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Sveiki, brangūs žurnalo skaitytojai,
gęstant rudens šilumai, rugsėjo pabaigoje, jau sutemus išė
jusi į lauką, netikėtai išgirdau garsų atsisveikinančių paukščių
klyksmą. Stabtelėjau, pakėliau galvą ir ėmiau klausytis, kaip
laukinės žąsys, o gal gulbės ar gervės vis suklikdavo – sudie,
o gal dar iki pasimatymo! Tai palietė man širdį, net užliejo
liūdnas graudulys, nes šis sparnuočių atsisveikinimas neišven
giamas kasmet, prieš užmiegant mūsų žemei…
Tai tikrai labai prasminga, nes mūsų žurnalo „Gyvieji
šaltiniai“ rudens numerio tema – Bažnyčia ir emigracija.
Pagalvodavau apie tuos išskrendančius paukščius skaitydama
šio numerio straipsnius, kuriuose nori nenori vis pasigirsdavo
liūdesio gaidų, nors čia pat jas nustelbdavo viltis dėl šviesesnės
ateities. Ir darėsi vis aiškiau, jog emigracija kaip socialinis reiš
kinys, palietęs daugumos lietuvių šeimas, neabejotinai tampa
svarbiu širdies rūpesčiu Dievo žmonėms, ir jie svarsto apie tai
savo bažnyčiose.
Mūsų nuolatinis autorius Albertas Latužis, gerai pažįstantis
Lietuvos krikščioniškąją istoriją, savo straipsnyje svarsto: „Koks
galėtų būti Bažnyčios požiūris į emigraciją? Toks, kokio laikosi
Bažnyčios nariai. Jei joje yra daug tikinčiųjų, atsakingai ieškan
čių Dievo valios pažinimo, bus mažiau blaškymosi ir daugiau
stabilumo. Gali būti, jog emigracija yra Dievo valia, bet gali būti
ir taip, jog emigracija yra tik žmogiškų ambicijų ar net mados
dalykas.“
Kitas populiarus autorius Henrikas Žukauskas savo straips
nyje įžvalgiai pastebi: „Šventajame Rašte, o ir bažnyčios istorijoje
skaitome apie pirklius, amatininkus, keliaujančius ir nešančius
naujas idėjas, taip pat ir apie gyvenimą su Dievu, sąmoningai ir
nesąmoningai. Išėję, susidūrę su kitais, šie žmonės pamatydavo
savo kraštą ir tikėjimą naujoje šviesoje, pamatydavo, kas tikėjime
yra visuotino ir tikro, o kas tik vietiniai prietarai. Susitikimas su
„kitais“ padėjo pamatyti Dievą naujoje šviesoje.“
Ir visa tai iškelia mums klausimus, į kuriuos bandome ieš
koti atsakymų su Dievo pagalba. Kita vertus, galbūt kiekvienas
susimąstome, jog širdyje jaučiamės ir esame dvasiniai emi
grantai, laikinai gyvenantys žemėje su pačiu kilniausiu tikslu –
Jėzaus nutiestu keliu sugrįžti į savo dangiškuosius namus pas
Tėvą, kuris jau seniai laukia mūsų su mylinčia širdimi…

Ramybės jums!
Redaktorė Lina Jurgaitienė
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Ramybės oazė
Kaip susitaikyti su Dievu?

Ganytojo žodis

Pėdsakai smėlyje ir Baltijos gintarėliai:
Ganytojo žodis

bažnyčia ir
emigracija

Henrikas Žukauskas
Misionierius ir teologas

Norėdami sudėlioti pilną emigranto
paveikslą, greičiausiai turėtume
sudėti mūsų visų, taip taip, visų
patirtį, ypač, jei mėgintume jį
sudėlioti Šventojo Rašto šviesoje.
Tokį vaizdą išvystume iškart po
pirmųjų žmonių išvarymo iš Edeno
sodo, pirmųjų namų, ir laukiant
tikrųjų namų, naujosios Jeruzalės,
nužengiančios iš dangaus.
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Iškart po pirmųjų žmonių išvarymo, vienas
iš brolių, Abelis, ganė avis. Jo vieta buvo ten,
kur avims bus maisto (Pradžios 4, 2). Kitas
brolis, Kainas, tapo žemdirbiu ir gyveno „ant
žemės“. Turbūt nerastume tokios emigranto
patirties, kuri būtų už Dievo globos ribų. Taip
ir negali būti. Galiausiai juk Dievas atsiuntė
Sūnų Jėzų, kad Jis į savo namus parsivestų
tuos, kurie patikės. O tam, kad patikėtų,
Šventoji Dvasia vedė bažnyčią už visų įsivaiz
duojamų ribų ir barjerų. Be to, ir paties Jėzaus
šeima buvo migrantai: „Atsikėlęs nakčia, Juo
zapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į
Egiptą.“ (Mato 1, 14) Dievas, pasaulio Kūrėjas,
visada buvo šalia žmonių, bet nebuvo apribo
tas jokios vietos.
Apie emigraciją
Tačiau emigracijos klausimas mums nėra
abstraktus, o kai kuriems iš mūsų jis yra labai
skausmingas. Kai išgirstu kartu ištartus žodžius
„bažnyčia“ ir „emigracija“, pirmiausia man
iškyla žmonių veidai ir džiaugsmingos kartu
praleistos akimirkos. Toliau jos mainosi kito
mis akimirkomis – tie patys žmonių veidai jau
mirga kompiuterių ekranuose, kai išvykusius
prisimename per susitikimus savo namuose.
Veidai, o už jų – kitokios, dažnai ne tokios
draugiškos buities ženklai. Tačiau tai džiugina,
nes matosi, kad namiškių Lietuvoje buitis gerė
ja. Prisimenu jausmą, kai sąvoka „namai“ ima
išplaukti. Vėliau prisimenu bendruomenę, kuri
neseniai restauravo bažnyčios pastatą, ir šioje
bendruomenėje mačiau likusius tik vyresnius
veidus. Tik vėliau, kažkur keliaudamas lėktuvu,
visiškai kitaip išgirdau vaikų verksmą. Ėmiau
suprasti, jog žmonės namus kuria kitur.
Tie iš mūsų, kurie lankome bendruomenes
Vilniuje, tikriausiai to taip nejuntame. Nes
kiekvieną rudenį į bažnyčias plūsteli jaunimo,
gyvenimas tampa judresnis, o visai neseniai
bažnyčiose ėmė lankytis atvykėliai iš Ukrainos
ir Baltarusijos.
Emigracija iš esmės paliečia bažnyčią kaip
bendruomenę. Vieno krizinio pokalbio ben
druomenėje metu išgirdau save vis sakant:

„bažnyčia, bažnyčia...“, ir paklausiau savęs, ką
turiu omenyje. Ar salių sienas ir pastatus? Ar
kassavaitinį susitikimą ir pamaldas? Kaip tada
suprasti ir kitiems paaiškinti bažnyčių retėji
mą? Ką Dievas nori tuo pasakyti? Ir kur kas
svarbiau suprasti, kaip į tai reaguoti. Gal baž
nyčią turiu suprasti kaip idealią Dievo duotą
viziją, kurią turiu išlaikyti prieš akis, išlaikyti
viltį, o į bažnyčių retėjimą žvelgti kaip į dva
singumo trūkumą? O gal tiesiog turiu suvokti
ekonominius pokyčius ir jėgas kaip nematomą
„laisvos rinkos“ ranką, ir pagal ją pritaikyti baž
nyčios ir dvasinio gyvenimo vizijas? Prisimenu
savo vidinį protestą – ne, aš neįsivaizduoju
bažnyčios be žmonių, be bendruomenių; bet
taip pat suvokiu, jog ekonominės jėgos nėra
Dievas. Taigi mūsų laikai kviečia įsiklausyti ir
permąstyti, kaip Dievas patiriamas ir apsireiš
kia gyvenimo aplinkybėse.
Apie namus
Vieni iš klausimų yra apie namus. Kas iš tiesų
yra namai? Kaip Dievas patiriamas išėjus iš jų?
Ką daryti, kai į mūsų namų duris pasibeldžia
kitas? Abraomo, Juozapo, Mozės, Noomės,
Jeremijo, Jonos, sūnaus palaidūno, Pauliaus
ir daugybės kitų istorijos tampa mūsų istori
jomis. Kaip tokioje šviesoje pažvelgti į mūsų
bendruomenes ir tarnavimą jose? Žinoma, tie,
kurie pasilikome savo namuose, galime ginti
savo apsisprendimą, ir tai, kas mums yra namai.
Galime pasitelkti Rašto vietas, pavyzdžiui, „... Iš
vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę,
kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė ap
rėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės
ieškotų Dievo ir tarytum apčiuopomis jį atrastų,
nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų.“
(Apaštalų darbų 17, 26–27). Bet juk tai pasakė
žydas Atėnuose, kuris tam, kad galėtų skleisti
žinią ir kurti bendruomenes, uždarbiavo kaip
amatininkas, ir kurio tikslas buvo Roma! Ar tai
reikštų, jog vienintelis „teisėtas“ būdas krikščio
niui emigruoti yra tapti misionieriumi? O gal
yra kita alternatyva – pritaikyti bendruomenes
prie šio naujo ekonominio pasaulio ir sėkmę
pradėti vertinti pagal jo kriterijus?
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Turime išmokti vertinti
trapias dovanas, nes ir
Dievas yra dovana ir
pažado Dievas.

