ieško atsakymų apie save
ir pasaulį, mąsto, kokia gyvenimo
prasmė. Tikime, jog bažnyčia yra
tikėjimo žmonių bendruomenė,
kurioje patyrę Dievą, tampame
pastiprinimu ir pagalba
ieškantiems.“ Taip prisistato
Vilniuje įsikūrusi nauja krikščionių
bendruomenė skambiu pavadinimu
„180°“ bažnyčia. Ji mini pirmuosius
savo gyvavimo metus ir pasakoja
apie savo pradžios bei ateities
darbus. Kalbiname bendruomenės
„180°“ pastorių Gediminą Dailydę.

Kada įsikūrė „180°“ bažnyčia? Ar ji pri
klauso kokiai nors denominacijai?
„180°“ bažnyčia šių metų sausio 14 dieną
atšventė savo įsikūrimo pirmuosius metus.
Mes paminėjome pirmąjį gimtadienį, tačiau
žvelgdami į praeitį matome, kaip Dievas šios
naujos bendruomenės įsikūrimo darbus pradėjo daryti kur kas anksčiau.
Aš asmeniškai susitikau su Jėzumi Vilniaus
laisvųjų krikščionių bažnyčioje. Ten augau
dvasiškai, dalyvavau skirtingose bažnyčios tarnystėse. Kiek save prisimenu, troškau vis labiau
būti pažintas dangiškojo Tėvo, pats Jį artimai
pažinti ir dar daugiau pasitarnauti Jo karalystei. Galiausiai su žmona ir vaikais nukeliavome
į Broliškųjų menonitų misijų organizaciją Ka-

Gediminas su žmona Kristina
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nadoje (multiply.net), kur gilindamiesi į Raštą,
per keturis mėnesius aiškinomės, kokia yra
tikinčiųjų misija žemėje, kokie yra mūsų tikslai, kaip mes, kaip šeima, galime pasitarnauti
Dievui. Šis laikas mums padėjo suformuluoti
savo viziją – puoselėti artimą santykį su Dievu Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia bei uoliai
paklusti Jo pašaukimui: eiti skelbti Karalystės
Evangeliją, daryti Jėzaus mokiniais visų tautų
žmones, o tai reiškia ir kurti bendruomenes.
Galiausiai Viešpats atvedė mūsų šeimą ir iki
pirmos bažnyčios įkūrimo Vilniuje.
„180°“ bažnyčia priklauso Lietuvos laisvųjų
krikščionių bažnyčių bendrijai, kuri taip pat
yra pasaulinės Broliškųjų menonitų bendrijos
dalis (icomb.org).
Kodėl mes pasivadinome „180°“ bažnyčia?
Kai pradėjome rinktis sekmadieniais, pirmus
du mėnesius studijavome Evangelijos pagal
Matą 5–7 skyrius, kurie gerai žinomi „Kalno
pamokslo“ pavadinimu. Jėzus kvietė žmones
pakeisti savo kelius (graik. metanoia), transformuoti gyvenimą atgailaujant ir atsigręžiant
į Viešpatį Dievą. Pasikeitimas, apie kurį kalba
Jėzus, yra radikalus. Tai perėjimas nuo žemiškosios žmogaus prigimties prie dvasinės, Dievo
karalystės paveldėtojo prigimties Jėzuje. Mums
tai asocijavosi su radikalaus 180 laipsnių įvaizdžiu. Jėzus kviečia palikti savo senąjį gyvenimo
būdą ir apsirengti nauju žmogumi. Tai nėra
kelių laipsnių pasikeitimas, tai – visiškas savo tikėjimo, mąstymo bei širdies pakeitimas. „180°“
bažnyčią siejame su nauja Vilniaus ir Lietuvos
jaunų žmonių karta, nauja Lietuvos tikinčiųjų

Jėzus kviečia
palikti savo senąjį
gyvenimo būdą ir
apsirengti nauju
žmogumi.
karta, tad norėjosi, kad ir mūsų bendruomenės
pavadinimas naujai atspindėtų Jėzaus mokymą.
Jūs galėjote likti Kanadoje, kur buvote
išvykęs mokytis, bet nusprendėte grįžti į
Lietuvą. Kas tam turėjo įtakos?
Į Kanadą keturiems mėnesiams mus pakvietė Broliškųjų menonitų misijų organizacija,
vykdanti misijas visame pasaulyje, ruošianti
misionierius bei bažnyčių steigėjus. Šių praktinių studijų metu krikščionys mokomi įvairių
dvasinių disciplinų, tarnavimo skirtingose kultūrinėse aplinkose, o vėliau skirtingam laikui
siunčiami į įvairias pasaulio šalis.
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„Ateik toks,
koks esi,
išeik pakeista
širdimi.“