Dievo ir ekonominių realijų sutapatinimas
atsiduoda stabmeldyste. Dievo įsakymas
„nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo,
vardo“ (Pakartoto Įstatymo 5, 11) ir Jėzaus
žodžiai „išvis neprisiekinėkite (...) verčiau
jūs sakykite: ‚Taip‘, jei taip, ‚Ne‘, jei ne, o kas
viršaus, tai iš piktojo“ turėtų apraminti norą
pasitelkti Dievą (Dievo vardą) savo interesams
apginti. Dievo žmonių gyvenimas visada buvo
ekonominis. Migracija yra galingas reiškinys,
galybė, pajėgi sugriauti įprastas bažnytinio
gyvenimo formas.
Važiuodami per Lietuvos kaimus dažnai
matome medines ir mūrines bažnyčias, kurios,
kai buvo statytos, tikriausiai būdavo gausiai
lankomos. Tačiau Lietuvai vystantis, o ir so
vietmečiui agresyviai ją perorganizuojant, tas
gyvenimas buvo pakeistas – žmonės kėlėsi
į miestus, didmiesčius, dažnai tyčia jie taip
būdavo atitraukiami toliau nuo religijos. Šian
dienos migracijų poveikis bendruomenėms
gali būti net dar labiau žalojantis.
Dievo ženklų beieškant
Tačiau žvelgiant į besikeičiantį pasaulį ir
jo galimybes, reikia pamėginti tame įžvelgti
Dievo ženklus. Pirmiausia bendruomenėms
reikia įsiklausyti į tikinčiųjų patirtį. Kai nu
skamba žodis „emigracija“, tikriausiai kiekvie
nas iš mūsų turime asmeninių išgyvenimų.
Viena vertus – kliūtys ir iššūkiai, kita vertus –
grėsmės ir sunkumai. Taip pat greičiausiai
mąstome apie nerealizuotas galimybes. Tada
pajunti, koks trapus ir laikinas yra „namų“
jausmas. Visgi jausmas, kad gyvenime tuojau
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nutiks kažkas naujo ir netikėto, tampa realus
kaip niekada. Išeidamas ateitį patiki jėgoms,
kurios nuo tavęs nepriklauso. Klausi: kokios
yra tos jėgos, ar jos bus geros, ar pasaulis
bus palankus? Šios mintys rungiasi su mūsų
tikėjimu Dievu ir savo pašaukimu. Gyvena
moji teritorija bus ne „mūsų“, mes būsime
priklausomi nuo jos geranoriškumo, bet čia
pat prisimename, jog Dievas yra viso pasaulio
Viešpats. O ir namai, nors savi, bet oras juose
gali būti troškus, juose gali nebūti vietos, o ir
pranašas savo namuose nevertinamas.
Emigracijos šviesoje galime iš naujo pa
žvelgti į bažnyčią. Apie bažnyčią taip pat
kartais galvojame kaip apie namus. Kai kada
norime pritaikyti bendruomenei tai, ką Jėzus
sakė apie krikščioniško gyvenimo statybą. Ant
uolos, ne ant smėlio! Todėl išliejame pamatą,
dar gerai būtų turėti rūsį, taip pat daug kam
barių ir vieniems, ir kitiems, pasirūpinti gera
ūkiška priežiūra, o vėliau kaskart prireikus
imtis remonto.
Tačiau mūsų šiandienis gyvenimas iš tiesų
panašus į kelionę dykuma arba pajūriu – trik
do judantis smėlis, grasina stichijos (gamtinės
ar ekonominės jėgos), audros ar krizės, o mūsų
bendruomenės, atrodo, paliktos jų savivalei.
Ar tai reikštų, kad Jėzaus žodžiai, bylojantys,
kad Jis pastatys savo bažnyčią ant uolos ir pra
garo vartai jos nenugalės, neveikia? Ne, Kris
tus kalbėjo apie krikščionišką bendruomeninį
charakterį ir apie tikėjimą, o ir paties tarnystė
buvo atliekama keliaujant! Taigi mūsų bendra
tikėjimo kelionė yra judėjimas judriame, sti
chijų niokojamame pasaulyje.

Galbūt turime išmokti vertinti trapias do
vanas, nes ir Dievas yra dovana ir pažado Die
vas. Kokie svarbūs kelionėje yra pėdsakai, ar
vieno žmogaus, ar kelių! Smėlyje pėdsakai gali
išnykti, smiltys gali užkloti kaimus. Bet nors
smėlis – ne marmuras, jis ilgai išlaiko pėdsa
kus, ypač jeigu jais vis iš naujo kas nors eina.
Internete skaičiau, jog laikui bėgant žingsniai
gali pakeisti net kopų struktūras. Kokie jie
svarbūs vienišam ar liūdnam keleiviui!
Bet yra ir džiaugsmų! Jūra į paplūdimį išmeta
gintarų, dykumoje yra oazių, vandens ir atgai
vos vietų. Prisimindami tuos pėdsakus ir dova
nas, galime paklausti, kokius pėdsakus palieka
me kituose žmonėse, kokius pėdsakus palieka
mūsų bažnyčios? Ar jais norės kas nors žengti,
ar jie bus malonūs prisiminti? Kokius ženklus
paliekame? Taip pat kaip dovaną galime vertinti
ir mūsų bendruomenes – draugystės dovaną,
susitikimo vienas su kitu dovaną, Dievo kalbė
jimo mums kelyje ir pamaitinimo kelionėje do
vanas. Kaip pajūryje ar atgaivos oazėse, jos yra
dovanos mūsų kelionės sunkumuose, trapios
ir žmogiškos. Jos nėra iš anksto garantuotos ar
savaime suprantamos, net jei yra pažadėtos, jas
reikia tinkamai įvertinti ir priimti.
Apie dovanas
Galbūt kas nors paklaus, kaip galima tapa
tinti Dievą, kuris yra Uola, ir tai, kas su Dievu
susiję – bažnyčią, su tokiais trapiais dalykais,
kaip pėdsakai ar dovanos. Juk dovanų gali tik
laukti ir tikėtis. Taip, vienos Dievo dovanos jau
yra duotos, kitos yra pažadėtos. Bet juk dėl to
jos netampa mažiau dovanomis, pavyzdžiui,

uždarbiu, atlyginimu už nuopelnus ar už geru
mą. Pažadas juk neapsaugojo Abraomo nuo ti
kėjimo kelionės – nuo išėjimo, nuo susitikimų
su Dievu sunkioje kelionėje. Tai nejaugi mes
dovanas patirsime kitaip nei savo sunkumuo
se? Ir Dievo Dvasios vedimo pažadas įsigaliojo
kelyje, paprastuose žmonių susitikimuose,
kaip Pilypo ir etiopo eunucho (Apaštalų darbų
8, 26–40). Šventajame Rašte, o ir bažnyčios
istorijoje skaitome apie pirklius, amatininkus,
keliaujančius ir nešančius naujas idėjas, taip
pat ir apie gyvenimą su Dievu, sąmoningai
ir nesąmoningai. Išėję, susidūrę su kitais, šie
žmonės pamatydavo savo kraštą ir tikėjimą
naujoje šviesoje, pamatydavo, kas tikėjime yra
visuotino ir tikro, o kas tik vietiniai prietarai.
Susitikimas su „kitais“ padėjo pamatyti Dievą
naujoje šviesoje.
Ir kas gi daugiau, jei ne pėdsakai ir dovanos,
yra Dievo tautos ir žmonių liudijimai Šventa
jame Rašte? Jie trapūs, žmogiški, pažadai be
jokių išankstinių garantijų, juose ir malonė, ir
teismas, bet jie yra stiprūs Dieve – Dievo vei
kimo apraiškos trapioje ir nenusakomoje žmo
nijos istorijoje. Ir mūsų metas yra malonės ir
teismo metas. Mes juk rūpinamės ne plytomis
ir ne žemėmis, o puoselėjame meilės ryšius
bendrystėje su Dievu. Turime parodyti, kas ir
kokie yra tikri namai, ir turime ne mėgdžioti
šį ekonominį pasaulį, o atpirkti, priimdami
ateivį ir vargšą. Ar tokioje šviesoje persvarstę
savo bendruomenes ir tarnystes, netaptume
oazėmis, kur žmonės galėtų patirti Dievo do
vanas? Taip, net per gyvenimo spyglius ir net
jei jaučiamės maži ir silpni.
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Istorijos puslapiai

Krikščionis
ir emigracija
Albertas Latužis

Ylakių evangelikų baptistų bažnyčios pastorius

Kiek daugiau negu prieš tris
dešimtmečius pradėjo švisti
Lietuvos Nepriklausomybės
aušra. Vis garsiau skambėjo
viltingos laisvės dainos, kol
pagaliau plačiai suskambo
„Lietuva, tėvyne mūsų!“ Ne
vienas tada džiūgavo ir dabar
ne vienas dar džiaugiasi iš
tiesų ar tariamai prisidėjęs prie
laisvės atgavimo... Bet ar tuos
ankstesnius penkis dešimtmečius
Lietuva nebuvo mūsų tėvynė?
Ar tik į mano atmintį visam
gyvenimui įsirėžė tų laikų poeto
žodžiai: „Mano tėviškė – mėlynas
Nemuno vingis, / gintariniai
krantai ir sena Palanga“?
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Pasirinkimo pasekmės
Man asmeniškai neišeina savintis visos
Lietuvos, nes mano tėviškė yra tik siaura
žemės skiautė prie jūros, marių ir Nemuno –
dalis buvusios Prūsų Lietuvos, Klaipėdos
kraštas. Širdyje graudu, nes tame mažame
žemės plotelyje geriausiu atveju belikę penki
ar šeši procentai senųjų gyventojų lietuvi
ninkų. Galima sakyti, kad tai „ištikimasis
likutis“ po Antrojo pasaulinio karo audrų ir
pokario skersvėjų.
1944 metais, artėjant karo pabaigai, pri
verstinė vokiečių vykdyta evakuacija iš
Klaipėdos krašto išvarė didesnę dalį gyven
tojų. Tiesa, per porą metų nedidelė jų dalis
sugrįžo ir lyg pakilę iš pelenų kūrė savo gy
venimą kartu su senbuviais ir naujais krašto
gyventojais, patirdami visas pokario baimes,
sunkumus ir netektis.
1959–1960 metais paaiškėjo netikėtas da
lykas: Sovietų Sąjunga ir Vokietijos Federa
cinė Respublika pasirašė sutartį, leidžiančią
repatrijuoti į Vakarų Vokietiją gyventojams,
kurie 1941 m. birželio 21 d. turėjo Vokietijos
pilietybę (nesiaiškinant jų tautybės). Kilo ne
mažas sujudimas, o kartu ir klausimas, kaip
pasielgti. Ar pasinaudoti proga ir ištrūkti iš
už geležinės uždangos? Viliojo ir galimybė
susitikti su ten jau gyvenančiais giminaičiais

ar šeimos nariais. Gerai prisimenu, kad ne
vienas skausmingai sprendė klausimą, kaip
reikės palikti gimtąsias vietas ir tuos, kurie
čia pasiliks. Kiti kalbėjo, kad bandys išva
žiuoti ne dėl savęs, bet dėl savo vaikų, nes
valdžios brukamas ateizmas čia juos gali
pražudyti. Dar kiti aiškino, kad „paduos“
dokumentus išvykti ir, jei tokia bus Dievo
valia, išvyks, o jei ne – pasiliks gimtinėje.
Buvo tokių, kurie gavę leidimą neabejodami
skubėjo išvykti. Tačiau buvo ir tokių, kurie
buvo ramūs, apsisprendę pasilikti.
Mano šeima niekur neskubėjo, bet kai iš
Vokietijos ambasados gavo kelis paragini
mus tvarkyti dokumentus, turėjo apsispręsti.
Šeima nesunkiai sutarė pasilikti. Kai apie tai
sužinojo Vokietijoje jau apsigyvenusi gimi
naitė, ji pritarė tokiam sprendimui ir parašė
mums: „Dievą galima ir atrasti visur, ir visur
prarasti.“ Beje, vėliau paaiškėjo, jog kai kurie
iš tų, kurie išvyko rūpindamiesi savo vaikų
dvasine gerove, gerokai nusivylė.
Kaip jautėsi išvykusieji? Apie tai galima
spręsti iš daugybės laiškų, kurie buvo siun
čiami „brangiesiems tėvynėje“. Štai vienas
liudijimas: „Mes džiaugiamės viską ten
palikę ir esame patenkinti. Gyvename labai
gerai.“ Tačiau buvo ir kitokių atsiliepimų:
„Buvo nelengva, ypač lageriuose. Jaučiausi

svetima. Mielai būčiau grįžusi atgal, nes čia
neradau įvertinimo.“ Viena mūsų giminaitė
rašė po savo vyro mirties: „Martynas už
merkė akis vis dar turėdamas viltį pamatyti
savo tėvynę.“
Kai kas bandė prasiveržti į „aną pusę“ jau
pasibaigus repatriacijai skirtam laikui. Kai
kam pasisekdavo. Viena moteris, kuri buvo
vokiečių kilmės ir 1973 m. pagaliau gavo lei
dimą išvykti kartu su gausia šeima (Vokietija
buvo jos didžioji svajonė), vėliau, kai buvo
sutvarkyti visi įsikūrimo naujoje tėvynėje
reikalai, nelabai linksmai parašė: „Esu čia
kaip išrautas medis...“
Reikėtų paminėti, kad dauguma išvyku
siųjų buvo aktyvūs evangelinių bendruo
menių nariai, tarp kurių buvo chorų ir or
kestrų dalyvių, net pamokslininkų. Jie gyvai
dalyvaudavo ir bažnyčios, ir surinkimų (t. y.
susirinkimų privačiuose namuose) veikloje.
Po repatriacijos Klaipėdos krašto bažnytinės
bendruomenės labai sumažėjo, nes neteko
apie 8000 narių. Nutrūko surinkimų susi
būrimai, nors neaišku, kiek ilgai jų veiklą
būtų toleravusi ateistinė valdžia. Kai kurios
bendruomenės taip sumažėjo, jog nustojo
gyvuoti, ir keletas bažnyčių buvo uždarytos.
1959 m. rudenį savo veiklą nutraukė ir ak
tyvi baptistų bendruomenė Žemaitkiemyje,
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Gyvenimas
netoli Šilutės, nes neteko apie 90 procentų savo
narių. Klaipėdos baptistų bendruomenė taip
pat prarado nemažą dalį aktyvių narių.
Skaudžios emigracijos pamokos
Rašant apie tai kyla vienas klausimas.
Jei pasaulyje krikščionių misionieriai, ne
paisydami sunkumų, o kartais net pavojų,
stengiasi prasiskverbti ten, kur tvyro dvasinė
tamsa arba kur krikščionybės padėtis šau
kiasi pagalbos, tai šiuo atveju išėjo atvirkš
čiai. Tiesa, tarp potencialių emigrantų buvo
tokių, kurie svarstė ir ieškojo atsakymo
norėdami suprasti Dievo valią. Žinau vieną
ypatingą atvejį. Žmogus, etninis vokietis, tu
rėjęs Vokietijos pilietybę ir pasą (tokių atvejų
buvo ne vienas), buvo aktyvus Evangelijos
skelbėjas ir liudytojas. Ne kartą sovietų sau
gumiečiai ragino jį išvykti į savo „faterlandą“.
Bet jo atsakymas buvo: „Mano faterlandas
yra čia!“ Man jis yra sakęs, jog esąs tvirtai
įsitikinęs, kad jam Dievo skirta tarnauti
čia, Lietuvoje, o ne ten, kur jis nebūtų taip
reikalingas.
Dar norėčiau pasidalinti vienu pavyzdžiu
iš senesnių laikų. Latvijoje 1922–1923 me
tais nusirito baptistų sukelta emigracijos į
Braziliją banga. Šalį paliko apie 3000 žmo
nių. Šis judėjimas sukėlė neigiamą visuome
nės ir valdžios reakciją. Kai kurios bendruo
menės susilpnėjo, nes neteko aktyviausių ir
finansiškai stipriausių narių. Keliose vietose
emigravo net ištisos bendruomenės, todėl
teko uždaryti net keturis maldos namus.
Kaip tai atsitiko? Žmonės veržėsi ne į
laisvę ir ne į turtingesnį gyvenimą. Jie buvo
skatinami gelbėtis nuo būsimų pavojų, nes
keli įtakingi bendruomenių vadovai entu
ziastingai skelbė savo „pranašiškas“ įžvalgas:
„Babelės dienos suskaičiuotos. Europai pa
dėti nebeįmanoma... Raudonasis drakonas
daro paskutinius pasiruošimo darbus. Gal
dar keleri metai, ir Evangelijai mūsų tautoje
nebebus vietos!“ Taip buvo įvardijamas Rusi
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jos bolševizmo pavojus. Kaip išsigelbėjimas
buvo nurodyta galimybė įsikurti Brazilijoje,
kur „laiveliai, plaukdami į vakarus, pasiekia
auksinius krantus, kuriuose auga puošnūs
alyvmedžiai ir žydi aukšti rožių krūmai. Ke
liautojai linksmi lipa iš savo laivelių...“
Deja, linksmumas dingo, kai keliautojai,
išlipę iš laivų, atsidūrė laukinėse džiunglėse,
kur jų niekas nelaukė. Kelio atgal nebuvo,
nes viskas prarasta, pinigai išleisti kelionei.
Neliko nieko kito, kaip apmąstyti ir įvertinti
savo lengvabūdišką sprendimą, o tada gilios
atgailos maldoje atiduoti savo tolesnį gyve
nimą į Dievo rankas, prašant Jo pagalbos.
Atvykėliai prisiminė, kad tėvynėje Latvijoje
paliko apnykusias savo bendruomenes,
atskirtas šeimas... Yra liudijimų, kad nuo
širdi atgaila padėjo išbristi iš šios krizės, ir
jie sugebėjo nugalėti baimę ir sunkumus.
Tai jiems buvo skaudi gyvenimo pamoka,
bet ji sustiprino tikėjimą, kuris tapo vaisin
gu liudijimu vietiniams gyventojams. Yra
pripažintas faktas, kad šie latvių baptistų
emigrantai davė impulsą brazilų tautos dva
siniam pabudimui, kuris tęsiasi iki šiol.
Kokios mintys kyla stebint nesibaigian
čius emigracijos srautus iš Lietuvos? Tiesa,
Lietuva čia ne išimtis, nes atrodo, kad pasau
lyje vyksta dar vienas „didysis tautų krausty
masis“. Vargu, ar mes galime valdyti padėtį,
bet šį dalyką reikėtų išsiaiškinti bent jau sau.
O dvasiškai gyvam krikščioniui turėtų būti
svarbi ne tiek asmeninė nuomonė, bet ir tai,
ką šia tema kalba Šventasis Raštas.
Biblija apie emigraciją
Apaštalas Paulius Atėnuose pasakė tokius
žodžius: „Iš vienos šaknies jis išvedė visą
žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje.
Tai jis nustatė aprėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas.“ (Apaštalų darbai 17, 26). Tad kur
mano tautos apsigyvenimo ribos? Kur mano
vieta? Ir ne tik vieta? Kažkada mums kalė į
galvą, jog „mano adresas – ne namas ir ne

Biblija ragina
augti pažinimu,
kad mokėtume
pasirinkti, kas
vertingiau
amžinybės šviesoje.

gatvė, / mano adresas – Sovietų Sąjunga“.
Atrodė nerimtai ir juokingai, kartais buvo
pikta, o ir dabar iš to šaipomės...
Žinoma, visais laikais žmonės keliaudavo
ir keisdavo savo gyvenamąją vietą. Tai darė
prekiautojai, amatininkai. Tai darė ir Dievo
žmonės, pavyzdžiui, Abraomas, tituluo
jamas tikėjimo tėvu. Kaip jis tokiu tapo?
Jį pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Eik iš savo
gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą,
kurį tau parodysiu.“ (Pradžios 12, 1). Ne
žinome, ar Abraomas lengvai priėmė tokį
kvietimą, ar dėl to tarėsi su kuo nors, bet
toliau skaitome: „Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo
paveldėti, ir išvyko, nežinodamas kur einąs.
Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje tartum svetimoje, įsikūręs palapinėse.“
(Hebrajams 11, 8–9). O ta šalis buvo gana

toli – Kanaanas, kuris vėliau tapo Izraelio
žeme.
Įsigilinę į Abraomo gyvenimo istoriją mato
me, kad „emigracijoje“ jo nelaukė materialinė
gerovė. Kanaane jis patyrė nuožmų badą, nuo
kurio gelbstintis teko kraustytis į Egiptą. Ta
čiau negalime įsivaizduoti Abraomo murmant
dėl gyvenimo negandų, nes Biblijoje pabrėžia
mas jo pasitikėjimas Dievu. O ten, kur pasitiki
ma Dievu, nėra vietos nepasitenkinimui.
Paulius, didysis tautų apaštalas, kartu su
jaunu bendražygiu keliavo per Mažąją Azi
ją skelbdamas Kristaus mokymą. Vienoje
kryžkelėje, matyt, turėdami savo planą, „jie
mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus Dvasia jų neleido.“ (Apaštalų darbų 16, 7). Kaip
neleido, nežinome, bet vėliau paaiškėjo, ko
dėl neleido: jiems buvo būtina eiti į kitą pusę,
į Makedoniją, ir ten skelbti Gerąją Naujieną.
Ir tai buvo ne Pauliaus ar Timotiejaus suma
nymas. Tai buvo Dievo valia, Jo vedimas.
Šiuolaikiškai skamba žodžiai, užrašyti
Jokūbo laiške: „Nagi jūs, kurie kalbate:
‚Šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir
tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės
prekyba ir pasipelnysime‘, jūs juk nežinote,
kas jūsų rytoj laukia! Ir kas gi jūsų gyvybė?
Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir
paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte: ‚Jei
Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį
bei tą.‘“ (Jokūbo 4, 13–15)
Koks galėtų būti Bažnyčios požiūris į
emigraciją? Toks, kokio laikosi Bažnyčios
nariai. Jei joje yra daug tikinčiųjų, atsakingai
ieškančių Dievo valios pažinimo, bus mažiau
blaškymosi ir daugiau stabilumo. Gali būti,
jog emigracija yra Dievo valia, bet gali būti
ir taip, jog emigracija yra tik žmogiškų am
bicijų ar net mados dalykas. Biblija ragina
augti pažinimu, kad mokėtume pasirinkti,
kas vertingiau amžinybės šviesoje. Didelė
palaima, jei tikintieji viena širdimi gali kartu
su Dovydu liudyti: „Mano džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve.“ (Psalmių 40, 9)
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Verta pamąstyti

Migracija:
sveikinti ar
saugotis?
Marius Kundrotas
Politologas

Apie migracijos procesus
Dievo Žodis kalba nemažai.
Išrinktoji tauta migravo iš
Kanaano į Egiptą ir atgal,
vėliau buvo prievarta ištremta
į Babilono provincijas; persų
laikais izraelitai vėl grįžo
namo, o Romos laikais – jau
pobibliniais amžiais – buvo
išblaškyta po visą pasaulį.