Mums teko mokytis netoli Vankuverio.
Dėkoju Dievui, kad Jis pasirūpino visais mūsų
finansiniais rūpesčiais ir kad mes galėjome su
visa šeima išvykti į šią kelionę. Mums buvo
duota galimybė, ir mes su dėkinga širdimi ją
priėmėme.
Studijų metu mokėmės teologijos, Rašto,
skirtingų maldos praktikų. Per tą laiką geriau
pažinome savo dvasines dovanas, taip pat
patyrėme stiprių dvasinių išgydymų. Iš esmės
visas mokymo tikslas skirtas tam, kad tu,
būdamas Kristaus mokinys, mokėtumei savarankiškai dvasiškai pats savimi pasirūpinti,
mokėtumei „maitintis“ geru dvasiniu maistu,
kad paskui galėtumei ir kitiems patarnauti. Tai
neįkainojama patirtis, o gautos žinios yra labai
naudingos mums tarnaujant Lietuvoje.
Mes su žmona labai aiškiai jautėme, kad norime tarnauti Lietuvoje, būti misionieriai savo
šalyje. Sulaukę didelio palaikymo iš mokymo
vadovų, vyresniųjų bei komandos narių, mes
labai apsidžiaugėme.
Grįžęs iš Kanados visus metus dirbau savo
buvusiame darbe, tačiau nepalioviau galvojęs,
ką norėjo man pasakyti Dievas, siųsdamas mus
į Kanadą. Ir po metų Viešpats prabilo primindamas, jog keliavau mokytis ne šiaip sau, tas
žinias turiu panaudoti prasmingiau nei vien
tik dirbdamas pasauliui.
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Tada įvyko lūžis mano pasitikėjimo Dievu
srityje. Supratau, kad Viešpats nenustojo rūpintis mumis ne tik išvykus į Kanadą, bet ir
toliau, vykdant Jo valią Lietuvoje. Taip Dievo
raginamas, išėjau iš darbo ir ėmiausi bendruomenės Vilniuje steigimo. Žinojome, kad šeimai
bus nelengva, tačiau per tą laiką patyrėme,
kaip Dievas rūpinasi.
Kaip sekasi įgyvendinti Dievo skirtą mi
siją naujoje bendruomenėje, tarnaujant jos
pastoriumi?
Šiuo metu mūsų naujoje bendruomenėje
yra dvidešimt narių. Sekmadienio pamaldose
(Krivūlės g. 12a, 16:00 val.) susirenka apie
30 žmonių. Esame nedidelė bendruomenė,
tačiau norime nuoširdžiai pasitarnauti Dievo
misijai. Atrodo, kad Dievas labai natūraliai
surinko mūsų tokią bendruomenę, kad neštume Evangeliją Vilniaus mieste gyvenantiems
žmonėms. Nuolankiai mokomės ir laukiame
Dievo vedimo ateityje.
Kokie jums atrodo jaunos kartos tikin
tieji, kurių jūsų bažnyčioje yra dauguma?
Ar jie jaučia dvasinį alkį Dievui? Kaip juos
patraukiate prie Dievo?
Šiandieną žmonės kaip ir ankstesniais laikais ieško dvasingumo, ieško Dievo. Jaunoji

karta neabejotinai yra veikiama modernaus
pasaulio ir naujų technologijų. Pasitelkdamas
naująsias technologijas šiandien žmogus gali
rasti labai geros kokybės įvairaus mokymo,
tačiau žmogui reikia pagalbos atsirinkti tai,
kas yra tikra ir veda link Jėzaus. Tikiu, jog
pats Dievas patraukia prie savęs, o mes, kaip
Jo talkininkai, tik galime pasitarnauti toliau
nukreipiant ieškančią širdį teisinga kryptimi. Keičiantis pasauliui, milžinišku greičiu
besivystant naujoms technologijoms, vienas
iš svarbių prioritetų šiandien yra poreikis
išmokti prisitaikyti prie pasikeitimų nekeičiant Evangelijos žinios turinio. Todėl mes ir
ieškome būdų, kaip atnešti Evangelijos žinią
šiandienos vilniečiui suprantama kalba, kad
žmogus sureaguotų į šią žinią ir galbūt priimtų
iššūkį pakeisti savo gyvenimą 180 laipsnių.
Kas jūsų bendruomenėje patraukia ti
kinčiuosius, kas leidžia jiems jaustis gerai?
Mums bažnyčia – pirmiausia bendruomenė, į kurią renkasi tikintieji Kristumi arba Jo
ieškantys, besidomintys Dievu, norintys Jį
atrasti.
Taigi mes pasitinkame tokius žmones nuoširdžiu santykiu ir bendravimu, parodome
norą su jais susipažinti. Po šilto sutikimo pradedame pamaldas nuo Dievo žodžio skaitymo
ir Dievo garbinimo giesmėmis. Vėliau apie
pusvalandį vyksta mokymas iš Šventojo Rašto.
Tuomet bendruomenė meldžiasi.