10

Dar Senajame Testamente buvo aiškiai
nustatyti santykiai su ateiviais. Pavyzdžiui,
Pakartoto įstatymo knygoje, 14 skyriuje,
29 eilutėje, sakoma: „Levitas, kadangi jis
neturi nei dalies, nei paveldo su tavimi, taip
pat ir ateivis, ir našlaitis, ir našlė, esantys
tavo mieste, galės ateiti ir pavalgyti iki soties,
idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų tave
ir kiekvieną tavo darbą, prie kurio pridedi
ranką.“ Taigi ateivis priskirtas prie globoja
mų asmenų, kaip našlės ir našlaičiai.
Antra vertus, Biblijoje daugelį kartų pa
brėžiamas žmogaus priklausymas tautai.
Michėjo 4, 1–3, Izaijo 60, 2–4, Apreiškimo
Jonui 7, 9 kalbama, jog būtent tautos, o ne
suniveliuota žmonijos masė pasitiks Dievo
karalystę. Negana to, iš Apreiškimo kny
gos 21, 24 ir 22, 2 galima spręsti, jog pačioje
Dievo karalystėje tautos išliks kaip tobulos
Dievo kūrybos įvairovės apraiška. Taigi tau
tiškumas yra Dievo plano dalis.
Mūsų Viešpats, Gelbėtojas ir svarbiausias
pavyzdys Jėzus Kristus žmogiškajame savo
būties dėmenyje būdamas žydas pirmiausia
rūpinosi savo tauta (Mato 15, 22–26) ir savo
mokinius ragino daryti tą patį (Mato l0, 5–6).
Mūsų laikais Viešpaties žodžiai pagalbos
prašančiai svetimtautei skambėtų priešta
ringai: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti
šunyčiams.“ Šiai moteriai tai turėjo būti

rimtas nuolankumo išbandymas. Bet galu
tinė šio fragmento mintis ta, jog pasisotinus
šeimininko šeimai galima pamaitinti ir kitus.
Tačiau pirmiausia – namiškiai.
Apaštalų darbų 17, 26 sakoma, jog Dievas
iš vienos šaknies išvedė visą žmonių giminę
ir nustatė tautų apsigyvenimo ribas. Visoje
Biblijoje žinomas tik vienas atvejis, kai Die
vas laimino konkrečios tautos kraustymąsi iš
vienos vietos į kitą. Net ir šiuo atveju Kanaa
no užkariavimas reiškė izraelitų grįžimą ten,
kur jų tauta ir užgimė – į patriarcho Jokūbo
šeimos žemę. Kitais atvejais apsigyvenimo
ribų keitimas, sprendžiant iš pateiktos tezės,
prieštarauja Dievo valiai. Kiekviena šeima
bendruoju atveju turi savo namus, kiekviena
tauta – savo kraštą.
Taigi masinis tautų kraustymasis ar mai
šymasis globaliame tautų katile yra veikiau
šėtono, o ne Dievo planas. Dievas sukūrė
pasaulį įvairų ir tuo gražų, o šėtonas siekia
sulieti skirtybes į vieną globalią imperiją nuo
pat Babilono bokšto statybos laikų. Tai – jo
kelias į pasaulinę tironiją, kurios blankiais
provaizdžiais galime laikyti Sovietų Sąjungą
ar nacių Vokietiją. Pagal vieną kurpalį visi
pavaldūs vienam galios centrui, perspekty
va – pavaldumas Antikristui.
Tautos ir tautinės valstybės yra pagrin
dinė kliūtis pasaulinei Antikristo diktatū

rai, todėl bedieviškas globalus elitas siekia
sunaikinti tautas kartu su krikščionybe.
Įžvalgesnis stebėtojas lengvai pamatys, jog
atsivėrimas masinei migracijai plaukia iš
tų pačių ideologinių šaltinių kaip ir šeimos
institucijos griovimas, lytinių iškrypimų plė
tra, vartotojiškos ir savanaudiškos gyvenimo
sampratos diegimas bei kova su bet kokiu
dvasingumu, ypač – krikščionišku.
Žvelgiant iš visuomenės perspektyvos,
mažas atvykėlių grupes įmanoma įtraukti,
integruoti per ilgą laiką. Lietuvoje savo metu
puikiai integravosi totoriai ir karaimai, kurie
net išpažįsta kitas nekrikščioniškas religijas.
Kitų tautinių grupių atvejais būta įvairiai – ir
gražiausių bendrystės pavyzdžių, ir išdavys
čių, ir priešiškumo. O tai, kas dabar vyksta
Vakarų Europoje, atitinka vieno įžvalgaus
politiko žodžius: užuot gyvenę su mumis šie
žmonės rengiasi gyventi vietoje mūsų.
Kiekybiškai atvykėliai už mus pranašesni, jų
šeimos – dešimtis kartų gausesnės, jų kultū
rinis tapatumas mažiau išplautas liberalizmo,
todėl – stipresnis. Šiandien populiariausias
naujagimio vardas kai kuriuose Europos did
miesčiuose – Muchamedas, o dalis atvykėlių
iš musulmoniškų šalių jau atvirai grasina
sunaikinti demokratiją su jos religine pakanta
ir įvesti islamo šarijos teisę, kurioje krikščio
nims, švelniai tariant, vietos bus maža.
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Jei ant kelio matome
žūstantį žmogų, padėti
jam – artimo meilės
pareiga. Neklausiant jo
tautybės, tikėjimo ar
net moralinių pažiūrų.
Svarbus ir moralinis skirtumas. Viena
yra pabėgėliai, vykstantys į svečias šalis nuo
karo, bado, žemės drebėjimų ar kitų katas
trofų. Apie tokius vienas iškilus dvasininkas
pasakė: jų užduotis – mokytis, perimti ge
riausią Vakarų patirtį ir grįžti namo atkurti
savo šalių. Tokiems prieglobstis – pirma
saugi šalis, į kurią jie atvyksta. Visai kas
kita – svetimos gerovės ieškotojai, vykstan
tys į kuo turtingesnes šalis, gyventi svetima
sąskaita. Dalis iš jų užima vietos žmonių
darbo vietas, o kita dalis gyvena iš vietinių
mokamų socialinių pašalpų.
Tikriesiems pabėgėliams kiekviena šalis tu
rėtų padėti pagal savo visuomenės galimybes:
priimdama ribotą kiekį atvykėlių, užtikrinda
ma jiems galimybes gauti reikiamą išsilavinimą
ir grįžti namo. Deja, Lietuva kol kas ir savų
vargšų turi užtektinai. Apie trečdalis tautos
gyvena ties skurdo riba ar žemiau jos. Taigi
atvykėlių priėmimas turi būti itin apgalvotas.
O masinė imigracija – tiesioginis kelias į savo
šalies praradimą. O juk tik joje, Dievo duotoje
Tėvynėje, galime būti saugūs, būti savimi.
Žvelgiant iš krikščioniškos pusės, visada
įtariai nuteikia tokie tikintieji, kurie kaimy
nais rūpinasi labiau nei savo šeima, atokiau
gyvenančiais – labiau nei savo bendruome
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ne, egzotiškomis šalimis – labiau nei savo
Tėvyne ar tauta. Tai dabar madinga – ska
tinama iš minėtų įtakos ir galios centrų, bet
vargu, ar teisinga.
Gerojo samariečio – rūpestingojo sve
timtaučio – personažas todėl ir tapo chres
tomatiniu, kad yra išskirtinis. Taip, jei ant
kelio matome žūstantį žmogų, padėti jam –
artimo meilės pareiga. Neklausiant jo tauty
bės, tikėjimo ar net moralinių pažiūrų. Bet
atimti duonos kąsnį iš savo vaiko ir duoti ją
svetimam – priešinga Kristaus mokslui ir Jo
parodytam pavyzdžiui.
Pagaliau, vienos danų politikės žodžiais,
vargstančių šalių problemų sprendimai glūdi
pačiose šiose šalyse. Tarptautinis fondas,
prie kurio kiekviena šalis galėtų prisidėti pa
gal savo galimybes, galėtų teikti intelektinę,
technologinę, socialinę ir kitokią pagalbą
probleminėms šalims, sudarydamas sąlygas
pačioms plėtoti savo piliečių gerovę. Tai
padėtų labiau, nei atsivėrimas migracijai.
Klasikinis posakis – duok žmogui žuvį, ir jis
bus sotus vieną dieną, išmokyk jį meškerioti,
ir jis apsirūpins visam gyvenimui.
Pavienių žmonių migracija vyko ir vyks.
Ją sustabdyti nėra nei galimybės, nei porei
kio. Bet visai kas kita – masinė migracija,
pereinanti į invaziją. Tai sukelia socialinius ir
kultūrinius konfliktus, nustatytas glaudus jų
ryšys su nusikalstamumo ir terorizmo mastais,
nes žmogus, palikęs savo Tėvynę dėl trupinio
aukso, gardaus valgio, ir dar – svetimo, šaukš
to, lengviau peržengia ir kitas moralines ribas.
Ar norime, kad Lietuvoje Vakarų pavyzdžiu
sproginėtų pastatai ir automobiliai, gausėtų
smurto, plėšimų ir prievartavimų?
Jei ne, turime aiškiai nustatyti ribas – tiek
kiekybines, tiek ir kokybines. Pirmiausia –
atskirti pavienių žmonių ar smulkių grupių
migraciją nuo masinės, antra – tikrus pabėgė
lius nuo asocialių svetimos gerovės ieškotojų.
Iš pastarųjų galima laukti visko. O apie juos
aiškiai kalba ir Dekalogas: „Negeisi svetimo...“

Emigracijos keliais

Dešimtmetis
Lietuvoje:

patirtis ir pamokos

Christoph Haegele

misionierius, Bazelis, Šveicarija

Lietuvoje gyvenau su šeima ir
kaip krikščionių misionierius
tarnavau net 13 metų. 1998–
2011 metus galėčiau pavadinti
tam tikru savo emigracijos
laikotarpiu. Jis ne tik atliko
labai svarbų vaidmenį mano
gyvenime, bet ir atvėrė naujus
kelius lietuvių evangelinių
krikščionių tarnavime
Dievui. Šiandien dalinuosi
su jumis man reikšmingais
prisiminimais.
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Gyvenimas atiduotas Jėzui
Užaugau mažame kaime Pietų Vokietijoje, ti
kinčiųjų šeimoje. Namuose buvome šeši vaikai,
išgyvenau gražią vaikystę. Buvome palaiminti,
nes abi senelių šeimos buvo atgimę krikščionys.
Tai, kad augau tarp tikinčiųjų, visam gyvenimui
man suteikė tam tikrą stabilumą ir ramybę.
Kai asmeniškai įtikėjau Jėzų Kristų, man
buvo keturiolika metų. Ilgainiui man darėsi vis
aiškiau, jog visą savo gyvenimą noriu pasišvęs
ti Jėzui – tapti pastoriumi ar misionieriumi.
Tam pradėjau ruoštis po mokyklos baigimo
ir tarnybos armijoje. Teko studijuoti teologiją
Bazelyje, Šveicarijoje. Po studijų maniau, jog
prieš išvykstant į misionierišką kelionę į užsienį,
būtų gerai pasipraktikuoti savo kultūroje. Todėl
tarnavau pastoriumi Bavarijoje, kalnų regione,
Traunsteino miestelyje. Po dvejų ten praleistų
metų supratau, jog man reikia dar pagilinti savo
praktines žinias bei įgūdžius, ir ten pasilikau
dar devynerius metus. Per tą laiką sutikau savo
žmoną Antoniją, šveicarę iš Bazelio, ir susituo
kus mums gimė trys vaikai.
1996 metais perėjome į Misijos organiza
ciją DMG (Vokietijos misionierių bendrija) ir
pradėjome ruoštis misijoms. Dar nežinojome,
į kokią šalį teks keliauti. Buvo daug pasiūlymų,
pavyzdžiui, į Pietų Ameriką ar Afriką, bet jais

nesusidomėjome dėl to, kad mano žmona yra
alergiška saulei, be to, ir mes abu nesame karšto
klimato mėgėjai.
Taigi vieną dieną į Misionierių centrą atvyko
mums pažįstamas žmogus, vienos misijos atsto
vas, jis pakvietė mane kartu su juo vienai savai
tei keliauti į Lietuvą, susipažinti su galimybėmis
ten tarnauti. Aš sutikau, ir mes atskridome į šią
šalį. Buvo šaltas 1996 metų lapkričio mėnuo.
Per vieną savaitę Lietuvoje pamačiau nemažai
tarnaujančių misionierių (daugiausiai iš JAV
ir Kanados). Klimatas buvo drėgnas, vėjuotas
ir šaltas, o visi misionieriai turėjo problemų,
kadangi tuo metu Lietuvoje buvo bankų krizė
ir tarnautojai negalėjo pasiimti savo algų. Man
susidarė įspūdis, kad Lietuvoje yra daug darbo,
ir žmonės, norintys tarnauti Dievui, turi dide
lių poreikių. Sugrįžęs namo, pasakiau žmonai:
„Važiuokime į Lietuvą tarnauti Jėzui.“ Ji sutiko.
Misijos pradžia
1998 metais balandžio 6 dieną mes su trimis
mažais vaikais atvykome į Lietuvą, apsistojo
me Šiauliuose. Nemokėjome nė vieno žodelio
lietuviškai. Pamenu, jog pirmas sekmadienis
Lietuvoje buvo Velykų sekmadienis, ir mūsų
vaikai ėjo į sekmadieninę mokyklėlę. Aišku, jie
nieko nesuprato, bet grįžo su popieriaus lape
liu, kur buvo parašyta: „Jėzus prisikėlė.“ Tada
dar pagalvojau, kad įdomi ta lietuvių kalba, su
tokiais taškais ant e raidės.
Praėjo maždaug dvi savaitės. Su šeima apsigy
venome Šiauliuose, name, kur anksčiau gyveno
kanadiečių misionierių šeima. Du vyresnius vaikus
išleidome į darželį ir į pirmą klasę. Pastebėjome,
kad auklėtojai ir mokytojai, priėmę mūsų vaikus

į mokyklą ir darželį, labai mieli, nuoširdūs, priei
nami, draugiški. Savaime aišku, mūsų vaikams
nebuvo lengva, nes pradžioje jie nieko nesuprato,
bet netrukus jie greitai pradėjo mokytis lietuviškai.
Aš pats pradėjau lankyti privačias lietuvių kalbos
pamokas. Po 15 mėnesių Šiaulių savivaldybėje
laikiau valstybinį Lietuvių kalbos egzaminą. Ir
išlaikiau! Toliau maždaug trejus metus reguliariai
mokiausi lietuvių kalbos gramatikos paslapčių.
Galiu pasakyti, kad man patinka lietuvių kalba,
esu dėkingas Dievui už kantrybę jos išmokti. Ir
beje, ja ir dabar kalbame savo šeimoje, Šveicarijoje,
naudojame ją kaip mūsų „slaptą kalbą“.
Kodėl pasirinkome Lietuvą
Lietuvoje, būdamas misionierius, turėjau
daug įvairių pareigų: su šeima lankėmės Šiaulių
laisvųjų krikščionių bažnyčioje, taip pat buvau
Lietuvos krikščioniškojo fondo prezidentas,
Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas ir
rektorius. Teko darbuotis su įvairiais literatū
ros projektais, išleidome Naujojo Testamento
komentarą ir kitų knygų. Keletą metų padėjau
kitiems tarnauti LKF Gerosios Naujienos klube
(Ginkūnuose), kartu su broliais lietuviais keliau
davome krikščionių dviračių žygiuose.
Beje, mūsų gyvenimas Lietuvoje buvo vai
singas ir kitais atžvilgiais: mūsų šeima atvyko
su trimis vaikais, o į savo šalį grįžome jau su
keturiais vaikais. Jauniausia dukra Sara gimė
Šiauliuose 2002 m.
Kai įtikėjome Viešpatį Jėzų Kristų, atsirado
noras Jam tarnauti visam gyvenimui. Gyventi ne
dėl saugumo, jaukumo, pinigų, bet dėl Jėzaus.
Jam tarnauti ten, kur žmonės neturėjo galimy
bės išgirsti ir klausytis Jo Žodžio.
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Apie Lietuvą tuo metu negalvojome ir mažai
apie ją žinojome, tačiau Dievas atvėrė mums
duris atvykti būtent čia. Dabar sunku pasakyti,
kaip buvome pasiruošę tam gyvenimui Lietuvo
je, tačiau Dievas padėjo mums žengti pirmuo
sius žingsnius šioje šalyje ir eiti toliau žingsnis
po žingsnio.
Pats jau turėjau pastoracinio darbo patirties,
nes Vokietijoje, katalikiškoje Bavarijoje, devy
nerius metus tarnavau naujai įsteigtoje evange
linėje bažnyčioje. Todėl steigti evangelinę baž
nyčią tokiame katalikiškame krašte kaip Lietuva
man nebuvo nauja. Supratau, jog susidursime su
tam tikrais sunkumais ir iššūkiais, kuriuos jau
buvome patyrę Vokietijoje.
Atvykęs į Lietuvą, pirmiausia susitelkiau į lie
tuvių kalbos mokymąsi. Po penkiolikos mėnesių
išlaikiau valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. Po
to, būdamas užsienietis, lietuviams pradėjau
tarnauti jų gimtąja kalba, toliau tobulindamas
savo lietuvių kalbos įgūdžius.
Su manimi drauge į Lietuvą atvyko ir mano
šeima. Mano žmona Lietuvoje nedirbo, tačiau
būdama namų šeimininkė, ji labai padėjo man
ir mūsų vaikams. Mes žinojome, jog esame
laukiami jaukiuose namuose, mus pasitikdavo
geranoriška ir rūpestinga žmona ir mama, o
garuojantis naminis maistas visada pataisydavo
nuotaiką. Gal tai tik smulkmena, tačiau visa
mūsų šeima iki šiol mėgsta valgyti populiarius
lietuviškus patiekalus.
Kas mums buvo nauja Lietuvoje
Vaišingumas. Lietuvoje mus maloniai nuste
bino vietinių gyventojų svetingumas, buvo ma
lonu girdėti žodžius „vaišinkitės“ ir „laukiame
jūsų“. Pastebėjome, kaip gražiai lietuviai moka
priimti svečius ir praleisti su jais laiką. Nors
vėliau išmokome ir tokį sakinį: „Po trijų dienų
žuvis ima gesti.“
Bendravimo kultūra. Vakaruose niekas
taip nebendrauja kaip Rytų Europoje. Lietuvoje
žmonės mielai išpasakoja savo gyvenimą ir
kalbasi apie viską. Vakaruose tai vyksta kur kas
dalykiškiau.
Nežiūrėjimas į laikrodį. Lietuvoje suprato
me, jog žmogus brangesnis už laiką. Vakaruose
dažnai būna atvirkščiai.
Bažnytinis gyvenimas. Atvykę į Lietuvą,
matėme daug gerų dalykų. Iš karto atkreipėme
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Dievas Lietuvoje
praplėtė mūsų
pasaulėžiūrą,
akiratį ir
mąstymą.
dėmesį, kad jau egzistuoja keletas evangelinių
bendruomenių su vietiniais vyresniaisiais,
pastoriais ir tarybomis. Pats žinau, kiek lai
ko, energijos, maldos ir brandos reikia, kol
bendruomenėje atsiranda stabili vadovavimo
struktūra. Dar Lietuvoje pastebėjau, jog vietinė
bažnyčios bendrija sugeba gerai bendradarbiau
ti su užsienio misijos organizacijomis. Tai nėra
savaime suprantami dalykai, nes tam reikia susi
kalbėti, vienas kitą išgirsti, suprasti, pagerbti.
Apie kantrybę ir iniciatyvą
Galime pasakyti, kad mums su žmona, iš
augusiems Pietų Vokietijoje (aš) ir Šveicarijoje
(mano žmona), Lietuvoje viskas buvo įdomu ir
nežinoma, ypač tai, kas buvo susiję su sovieti
niais laikais. Sakyčiau, kad Vakaruose žmonės
gana arogantiškai žiūrėjo ir gal dar tebežiūri į
žmones Rytuose. Tačiau aš nenoriu pasakyti,
kad Vakaruose kažkas būtų geriau negu Lie
tuvoje.
Mums krito į akis, kad lietuviai yra labai
kantrūs. Jeigu kažkas sugenda ir reikia remon
tuoti, niekas nešaukia, bet tyliai, ramiai pradeda
remontuoti (dažnai pats). Jeigu reikia ilgai laukti
pas gydytojus, savivaldybėje ar kur nors kitur,
lietuviai kantriai laukia. Netgi sekmadienį per
pamaldas, kai kažkas ilgai kalba, lietuviai kant
riai laukia ir klauso. Taip mums atrodė. Mes tiek
kantrybės neturėjome ir neturime.
Taip pat pastebėjome, kad lietuviai nepri
klausomoje Lietuvoje rodo mažai iniciatyvos.
Dažnai girdėjome sakant „ką darysi“. Tuo žmo
gus norėjo išreikšti savo įsitikinimą, kad nieko
negalima pakeisti. Reikia susitaikyti su tokia
situacija, kokia ji yra. Nors būtų įmanoma ma
žais žingsneliais kažką keisti, atrodė, jog žmonės
susitaikę, jog rodant iniciatyvą dažnai sėkmės