Norime skirti daugiau dėmesio tos dienos
pamokslo temai, pavyzdžiui, atleidimui, kad
maldoje žmonės asmeniškai apmąstytų temos
svarbą, kažkam atleistų ar patys atsiprašytų,
kad malda vestų į širdies išgydymą. Todėl skatiname žmones melstis kartu bažnyčioje, o ne
parsinešti skaudulius į namus. Taip žmogus,
nepažįstantis Dievo, raginamas čia pat bažnyčioje su Juo susitaikyti, atsiprašyti Viešpaties.
Mes kviečiame žmones: „Ateik toks, koks esi,
išeik pakeista širdimi.“ Jėzus taip pat daug laiko
praleido tarp labai įvairių žmonių, kurioje kai
kurie Jo pažinti žmonės pakeitė savo gyvenimą, kiti, kaip bebūtų gaila, nusisuko.
Kokios mintys kyla galvojant apie bažny
čios ateitį? Kokios svajonės aplanko?
Svajojame būti toks dvasinis centras Vilniuje, kur be evangelinio tarnavimo vyktų
ir kokia nors žmonėms naudinga socialinė
veikla. Kažkas yra pasakęs, kad bažnyčia yra
lyg paukštis, kuriam reikalingi du sparnai – tai
Evangelijos skelbimas ir tarnavimas žmonėms
išreiškiant meilę bei socialinį rūpestį. Todėl
Dievo žinia žmones turėtų pasiekti ne tik per
pamaldas mūsų bažnyčioje, bet ir evangelizuojant gatvėse, „Alfa“ kursuose, per kiekvieno
mūsų kasdienius darbus ir kitokią veiklą, kad
žmonės matytų mumyse gyvąjį Kristų.
Taip pat bandome išsiaiškinti, kaip galėtume
socialiai pasitarnauti miesto gyventojams. Vienas iš tokių pavyzdžių – nemokami seminarai
miesto gyventojams apie depresiją bei savižudybes ir kaip nuo to išsivaduoti. Mes bendraujame
su psichiatru ir psichoterapeutu Janu Hilbigu,
su kuriuo drauge rengiame seminarų ciklą „Ką
daryti, kad rytoj vėl norėtųsi atsibusti?“ Vienas
seminaras jau įvyko praėjusiais metais, o antrasis rengiamas šiemet. Jo tema – „Kaip pasirūpinti ir būti su žmogumi, kuriam yra sunku“. Juk
svarbu ne vien mokyti, gydyti ar pamokslauti,
kaip reikia gyventi, o tiesiog būti su žmogumi,
kuris išgyvena sunkumus. Tikiu, kad ir Jėzus
norėtų, jog mes būtume jautrūs savo artimui.
Dėkojame už pokalbį.
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Miesto renginiai

Dievą
garbinančios
muzikos

įtaka tautos gyvenime
Tadas Daujotas
VšĮ „Prabudimo orkestras“ direktorius

Kadaise bendraujant su
tikinčiaisiais viena krikščionė
nuogąstavo, kad Lietuvoje
trūksta viešų evangelinių
renginių. Net per Kalėdas ir
Velykas ne kiekvienais metais
vyksta koncertai, kuriuose
skamba Dievo Dvasios
patepta muzika ir skelbiama
Evangelijos žinia. Juk taip
norisi patiems kažkur nueiti
bei pasikviesti netikinčius
draugus, o evangelinių
bažnyčių auditorijos, deja,
vis dar visuomenės sąmonėje
yra įspraustos į baimės ir
nepasitikėjimo dėžutes.
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Kaip mes galėtume sugriauti šiuos stereotipus? Kokias priemones naudodami
galėtume statyti pasitikėjimo ir meilės tiltus
tarp Bažnyčios ir žmonių širdžių?
Jeigu nori pastatyti gerą ir tvirtą tiltą,
visų pirma reikia praleisti laiką drauge su
Architektu ir įsigilinti į tau duotus Jo brėžinius. Tai yra Jo brėžiniai, o ne tavo. Tai yra
Jo strategija, o ne mūsų. Asmeninis ryšys su
Dievu – tai raktas į pilnatvę kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Kuo stipresnis tavo ryšys su
Jėzumi, tuo daugiau pilnatvės patirsi, o kuo
daugiau Jo pilnatvės, tuo daugiau turėsi ką
duoti kitiems.
Šlovinimo vaidmuo vienybės kelyje
Pastaruoju metu daug kalbama apie krikščionių vienybę, vyksta įvairūs renginiai, kuriuose siekiama jungti skirtingas denominacijas, ir aš tikiu, jog tai yra svarbus žingsnis,
norint, kad Bažnyčia pradėtų daryti didelę
įtaką miesto ir valstybės gyvenime. Svarbiausia, kad tai būtų ne politinis žaidimas,
bet nuoširdus siekis būti viena Kristuje. Būti
viena reiškia nusiimti bet kokias kaukes ir
mylėti kitus taip, kaip Jėzus pamilo mus. O
Jis už mus atidavė savo gyvybę.

Devyniasdešimtaisiais, kai Lietuva siekė
nepriklausomybės, Dievas buvo išliejęs
vienybės dvasią. Beginkliai žmonės drąsiai
stovėjo prieš okupantų tankus ir tiesiog
dainavo patriotines dainas. Jeigu tuomet,
Dainuojančios Revoliucijos dienomis,
taip stipriai laisvės troškimu degė lietuvių
širdys ir pagrindinis ginklas mūsų lūpose
buvo skambanti daina, tai kas geriau nei
garbinimo giesmės šiandien gali uždegti
atgimusią Dievo vaiko dvasią? Jeigu mes
visi drauge maldoje ir giesmėje artėsime
prie Jėzaus, Jis artės prie mūsų, o kai atstumas tarp Jo ir mūsų mažės, tuomet ir mes
artėsime vienas prie kito. Esu įsitikinęs,
kad tą dieną, kai nuspręsime nebeskirstyti
žmonių pagal denominacinius skirtumus
ir tiesiog drauge susirinksime garbinti
Jėzaus, Jis išlies vienybės dvasią ant savo
Bažnyčios ir sujungs mus stipriais meilės
saitais. Tuomet tikintiesiems jau nebereikės niekam nieko įrodinėti, nes žmonės
patys matys akivaizdų skirtumą tarp to,
kas yra Kristuje, ir to, kas yra pasaulyje,
ir taip išsipildys Dievo Žodis, kad iš mūsų
meilės vienas kitam, jie pažins, jog esame
Jėzaus mokiniai.

Jeigu mes visi drauge
maldoje ir giesmėje
artėsime prie Jėzaus,
Jis artės prie mūsų, o
kai atstumas tarp Jo ir
mūsų mažės, tuomet
ir mes artėsime vienas
prie kito.
Ačiū Dievui, kad Šventoji Dvasia mūsų
tautoje jau juda vienybės kryptimi. Puikus
pavyzdys – tai gruodžio mėnesį Vilniuje
vykusi pirmoji Nacionalinė maldos diena,
kurios metu Dievas sujungė daugybę muzikantų bei dainininkų iš skirtingų bažnyčių.
Ačiū Dievui už ugningus „Vilnius dega“
renginius, kurie kas mėnesį ar du suvienija
šlovintojus ir juda iš vienos Vilniaus vietos į
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Tikinčiųjų vienybėje
egzistuoja progresija,
ir mes drauge
galime pasiekti kur
kas daugiau nei
pavieniui.

kitą; ačiū Dievui už gerą, bet šiek tiek prigesusią šlovinimo kambario iniciatyvą Kaune
bei daugybę per visą Lietuvą nuvilnijančių
tarpbažnytinių renginių, kurie suartina tikinčiuosius ir uždega jų širdis troškimu susivienyti ir drauge tarnauti Viešpačiui bei daryti įtaką savo miestui ir valstybei. Aš tikiu,
kad tai tik pradžia. Esu įsitikinęs, kad Dievas yra paruošęs kur kas daugiau, bet mes
turime atverti širdis ir leisti Jam veikti per
mus. Juk Lietuva yra tokia daininga tauta,
o muzika daro milžinišką įtaką šiuolaikinio
žmogaus gyvenime, todėl tebūna tai kiek
vieno iš mūsų malda, kad Dievas, atliekant
garbinimo ir šlovinimo giesmes, suvienytų
savo Bažnyčią ir keistų mūsų tautą.
Evangelizacija pasitelkiant
muziką ir meną
Aš tikiu, jog Jėzus svajoja, kad krikščionys leistų sujungti jiems Dievo duotą
kūrybinį potencialą ir tuomet muzika ir
menu Šventoji Dvasia darys didelę įtaką vi24

suomenėje. Juk Dievo Žodis sako, kad nuo
vieno kris tūkstantis, o nuo dviejų – dešimt
tūkstančių. Tai reiškia, kad tikinčiųjų vienybėje egzistuoja progresija, ir mes drauge
galime pasiekti kur kas daugiau nei pavieniui. Būtent šiuo tikslu 2017 metų vasarą
buvo įsteigta viešoji įstaiga „Prabudimo orkestras“, kurios vizija – suvienyti Lietuvos
tikinčiuosius bendrai tarnystei – skelbti
Evangeliją pasitelkiant muziką ir meną.
Gruodžio 23 dieną Kauno Žalgirio arenos
amfiteatre buvo surengtas kalėdinių giesmių
koncertas „Betliejaus stebuklas“, o šią gražią iniciatyvą palaikė beveik dešimt Kauno
evangelinių bendruomenių. Į renginį susirinko maždaug 500 žiūrovų, iš kurių tikrai
nemaža dalis buvo netikinčių, nes bažnyčiose norint gauti kvietimus, reikėjo įsipareigoti, jog pasikviesi netikintį draugą. Šventė
nepaliko abejingų, nes renginyje kalėdines
giesmes giedojo Gabrielė Gvazdikaitė, Arnoldas Jalianiauskas, Džiuljeta Baužienė,
Paulius Berūkštis, Eduardo Gosso vokalinis