nesulaukiama. Dėl to jie nustojo stengtis. Kartu
su menka lietuvių iniciatyva kartais pastebėda
vome, kad žmonės per dažnai nenori prisiimti
atsakomybės. Jie laukia, kol kažkas kitas perims
iniciatyvą ir atsakomybę.
Kodėl nusprendėme grįžti
Mūsų abu vyresnieji vaikai nuo pat pradžių
iki dvyliktos klasės lankė lietuvių mokyklą, ir
mes norėjome sudaryti jiems sąlygas pažinti ir
savo gimtąją šalį bei studijuoti ten. Galvojome,
jog mūsų, tėvų, pareiga suteikti jiems galimybę
savo gimtąja kalba ir savo gimtojoje šalyje rasti
savo kelią.
Be to, maniau, jog pasitikėdamas ir atsakin
gai galiu perleisti visas savo tarnystes Lietuvoje
į vietinių tikinčiųjų rankas, ir jie saviesiems
patarnaus taip pat gerai, kaip ir aš, o gal daug
geriau.
Kaip Dievas mus palaimino Lietuvoje
Mūsų šeimos gyvenimas Lietuvoje buvo
tikrai geras. Kadangi šalia nebuvo mūsų tėvų
ir senelių, mums reikėjo susiburti ir stiprinti

ryšius pačioje šeimoje. Kas trejus metus pus
mečiui turėdavome grįžti į Vokietiją, atnaujinti
ryšius su savo rėmėjais, bendruomenėmis, mi
sijos organizacija.
Dievas Lietuvoje praplėtė mūsų pasaulė
žiūrą, akiratį ir mąstymą. Supratome, jog čia,
Lietuvoje, galima gyventi visai kitaip negu Va
karuose. Pamatėme gražius, kantrius, įdomius
ir akivaizdžiai sunkiai gyvenančius lietuvius.
Tarp jų buvo ir tokie kaip mes, tikintieji Jėzumi
Kristumi. Iš jų pavyzdžių turėjome galimybę
nemažai pasimokyti.
Lietuvoje Dievas atvėrė man daug galimy
bių krikščioniškai tarnauti. Galėjau vaisingai
pamokslauti, vesdavau Biblijos vakarus, leidau
knygas, klausydavausi kitų pastorių ir padėjau
vietinėms bendruomenėms. Taip pat turėjau ga
limybę dėstyti Evangeliniame Biblijos institute
bei tarnauti šios mokymo įstaigos rektoriumi.
Iki šiol išliko daug gerų draugų iš Lietuvos,
todėl ir dabar stengiamės padėti tikintiesiems
krikščionims ir tarnauti kiek įmanoma.
Linkime Dievo palaimos ir ramybės broliams
ir seserims Lietuvoje!

Svetur

Misija Amsterdame –

„Aukščiausiojo
pastogė“
Steponas Ribokas
Teologijos magistras

Amsterdamas, dėl įstatymų
leidžiamos laisvės galintis
pasiūlyti daug daugiau nei kiti
miestai, dažnai vadinamas
inovacijų centru (ne tik
nuodėmių miestu). Iš dalies
dėl šios laisvės miestas
taip pat sukuria galimybes
inovacijoms, susijusioms ne vien
su technologijomis, finansais
ar menu. Jis garsėja ir misijų
naujovėmis. Nenuostabu, jog
prieš metus rudenį Krokuvoje
vykusioje „City To City“ misijų
konferencijoje tarp seminarų
vedėjų daugiausia buvo
tarnautojų iš Amsterdamo.
Norėčiau pristatyti vieną iš tokių
misijų inovacijų ir vieną iš joje
metus tarnavusių žmonių lietuvį
Vytautą Ratkevičių.
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Istorija
1855 m. menonitų pastorius Janas de
Liefde’as įkūrė nedenominacinę protestan
tišką organizaciją Tot Heil Des Volks. Nuo pat
pradžių organizacija siekė skleisti Kristaus
Evangeliją žodžiais ir darbais. Tot Heil des
Volks aprūpindavo drabužiais, maistu ir išsi
lavinimu neturtingas šeimas. Kai išsilavinimas
tapo prieinamas visiems, Tot Heil des Volks
mokyklų pastatų jau nebereikėjo.
1970 m. pradžioje gėlių vaikų (hipių) judė
jimo įkarštyje organizacija suvokė dvasinius
daugelio hipių, nakvodavusių garsiajame
Vondelparke, poreikius. Taigi 1971 m. vasarą
Tot Heil des Volks vieną iš mokyklų pavertė na
kvynės namais. Taip gimė jaunimo nakvynės
namų misija. Jaunimo nakvynės namai buvo
pavadinti anglišku žodžiu shelter, kuris lietu
viškai reiškia „pastogė“ pagal Psalmę 91,1: „Kas
tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka
Visagalio pavėsy.“
Nuo pat pradžių Shelter nakvynės namų
tikslas visada buvo dalintis Jėzaus Kristaus
Evangelija tarp keliautojų. Tokie žmonės
dažnai keliauja ne tik fiziškai, bet išgyvena ir
dvasines paieškas. Jie yra atviri bendrauti su
skirtingų kultūrų, tautų ir pomėgių žmonėmis.
Tai atveria galimybes kalbėtis apie įsitikinimus
ir tuo, kas būna, gyvenant pagal juos.
Taigi 1971 m. buvo atidaryti pirmieji nakvy
nės namai Shelter Jordan, siūlantys pastogę,

paslaugas ir svetingumą hipiams, kartu paly
dint juos dvasinėje kelionėje. Krikščioniškų
nakvynės namų veikla buvo tokia sėkminga,
kad po metų buvo atidaryti ir antrieji nakvynės
namai Shelter City.
Šiuose nakvynės namuose ir sutikau Vy
tautą Ratkevičių. Jis jau tarnauja Albanijoje,
tai pat nakvynės namuose bei vietinėje bažny
čioje. Pasak jo, į šią vietą akivaizdžiai jį atvedė
Dievas: vos tik susipažinus su bažnyčia, apie
kurią prieš atvykstant jis nieko nežinojo, pa
aiškėjo, jog bendruomenė meldėsi, kad Dievas
atsiųstų bažnyčiai pagalbininką.
Kaip tapai Kristaus sekėju?
Užaugau tradicinėje katalikiškoje šeimo
je ir man buvo svarbu tradiciškai dalyvauti
bažnyčios gyvenime. Tačiau visada turėdavau
abejonių ir ne visada su viskuo sutikdavau,
tik nežinojau, kaip surasti atsakymus į mane
kankinančius klausimus. Tačiau viskas ėmė
keistis, kai pasitaikius progai, išvykau studi
juoti į Belgiją, o besimokydamas ištrūkau į
konferenciją Olandijoje. Konferencijos metu
supratau, jog turiu žengti sąmoningą tikėjimo
žingsnį ir sąmoningai patvirtinti savo tikėjimą
pasikrikštydamas. Po krikšto man buvo aišku,
jog Dievas mane veda į kitą bažnyčią. Taip pat
jutau aiškų kvietimą nebetęsti savo studijų.
Tad per akademines atostogas atvykau į Ams
terdamą.

Kaip atradai „Shelter“ jaunimo nakvynės
namus?
Kai tik atvykau į Amsterdamą, širdyje kilo
troškimas tarnauti žmonėms. Internete ėmiau
ieškoti krikščioniškos savanorystės galimybių
ir pirma, ką suradau, buvo Shelter nakvynės
namai Amsterdame. Vėliau, vasarą, aš vėl
juos prisiminiau. Užpildžiau visas reikiamas
formas, tik trūko rekomendacijų. Vienintelis
žmogus, kuris, žinojau, kad gali padėti, buvo
moteris iš bažnyčios. Parašiau jai, ir ji mielai
parašė rekomendaciją. Tame pačiame laiške ji
dar papasakojo, kad prieš 39 metus pati dirbo
Shelter nakvynės namuose. Man tai buvo aiš
kiausias užtikrinimas, jog einu teisinga linkme.
Mane priėmė, todėl Shelter nakvynės namuose
tarnavau visus metus.
Kokia yra tarnavimo „Shelter“ kasdienybė?
Sunku kalbėti apie kasdienybę, nes prak
tiškai kiekviena diena yra skirtinga. Kasdien
būdavo svarbu atrasti laiko maldai ir pabu
vimui su Dievu bei vykti į darbą nakvynės
namuose. Ten atlikau įvairias pareigas. Gana
ilgai dirbau kavinėje, o paskui pradėjau dirbti
ir registratūroje. Jau vėliau koordinavau valy
tojų komandos darbą.
„Shelter“ tarnautojai gyvena kaip viena
šeima – apie 30 jaunų žmonių gyvena viena19

me name, Amsterdamo centre. Kuo ypatingas
gyvenimas krikščioniškoje bendruomenėje?
Mes visada daug bendraudavome ir gerai leis
davome laiką. Žiūrėdavome filmus, žaisdavome
stalo žaidimus. Be to, buvome suorganizavę
keletą mažesnių grupių, kuriose skaitydavome
Bibliją, melsdavomės, palaikydavome vienas
kitą. Vienas iš reikšmingiausių dalykų – tai pa
tyrimas, jog esu mylimas ir nuoširdžiai priimtas
kitų. Gavus tiek daug meilės, būdavo labai lengva
priimti nakvynės namų svečius ir parodyti jiems
meilę. Šioje misijoje buvo du labai stiprūs aspek
tai – meilės priėmimas ir dalijimasis ja su kitais.
Dar vienas tarnavimo Shelter aspektas buvo
mokinystė. Pirmiausia išmokau išgirsti žmones,
su kuriais bendrauju. Labai svarbios buvo ir
praktinės pamokos, kaip atlikti šią tarnystę nak
vynės namuose – kaip dirbti registratūroje ar
kavinėje, kaip vadovauti valymo komandai. Be
to, asmeniškai man buvo labai svarbūs Biblijos
pažinimo kursai. Per metus mes studijavome
kursą apie Psalmių knygą ir Senojo Testamento
istorines knygas. Išmokome, kaip skaityti ir
suprasti jas jų istoriniame kontekste. Maldos
savaičių metu mokėmės apie pasninką ir maldą.
Tai pat buvo kursas „Kaip išgirsti kultūros balsą
šiuolaikinėje muzikoje“, t. y. kaip suprasti, kokius
troškimus ir paieškas perteikia dainos, atspin
dinčios jaunimo mąstymą ir poreikius.
Minėjai, jog gyvenimas bendruomenėje
įgalino tave dirbant nakvynės namuose
parodyti svetingumą keliautojams. Kaip
suprantamai išreikšti svetingumą žmonėms, atvažiuojantiems iš viso pasaulio ir
apsistojantiems tokiuose namuose?
Daugelis svečių labai stebėdavosi, kad mes
juos priimame atviromis rankomis, besąlygiš
kai. Kartais, kad žmogus pasijustų priimtas,
reikia visai nedaug.
Norėčiau papasakoti vieną istoriją. Kartą
aš pats nesijaučiau gerai, buvo labai sunku.
Susitariau susitikti su vienu tarnystės vadovu
pokalbio. Atsisėdus fojė laukti susitikimo,
šalimais prisėdo mergina iš Azijos. Pamačiau,
kad ji labai sutrikusi. Pasiteiravau, kas atsitiko.
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Pirmiausia išmokau
išgirsti žmones, su
kuriais bendrauju.
Labai svarbios
buvo ir praktinės
pamokos, kaip atlikti
šią tarnystę nakvynės
namuose – kaip dirbti
registratūroje ar
kavinėje, kaip vadovauti
valymo komandai.
Pasirodo, ji pametė pasą ir net negalėjo pri
siregistruoti nakvynei. Aš pažadėjau, jog mes
padėsime jai kaip galėsime, ir taip pat padarysi
me išimtį priimdami ją be dokumento. Po kelių
dienų, kai dirbau kavinėje, ji priėjo prie manęs
ir įteikė dovanėlę su rašteliu: „Geros dienos, nuo
Ha.“ Tai tik vienas pavyzdys, kaip mūsų rūpestis
parodo meilę žmonėms, ir jie ją supranta. Kokią
didelę įtaką ši meilė gali padaryti keliaujantiems
žmonėms, kurie jaučiasi nesaugūs naujoje ir ne
visada geroje situacijoje! Bet mes galime juos
priimti kaip savo šeimos narius, ne tik kaip
nakvynės namų svečius. Juk ne visi mes ir savo
šeimose patiriame tokį priėmimą.
Kokia istorija iš tarnystės „Shelter“ tau
įsiminė labiausiai?
Šį atsitikimą esu įtraukęs į lankstinuką,
kuriame aprašiau savo tikėjimo istoriją. Prieš
trejus metus mokiausi, ką reiškią gyventi se
kant Kristumi. Atsakymų ir pavyzdžių ieškojau
įvairiais būdais. Kartą klausiausi krikščionių
liudijimų YouTube kanale, ir vienas iš jų buvo
merginos, vardu Abigailė. Jos liudijimas mane
labai sujaudino, nes ji pati susidūrė su daugeliu
sunkumų dėl to, jog tiki Kristumi. Ilgainiui ši