ansamblis bei Nerijaus Šatinsko vadovaujamas Kauno krikščioniškasis choras „Geroji
naujiena“. Trumpi renginio vedėjos Akvilės
Širvaitytės atviri pasakojimai tarp atliekamų giesmių ir pastoriaus Ramūno Juknos
pamokslas tikrai sujaudino žiūrovų širdis.
Tai buvo šiltas ir jaukus kalėdinių giesmių
vakaras, kuris ilgam išliks daugelio žmonių
atmintyje.
Širdis džiaugiasi prisimenant, kad Dievas
šiame renginyje sujungė muzikantus ir dainininkus net iš aštuonių evangelinių bažnyčių. Koncerte grojo žymus būgnininkas
Arvydas Joffė, bosistas Benas Kukenys,
gitaristas Arnas Malinauskas, saksofonistas
David Avetisyan bei styginių kvartetas –
Deimena Petkauskaitė (smuikas), Adriana
Černiukaitė (smuikas), Skirmantas Latvaitis (altas) ir Viltė Dobilaitė (violončelė).
Šio nuostabaus jungtinio kolektyvo meno
vadovas buvo klavišiniais instrumentais
bei fleita grojantis Kauno krikščionių bažnyčios šlovinimo lyderis Paulius Berūkštis.
Šiandien galiu drąsiai teigti, kad Betliejaus
stebuklas – tai tikras stebuklas, nes būtent
šiame renginyje pradėjo pildytis Prabudimo
orkestro svajonė, ir aš tikiu, kad šis gausus
muzikantų susibūrimas drauge šlovinti
Viešpatį tapo krikščioniško orkestro Lietuvoje užuomazga.

Prisikėlimo festivalis
Šių metų balandžio 14–22 dienomis laikinojoje sostinėje VšĮ „Prabudimo orkestras“
rengia Prisikėlimo festivalį. Nuo Palmių sek
madienio (Verbų sekmadienio) iki Šv. Velykų
antrosios dienos skirtingose Kauno erdvėse
vyks įvairūs renginiai. Festivalio programoje
koncertuos Gabrielė Gvazdikaitė ir Prabudimo orkestras, Arnoldas Jalianiauskas ir Kauno
krikščioniškasis choras „Geroji Naujiena“,
Monika Balčikonytė ir draugai bei Džiuljeta
Baužienė. Festivalio metu netikėtoje miesto
vietoje įsikurs kino teatras „Resurrection Cinema“, kuriame viso savaitgalio metu bus rodomi
geriausi krikščioniški filmai, o apie Jėzaus
prisikėlimą vienoje iš miesto aikščių paskelbs
Prabudimo orkestro būgnininkų bataliono
mušami ritmai.
Festivalio kulminacija – balandžio 22 dieną Žalgirio arenos amfiteatre organizuojamas Gabrielės Gvazdikaitės giesmių koncertas „Nugalėtojas“. Džiaugiamės, kad šiame
renginyje prie Prabudimo orkestro gretų
prisidės dar daugiau klasikiniais instrumentais grojančių krikščionių muzikantų. Šis
renginys – tai kur kas daugiau nei koncertas,
nes čia muzika susijungs su vaizdo projekcijose rodomomis trumpomis istorijomis, o
žiūrovai pasiners į muzikinę kelionę Biblijos
puslapiais nuo Pražios iki Apreiškimo Jonui
knygos. Tikime, kad su šiandienos gyvenimu
persipynę Biblijos faktai sudomis kultūrinio gyvenimo upe plaukiančius žmones, o
koncerte skambančios giesmės bei rodomi
vaizdai padės daugeliui kauniečių ir miesto
svečių susimąstyti apie gyvenimo prasmę.
Daugiau informacijos apie festivalį galite
rasti interneto svetainėje www.festivalis.net
Prabudimo orkestro vasaros stovykla
Aš tikiu, kad tuomet, kai leidžiame Dievo
duotoms svajonėms subręsti mūsų širdyse, Jis
gali padaryti neįtikėtinų dalykų. Mintis apie
Prabudimo orkestrą mane užvaldė prieš 7 ar
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Žingsniai
8 metus, ir panašiu laiku aš pradėjau svajoti
apie vasaros stovyklą, į kurią būtų galima
sukviesti visus Lietuvos krikščionis muzikantus, dainininkus, videomenininkus bei organizatoriaus dovaną turinčius brolius ir seseris Kristuje. Po ilgų svajonių metų tikiu, kad
atėjo laikas, nes Dievo vaikų susivienijimas į
Prabudimo orkestrą ir jungtinį chorą yra kur
kas daugiau nei didelis ir gražus reginys, tai
yra Kristaus armijos priekyje žygiuojantys
levitai. Jeigu jūs esate skaitę Senąjį Testamentą, tikrai prisiminsite ne vieną istoriją,
kai Dievas į priekines kariuomenės gretas pastatęs šlovintojus, suteikė antgamtinę pergalę
Izraeliui. Šiandien mums reikalinga pergalė,
nes dar daug nenutiestų tiltų į lietuvių širdis,
o laikas trumpas. Todėl jeigu jūs grojate, dainuojate, filmuojate, fotografuojate ar turite
organizatoriaus dovaną, raginu jus dalyvauti
Prabudimo orkestro vasaros stovykloje, kuri
vyks šių metų rugpjūčio 12–17 dienomis
Kėdainių rajone.
Stovyklos programoje vyks vokalo pamokos, meistriškumo dirbtuvės, kuriose
atvykusieji galės tobulinti grojimo įvairiais
instrumentais įgūdžius, paskaitos apie šlovinimą, giesmių kūrimo seminaras, vokalistų
konkursas, repeticijos atskirose grupelėse,
maudynės, pirtis ir bendravimas. Pamokas
ves dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio. Šešių