istorija pasimiršo. Tačiau, kai jau buvau priim
tas į Shelter ir gavau pirmąjį tvarkarašti, jame
išvydau vardą – Abigailė. Iškart prisiminiau
tą merginą, bet buvau įsitikins, jog tai nėra tas
pats žmogus.
Atvykus į Amsterdamą, į Shelter savanorių
namą, ir paskambinus į duris, jas atidarė ne
kas kitas, o Abigailė! Man prireikė mėnesio
susivokti, jog tai yra ta pati mergina iš Youtube
video. Tai dar kartą man paliudijo apie Dievo
meilę ir jo planus mano gyvenimui. Nuo tos
dienos, kai tik ją pamatydavau, vis prisimin
davau, jog Dievas mane labai myli. Po šios
istorijos man tapo aišku, jog sutapimų nebūna.
Kada tik prisėsdavau su kuo nors pabendrauti,
visada būdavau tikras, kad susitikimas yra ne
šiaip sau, jis jau buvo numatytas Dievo.
Kuo tau ypatingas „Shelter“ tarnystės
būdas?
Ten be galo daug paramos. Tai labai sau
gi vieta, kurioje visada žinojau, kad yra į ką
atsiremti. Kai pradedame dalintis Evangelija,
pradžioje gali būti nedrąsu, bet turint tokią
paramą – viskas tampa įmanoma. Aš nieka
da nebūčiau drįsęs važiuoti į Albaniją, jei ne
Shelter patirtis.
Ką gavai iš tarnystės „Shelter“ laikotarpio?
Pirmiausia, kas ateina į galva, tai – tikri
draugai. Tie žmonės, su kuriais dirbau ir gy
venau, man tapo kaip broliai ir seserys. Jie
man labai brangūs ir mes vis palaikome ryšius.
Antras dalykas – pasiruošimas misijai. Laikas,
praleistas Amsterdame, man buvo ypatingas,

nes jo metu aš augau ir dėjau pamatus, kad
atėjus laikui, kai nebebus tokios paramos ir
struktūros, nesusvyruočiau. Tai parengė mane
tolimesniam gyvenimui ir dalinimuisi Evange
lija su kitais. Dar aš įgijau labai daug drąsos.
Niekada ja nepasižymėjau, bet tarnystė man
jos suteikė ir mane tai užaugino. Ypač, kai tu
rėjau vadovauti valytojų komandai. Supratau,
kad visko negaliu pats padaryti, turiu išmokti
perduoti darbus kitiems, tai pat ir jiems padėti.
Ačiū už pokalbį.
„Shelter“ misija yra dalintis Jėzaus Kristaus
Evangelija viename iš dviejų krikščioniškų
nakvynės namų Amsterdame svetingai priimant apie 40 tūkstančių keliautojų per metus. Tarnavimo pamatas yra krikščioniškas
svetingumas. Nakvynės namuose dirbantys
savanoriai sukuria meilės ir priėmimo atmosferą, kuri atveria erdvę dalintis Jėzaus Kristaus
Evangelija kalbantis asmeniškai ir atliekant
evangelizavimo veiklą.
Kitas tikslas yra padėti 18–30 metų krikščionims augti savo tikėjimu.
„Shelter“ nakvynės namuose dirba krikščionys savanoriai iš viso pasaulio. Savanoriai,
kurie atvyksta trumpam laikui (1–3 mėnesiams), daugiausia dirba kavinėje ir virtuvėje.
Jie ruošia maistą, aptarnauja svečius ir tam,
kad šie pasijustų svetingai priimti, leidžia su
jais laiką. Savanoriai, kurie atvyksta ilgam
laikui (4–12 mėnesiams), išmoksta dirbti
registratūroje ar valytojų programos koordinatoriais. Visi savanoriai taip pat įsitraukia į
evangelizacinius renginius.
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Po kelionės
Vitenbergas
Įstojęs į Augustinų vienuolyną, M. Liute
ris dėstė Vitenbergo universitete, o 1515 m.
įgijęs teologijos daktaro laipsnį, pamokslavo
parapijos bažnyčioje.
Didžiulį pasipiktinimą M. Liuteriui su
kėlė tuo metu labai populiarus bažnyčios
siūlomas nuodėmių atleidimo būdas – už
pinigus įsigyjamos indulgencijos. Romos
katalikų bažnyčiai tai buvo būdas sukaupti
lėšų atstatyti Šv. Petro baziliką, o žmonėms
buvo sakoma, jog tą akimirką, kai dėžutėje
suskamba pinigas, iš skaistyklos pakyla siela.

Niekada
nenustokime
augti pažinimu
Lina Kralikienė

VŠĮ Evangelinės piligrimystės organizacijos direktorė

VšĮ Evangelinės
piligrimystės organizacija
(EPO), krikščioniška
kelionių agentūra, šių
metų rugpjūčio mėnesį
surengė kelionę į
Vokietiją, kurios metu
kvietė aplankyti vieno
iš pirmųjų reformatorių
Martyno Liuterio
gimtąsias vietas.
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Mūsų organizacijos tikslas – sustiprinti
žmogaus tikėjimą Dievu, aplankant isto
rines vietas, gilinantis į Šventąjį Raštą bei
šlovinant Dievą. Atitrūkę nuo kasdienybės
darbų, leidžiamės į tikėjimo kelionę, kurioje
sekdami istorijos pėdsakais, pamatome Die
vo veikimą bei kokią kainą tekdavo sumokėti
tikintiesiems, kad jie išliktų ištikimi Dievui
ir Jo Žodžiui.
Šioje kelionėje į Vokietiją buvo aplankyti
keturi Reformacijos laikų miestai – Viten
bergas, Eislėbenas, Torgau ir Eizenachas.
Šiuose miestuose vyko esminiai Martyno
Liuterio gyvenimo įvykiai bei švito pirmoji
Reformacijos aušra.
M. Liuteris gimė tamsiaisiais viduram
žiais, kai paprastas nuoširdus tikėjimas ir
karšta meilė Dievui nyko, religinės apeigos
buvo tik formalumas, o bažnytiniai pamoks
lai tebuvo pasaulietiški ir tušti plepalai loty
nų kalba, kurią suprato tik mokyti žmonės.
Paprasti žmonės buvo palikti neišmanymui
ir prietarams. Jie tikėjosi įgyti išganymą
krikštydamiesi, lankydami katalikų baž
nyčios mišias, už pinigus įsigydami indul
gencijas ir darydami gerus darbus. Kunigai,
išimtys buvo retos, buvo tikri savanaudžiai
pasaulio malonumų ieškotojai.

Eislėbenas
M. Liuteris gimė 1483 metais Eislėbene,
valstiečių šeimoje. Sulaukęs keturiolikos
metų, berniukas buvo išsiųstas į Magde
burgo mokyklą. Po ketverių metų jis įstojo
į Erfurto universitetą, kur Dievas jį ruošė
darbui, kuris apstulbino Europą ir iki pa
matų sudrebino išdidžią bei susiteršusią
Bažnyčią. Čia, besimokant, jam pirmą kartą
į rankas pakliuvo Biblija, kurios skaitiniai jį
labai sujaudino. „Teisusis gyvens tikėjimu“ –
ši eilutė M. Liuteriui tapo rojaus vartais ir
kertiniu pamatu tolimesniam jo gyvenimui
bei visai Reformacijos epochai.
Po daugelio metų Eislėbenas M. Liuteriui
tapo ir mirties vieta. 1546 metais prieš pat
mirtį jis meldėsi: „Tėve, į Tavo rankas pave
du savo dvasią, nes Tu, Tiesos Dieve, mane
išpirkai.“

Štai taip 1517 metais atrodė Pilies bažnyčia
Vitenberge, kai M. Liuteris prie jos durų prikalė 95 tezes, kuriose įvardijo indulgencijų
blogybes ir Bažnyčios nuosmukį. Žmonės šias
tezes skaitė, perrašinėjo, spausdino ir platino
visoje Vokietijoje, o vėliau ir visoje Europoje.
Tai buvo Reformacijos epochos pradžia.
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Ar žinojote?

Biblija apie
emigraciją
Hartenfels pilis – pirmoji protestantų pastatyta pilis-bažnyčia, turėjusi didžiulės įtakos
kylančiai reformacijos bangai.