dienų tikslas – leisti Dievo Dvasiai sujungti
mus į vieną didelę muzikinę šeimą bei surepetuoti 5–7 gražiausias lietuvių autorių
šlovinimo giesmes, kurias stovyklos metu
įrašysime profesionalioje įrašų studijoje. Jas
ateityje galėsime drauge atlikti ypatingose
šventėse, pavyzdžiui, festivalyje „SIELOS“,
Nacionalinės maldos dienos metu, Prisikėlimo festivalyje’2020 ir pan. Stovykloje nėra
amžiaus ribos, todėl gali dalyvauti vaikai,
suaugę ir net pensininkai, yra kviečiami dalyvauti ir profesionalai, ir mėgėjai, svarbiausia – širdies troškimas susivienyti su broliais
ir sesėmis Kristuje bei pašlovinti Viešpatį
tais talentais, kuriuos Jis yra mums davęs.
Daugiau informacijos ir registracija
www.orkestras.org/stovykla

Dievo planas
mūsų gyvenimui

Pamąstymui
Šiandien Lietuvoje populiarūs chorų ka
rai, kyla klasikinės muzikos reitingai, net
ir žymūs pop dainininkai savo koncertus
organizuoja su orkestrais ir chorais. Akivaizdu, kad auga tautos muzikinis skonis, todėl
tikiu, kad šiandien atėjo laikas tikintiesiems
susivienyti į Prabudimo orkestrą ir Lietuvos
jungtinį krikščioniškąjį chorą, nes vienybėje
yra milžiniška jėga, ir Dievo Dvasia, kai indai
atviri, gali padaryti labai didelę įtaką mūsų
tautai.
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Pripažink Jėzų

žingsnis

žingsnis

2

žingsnis

Jėzus numirė už mus
Jėzus savo mirtimi atpirko mus iš
nuodėmės pančių ir prakeikimo.
Jis nutiesė tiltą per mus nuo Dievo
skiriančią prarają.

Pripažink: nusidėjome
Mūsų nuodėmė atskyrė mus nuo
švento Dievo lyg neperžengiama
praraja, todėl negalime draugauti su
Dievu, nors Jis to ir nori.

žingsnis

1

Kiekvienas turime asmeniškai
pripažinti Jėzų esant savo Gelbėtoju
ir leisti Jam mus atgimdyti. Tik tuomet
gausime Dievo pažadėtą išgelbėjimą.

Patikėk: Dievas myli tave
Dievas žino, kokie esame ir kaip elgiamės,
tačiau Jis vis tiek mus myli. Supratimas apie
Dievo meilę mums iš esmės yra svarbus
tam, kad artėtume prie Jo.

Pradėk eiti!
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Pasninkas

Žmogus gyvens
ne vien duona...
Zita Butkutė
Ukmergės baptistų bažnyčios literatė

Prisimenu tuos pasninkus,
kada užvalgiusi silkės ir dar
labiau sužadinusi apetitą visą
dieną pykdavau ir galvodavau
apie maistą ir net nugvelbdavau
kokį kąsnelį. Vėliau pradėjau
suvokti tai kaip gerą ir
reikalingą sielai apsivalymą.
Tuomet pakylėjimo jausmas ir
ypatingą skonį įgijęs maistas
atpirkdavo pasninko kančias.
Taip susiformavusi tradicija
suteikė pasitikėjimo, kad viską
darau teisingai. Tačiau vieną
dieną pamačiau, kad kažkas
tokių tradicijų nesilaiko.
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Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo.
Jie atėję klausė Jėzų: „Kodėl Jono ir fariziejų
mokiniai pasninkauja, o Tavieji ne?“ Jėzus
atsakė: „Argi gali vestuvininkai pasninkauti,
kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi su savim
jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus.“ (Mk 2, 18–20)
Ilgai stebėjau, kaip pasninkauja skirtingi
tikintieji įvairiose bendruomenėse. Ir viskas
atrodė gana paprasta, kol su tuo klausimu
nesusidūriau asmeniškai. Lyg ir suprantu,
kad Jėzaus atsakymas teisingas, bet ką iš
tiesų Jis pasakė? Ar Jis nurodė, jog kai bus
paimtas į dangų, tada ir Jėzaus mokiniai turės laikytis tradicijų? Ar Jis kalba apie dienas
po Jo pakėlimo, ar apie visą krikščionybės
laikotarpį? Ir kodėl Kristaus mokiniai turės
pasninkauti, juk pats Viešpats pažadėjo, kad
Jis niekada mūsų nepaliks?
Žinoma, Jėzus mūsų nepalieka. Mokytojas visada pasiruošęs mokyti ir padėti. Tačiau dažnai kažkas nutinka, ir man reikia Jo
šviesos, nes vėl atsiduriu tamsoje. Gyvenimo
takas tampa nebepraeinamas ir neberandu,
kaip sugrįžti į gerą ir tiesų kelią. Todėl reikia,
kad Ganytojas mane surastų ir išvestų. Kitais

atvejais aplinkui pridygsta tiek rūpesčių –
erškėčių, kad pati nebegaliu ištrūkti iš tos
raizgalynės. Vėl reikia, kad dangiškas Tėvas
išrautų kiekvieną augalą, kurio nesodino Jo
ranka. Kažkas vis nutinka, kad atsiduriu ne
ten, kur yra Jėzus. Tada, tą akimirką, kai suvokiu, kad pamečiau kelią ir neberandu, kur
nuėjo Viešpats, širdį apima liūdesys.
Tikras ilgesys žadina ieškoti Jo, ir būtent
tuomet prasideda pasninkas: neieškau gar
desnės duonos kąsnio, kuris mano sielą lai
kinai pradžiugintų, nes „žmogus gyvens ne
viena duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu.“ Ir
kam tada pramogos ir tuščios kalbos, jei jose
nerandu Viešpaties. Pamažu liūdinti širdis
tampa jautri ir kitų skausmui, skuba paguosti
liūdinčius, atleidžia, jei turėjo ką nors prieš
kitą, išlaisvina, kad ir kiti turėtų laisvę. Širdis
prisipildo meilės, gerumo, ramybės, ir tai vėl
paliudija, kad Viešpats yra, Jis arti.
„Kas yra ta, kuri ateina iš dykumos, pasiremdama į savo mylimąjį?“ (Gg 8, 5)
Koks nuostabus šis grįžimas iš dykumos,
kada kaip lobį nešiesi dar geresnį Kristaus
pažinimą. Gal todėl Jėzus ir žengia žingsnį
tolyn, kad ir aš, trokšdama Jo, taip pat žengčiau žingsnį.

Pasninkas man reiškia ilgesį, alkį ir
troškimą ne to, kas žemiška, o to, kas at
eina iš Viešpaties.
Nežinau, ar pasninko metu reikia atsisakyti bet kokio žemiško maisto, ar kažką visgi
valgyti. Taip pat nežinau, ar išėjusi ieškoti
Mylimojo, surasiu Jį po kelių valandų ar net
po kelių dienų. Svarbu surasti Mylimąjį ir
prisigerti Jo šviesos tiek, kad ir mano tamsa
taptų šviesa. Juk toks Dievo pažadas dėl
pasninko ir yra užrašytas Izaijo knygoje:
„Tada tavo šviesa nušvis kaip aušra, tavo
sveikata išsiskleis greitai, tavo teisumas eis
pirma tavęs ir Viešpaties šlovė lydės tave. Tu
šauksies, ir Viešpats atsakys, prašysi pagalbos, ir Jis tars: ‘Aš čia!’ Jei pašalinsi iš savo
tarpo priespaudą, negrasinsi ir nekalbėsi
tuštybių, jei alkstantį pasotinsi kaip pats
save ir prispaustajam padėsi, tada tavo šviesa spindės tamsoje ir tavo tamsybė taps šviesa. Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo
sielą sausros metu ir sustiprins tavo kūną;
tu būsi kaip palaistytas sodas, kaip neišsenkantis vandens šaltinis. Bus atstatyta tavyje
tai, kas seniai paversta griuvėsiais. Tu dėsi
pamatus kartų kartoms. Tave vadins spragų
užtaisytoju ir gatvių tiesėju.“ (Iz 58, 8–12)
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Poezija

Draugystė
Mokėki vertinti draugystę,
Atmink, kad žiedas jos trapus,
Net jeigu draugas ir suklysta,
Suprask, vis vien jis tau brangus.
Jei ir įskaudino ne kartą,
Atleisk ir ranką jam ištiesk.
Nors neapgynė tavo vardo,
Prie vieno stalo jį pakviesk.

Kazytė Maziliauskienė

Tarnauti trokštu Tau

Tu gyvas!

Tavas akis turėt aš trokštu, Kristau,
Regėt pasaulį akimis Dangaus,
Matyti, kam pagalbos šiandien reikia,
Ir pastebėti sielvartą žmogaus.

Tu gyvas, Jėzau, danguje,
Paukštelio mažo giesmėje,
Pirmos žolytės gležnume...
Širdies manosios plakime.

Ausim Tavom klausyt norėčiau, Kristau,
Pajusti skausmą balso virpesy,
Išgirsti prašančio pagalbos šauksmą
Ir raudą išklausyt vienatvės liūdesy.

Tu žody, Jėzau, gyveni,
Ramybę, džiaugsmą dalini,
Parodęs nuodėmes, klaidas,
Užgydai mūs sielos žaizdas.

Padėk man būti rankom Tavo, Kristau,
Kurios suklupusį iš nevilties pakelt galės,
Išties bealkstantiems duonelės riekę,
Nušluostys ašaras įskaudintos širdies.

Esi Tu, Jėzau, širdyje,
Kartu varguose ir džiaugsme,
Neši ant rankų, kai sunku,
Sušildai sielą gerumu.

Ir kojos tetarnauja siekiams Kristaus,
Kad jos atrastų trokštančius tiesos,
Kas pasimetęs šio pasaulio labirintuos
Ir laukia išsiilgęs dangiškos šviesos.

Tu gyvas, Jėzau, viltyje
Ir amžinybės laukime.
Esi Tu meilė mūs širdžių
Ir švyturys tiesų didžių.

Turėt norėčiau širdį Tavo, Kristau,
Išmokyk semtis meilės iš Tavęs.
Atleist ir nuoskaudas pamiršt padėki,
Gyventi dėl kitų ir negailėt savęs.

Tu gyvas, Jėzau! Gyvas Tu!
Kaip gera su tavim kartu!
Prie savo meilės glauski mus
Ir lauk sugrįžtant į namus.
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Parodyk meilę, nuoširdumą
Ir rūpestį jo reikalais.
Te spinduliuos širdis gerumą
Ir nuoskaudų neįsileis.
Mokėkim vertinti draugystę,
Nes čia gyvenam laikinai.
O kai pas Viešpatį sugrįšim,
Žinau, ji tęsis amžinai.

Linas Poniškaitis

AKMUO ŠULINY
Architekto Lino Poniškaičio (gim. 1963 m.),
Dievo gailestingumo metams skirto
respublikinio eilėraščių konkurso laureato
(2011 m.), krikščioniškos poezijos rinkinys,
atspindintis autoriaus tikėjimo kelionės
potyrius ir įžvalgas. Knyga iliustruota
autoriaus fotografijomis ir paraščių
piešinėliais iš rankraščių.
„Tos eilės iš mano Tikėjimo kelionės. Jų
šaltinis – meilė, o tekėjimas – iš Tikėjimo.
Toje piligrimo kelionėje esu ne vienas...“
Knygą galite įsigyti:
www.km.lt

Prie širdies durų

Malonūs skaitytojai,

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:

kviečiame Jus prenumeruoti
žurnalus „Gyvieji Šaltiniai“,
„Vera i Žizn“, „Tropinka“
Lietuvos pašto skyriuose
arba internetu www.post.lt
2019 metams.

iena istorija šnabž
da Jo vard
ekv
i
K

apie

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.

Stovyklavietė prie Varėnos,
ant Burokaraisčio ežero
kranto. Vaikai gyvens
nameliuose su dušais ir
tualetais. Bus patalynė ir
maitinimas 4 kartus per
dieną. Stovyklose dalyvaus
ir amerikiečių bei airių
jaunimas, tad vaikai galės
praktikuoti anglų kalbą
bendraudami su jais.

Birželio 21 d. – liepos 6 d.

kviečiame į krikščioniškas vaikų
ir jaunimo (11–19 m.) stovyklas.
Su anglų kalbos pamokėlėmis!

Daugiau informacijos ir
registracija internetu:
www.discoverycamp.lt

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 5 Eur
Leidiniai „Gyvieji Šaltiniai“
leidžiami 4 kartus per metus,
„Vera i Žizn“ bei „Tropinka“ –
6 kartus per metus.
Leidinių indeksai:
„Gyvieji Šaltiniai“ 5397,
„Vera i Žizn“ 5398,
„Tropinka“ 5399.
Ačiū, kad skaitote mūsų leidinius!
Žurnalus galite prenumeruoti
internetinėje svetainėje
www.prenumeruok.lt bei mūsų
redakcijoje, adresu:
Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius

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

„Biblijos pasakojimai apie Jėzų“ – tai
istorija, persipynusi per visus Biblijos
įvykius. Kad suprastume šią istoriją,
turime pažinti visą Bibliją.
Jos centre – Kūdikis, nuo kurio viskas
priklauso. Visos istorijos – apie Nojų, Mozę
ir karalių Dovydą – šnabžda Jo vardą. Jėzus –
tarsi pamesta dėlionės detalė, kurią suradus
visos kitos sugula į gražų paveikslą.
Knyga „Biblijos pasakojimai apie Jėzų“ puikiai
parašyta ir meistriškai iliustruota. Vaikai
sužinos, kad Jėzus yra svarbiausias kalbant
ne tik apie nuostabią Dievo išgelbėjimo
istoriją, bet ir apie jų pačių gyvenimą.
Knygą galite įsigyti:
www.elknygynas.lt
www.reformatuknygos.lt
arba rašykite: leidykla@ganytojas.lt
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Švari šalis – sveiki piliečiai!
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B

et dabar jie troško geresnės
tėvynės, tai yra dangiškosios.
Todėl Dievui ne gėda vadintis jų Dievu:
jis parengė jiems Miestą!
- Hebrajams 11, 16

L

auk iš Dievo didžių
dalykų. Siek dėl
Dievo didžių dalykų.
- William Carey,
žymus anglų
misionierius

Ž

emiški miestai giriasi
savimi, o Dangiškasis
Miestas giria Viešpatį.
- Šv. Augustinas „Apie
Dievo visuomenę“

E

vangelija yra geroji naujiena tik
tuomet, kai ji pasiekia jus laiku.
- Carl F. H. Henry, teologas
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P

rarastieji rūpi
Dievui, todėl jie
turi rūpėti ir mums.
- Keith Wright,
pastorius

G

aliu sudeginti tik vieną savo
gyvenimo žvakę. Verčiau ją
deginsiu ten, kur pilna tamsos, nei
čia, kur jau yra labai šviesu.
- Ion Keith Falconer, žymus škotų
misionierius