Torgau
Šiame mieste yra įsikūręs M. Liuterio žmo
nos Katerinos von Bora namai–muziejus.
Iš Torgau vienuolyno Katerina bėgo kartu
su kitomis vienuolėmis. Vėliau ji ištekėjo už
M. Liuterio. Torgau mieste K. von Bora ir pa
laidota, nes kai Vitenberge prasidėjo maras, ji
skubėjo iš miesto tikėdamasi išsigelbėti, tačiau
čia jos gyvybė nelauktai užgeso.
Eizenachas
Kol aprimo įsisiūbavusios visuomenės au
dros, M. Liuteriui Vartburgo pilis tapo trem
ties vieta kaip apaštalui Jonui Patmos sala.
Tais metais, kuriuos M. Liuteris praleido
šioje pilyje, jis vertė Bibliją į vokiečių kalbą.
Kadangi neseniai buvo išrastas spausdinimo
presas, Biblija buvo masiškai spausdinama ir
žaibiškai išplatinama.
Nors buvo aplankyta ir nedaug miestų,
tačiau visa tai, ką pamatėme ir išgirdome,
paliko labai didelį įspūdį. Vienas žmogus
su Dievo pagalba gali nuveikti išties daug.
Visko čia tiesiog neįmanoma išpasakoti,
todėl kviečiu keliautojus visa tai geriau
vieną kartą pamatyti, nei tūkstantį kartų
perskaityti. Pabaigai norėčiau pacituoti
žodžius, kurie užrašyti ant M. Liuterio
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Iš vieno kraujo Jis išvedė visas
žmonių tautas, kad šios gyventų
visoje žemėje. Jis nustatė iš
anksto paskirtus laikus ir
apsigyvenimo ribas.
(Apaštalų darbų 17, 26)
 Nuo 1990 m. Lietuvoje gyventojų sumažėjo beveik 25 proc. Pagrindiniai gyventojų
skaičiaus mažėjimo veiksniai – neigiamas natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis ir
nuolatinė grynoji emigracija.
 Remiantis 2017 m. vykdytų apklausų duomenimis, nemaža dalis dar besimokančio
jaunimo jau mąsto apie galimybę emigruoti.
 Lietuva yra sparčiausiai nykstanti valstybė visame pasaulyje (greta Sirijos, kurioje
vyksta karas). Pagal 2019 m. birželio mėnesio Jungtinių Tautų ataskaitą, prognozuo
jama, jog 2050 m. Lietuvoje gyvens 2,1 mln. gyventojų, o 2100 m. jų liks tik 1,5 mln.
 Lietuviai bėga iš Lietuvos, kai jų niekas neveja, tuo lyg iš dalies išpildydami senąją
pranašystę, skirtą Izraeliui. Nors Lietuva ir ne Izraelis, bet mūsų tautai nusisukus nuo
Dievo, galime tikėtis panašių pasekmių kaip šioje pranašystėje:

Ant kalno stovinti Vartburgo
pilis, Eizenachas.

ąžuolo: „Niekada nenustokime augti pa
žinimu...“
Kviečiu leistis į keliones kartu su mūsų
komanda ir pažinti dar daugiau, giliau įsiša
knyti savo tikėjime.
Šiais metais dar organizuojame kelionę į
Jordaniją (lapkričio 22–29 dienomis, 2019)
ir Izraelį (šiaurinė ir centrinė dalis, gruodžio
7–14 dienomis, 2019). Būkite palaiminti
keliaudami!

O jei manęs neklausysite ir nevykdysite mano įsakymų, niekinsite mano įstatymus,
nenorėdami daryti to, kas mano įsakyta, ir taip sulaužysite mano sandorą, štai ką
Aš jums padarysiu: išgąstis ir ligos apakins ir naikins jus. Veltui sėsite, nes derlių
suvalgys jūsų priešai. Atgręšiu į jus savo veidą, ir jūs būsite žudomi savo priešų akivaizdoje. Jus pavergs tie, kurių jūs nekenčiate, ir jūs bėgsite niekam jūsų nevejant.
(Kunigų 26, 14–17).
 Vienintelė Lietuvos viltis – atgaila ir atsigręžimas į Kristų:
Jei elgsitės pagal mano įstatymus, laikysitės jų ir juos vykdysite, [...] Aš pažvelgsiu į
jus, padarysiu jus vaisingus ir padauginsiu jus. Aš patvirtinsiu su jumis savo sandorą.
Metų derliaus užteks iki naujos pjūties; likutį turėsite pašalinti, kad turėtumėte vietos
naujam derliui. Gyvensiu tarp jūsų ir mano siela nesibjaurės jumis. Vaikščiosiu tarp
jūsų ir būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. (Kunigų 26, 3; 26, 9–12).
Parengė Robertas Peteraitis
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Įžvalgos

Asmens
buvojimas svetur
MINTYS, APMĄSTYMAI,
2 tomas

Antanas Maceina
Niekas nepalieka savo
tėvynės džiūgaudamas.
Senieji kolonistai, buvę
iškilmingai išlydimi kelionėn,
nėra išeiviai tikrąja šio
žodžio prasme. Jie yra
greičiau savo tautos bei
valstybės pratęsimas į naują
šalį, jos perkėlimas ne kartą
net į kitą žemyną, pasiliekant
tai pačiai istorinei sąmonei
ir tam pačiam politiniam
ryšiui. [...]
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Tačiau kolonistinio pobūdžio išeivių seniai
nebėra. Šiandien esama tik išeivių, kurie savo
tėvynę palieka prievarta, išvaromi iš jos arba
vargo, arba priešo. Tai arba duoneliautojai,
arba pabėgėliai. Pirmieji ieškosi svetur ge
resnio gyvenimo, antrieji gelbstisi nuo per
sekiojimų ir mirties; pirmieji trokšta duonos,
antrieji – laisvės. Negalėdami vienos ar kitos
rasti tėvynėje, jie palieka šią su sopuliu širdyje,
bet vis dėlto palieka, ne pratęsia ir ne perkelia
svetur, kaip tai daro kolonistai. Duoneliautojai
ir pabėgėliai yra tikri išeiviai. Jie atsisveikina su
sava tėvyne – savo viduje dažniausiai laikinai,
iš tikro gi beveik visados amžinai. Retas duo
neliautojas grįžta praturtėjęs, ir retas pabėgėlis
sulaukia tokių pakaitų savo tėvynėje, jog į ją
grįžtų kaip laisvas žmogus. Todėl pagrįstai
galima teigti, kad šioms abiem išeivių katego
rijoms buvojimas svetur virsta pastovia būkle.
Ir kaip tik čia slypi pirmasis išeivio tragikos
bruožas. Būdamas priverstas palikti tėvynę,
išeivis puoselėja nuolatinę viltį, kad kada nors
vis dėlto jis grįš atgal, sykiu betgi regi, kad ši
viltis yra savęs paties apgaulė. [...]
Antra vertus, šiandien reikšminga yra tai,
kad šios dvi išeivių kategorijos – duoneliauto
jai ir pabėgėliai – pamažu liejasi į vieną: žmo
nės dabar palieka tėvynę todėl, kad politinis
priešas naikina ne tik laisvę, bet ir duoną (plg.

dabartinę Indokiniją). Ir kaip tik todėl mūsų
dienų išeiviai nebėra tik pavieniai asmenys ar
nedidelės grupės, o jau ištisos minios. Tėvynės
padėtis išstumia milijonus, kurie bėga todėl,
kad pasilikę vis tiek būtų sunaikinti arba bado,
arba priešo. Užtat jų bėgimas, palyginant jį
su paskiruolių bėgimu, yra grynai neigiamas:
peržengti savos valstybės sieną, danginantis į
nežinią. Mūsų dienų išeiviai atsiduria visiškoje
tamsoje ir yra verčiami pasitikėti kitų tautų
svetingumu. Bet kaip tik čia ir iškyla antrasis
išeivio tragikos bruožas, net žymiai skaudesnis
nei pirmasis.
Kas gi yra svetingumas? [...] Pasak Daniėlou,
svečias yra svetimojo vardas; svetimojo, kuris
nepriklauso mano rasei, mano tautai, mano
giminei ar šeimai, kurį todėl galima pergyven
ti [...]. Šis žmogus nėra savasis. Gali jis būti
priglaudžiamas ir net pavaišinamas, tačiau
jis niekad netampa vietiniu arba čiabuviu. Jis
yra atėjūnas, vadinasi, svečias, kuris juo ilgiau
būna, juo labiau nusibosta, pereidamas galop
į nekenčiamo priešo kategoriją. Norėdamas
gi priešiškumo išvengti, jis turi nusižeminti,
vadinasi, elgtis, kalbėti ir mąstyti taip, kaip
ir kiti, jį priėmusieji. Būdamas pabėgėlis bei
atėjūnas, jis yra vargšas, jį gi priglaudusieji
yra gailestingieji. Tad jis ir privalo buvoti
vargšo būsena, dėkodamas už jam parodytą
gailestingumą. Svetingumas yra elgsena vargšo
akivaizdoje ir tuo pačiu žmogaus pažeminimas. Ne du bičiuliai sėdi prie vieno stalo, o

vargšas atėjūnas ir nevargšas čiabuvis, net jei
šis medžiagiškai būtų ir labai neturtingas. Sve
tingumas yra žmogaus atstumas nuo žmogaus
ir galop žmogaus atstūmimas. Svečias ateina
ir yra priimamas tik todėl, kad jis privalo išeiti. [...] Jei betgi išeiviai kur nors pastoviai ir
įsikuria, tai čia pat jie esti tykomi savaimingos
ir sąmoningos pastangos įliedinti juos į naujos
šalies visuomenę ir kultūrą. Kiekvienas kraštas
trokšta atėjūnus suvirškinti. [...]
Niekas svetimame krašte nenori išeivio
tapatybės. Visi stengiasi šią tapatybę naikinti,
diegiant jam kitą, tačiau, kaip netrukus maty
sime, melagingą, kuri žmogų paverčia istoriniu
klajokliu. [...] Nes jei išeivis nori išsilaikyti ne
sunaikintas savo tapatybėje, jis turi atsiriboti,
vadinasi, ištrūkti iš tų išskėstų rankų, kurios jį
priėmė, kurių glėbyje jis betgi pradeda dusti ir
galop visiškai uždūsta.
Santykis su svetima istorija
Šitoje vietoje susiduriame su išeivio būčiai
lemtingu klausimu: ar iš viso yra įmanoma
tėvynę palikti? Pirmu žvilgsniu šis klausimas
atrodo gana keistai ir net beprasmis. Argi mili
jonai įvairių įvairiausių pabėgėlių ir duoneliau
tojų nėra savos tėvynės palikę? Pamąsčius gi
liau, klausimas atsiskleidžia kaip esminis, kad
suprastume, ką gi iš tikro reiškia būti svetur.
Esame įpratę suvokti tėvynę visų pirma erd
vės prasme. Palikti tėvynę reiškia peržengti
šios erdvės sienas. Minios žmonių yra savos tė
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vynės erdvę palikę ir atsidūrę už jos sienų. Ta
čiau tėvynė kaip erdvė yra tik rėmai, kuriuose
gyvena tauta. Tuo tarpu tautos buvojimas arba
jos gyvenimas yra laikas, ne erdvė. Tiksliau
sakant, tai laikas, vykstąs tam tikroje erdvėje.
Tėvynės sąvokoje erdvė ir laikas susilieja į
vienį. Bet juos galime perskirti. Galiu netekti
tėvynės kaip erdvės, atsidurdamas svetur. Tai
savaime aišku. Tačiau ar galiu netekti tėvynės
kaip laiko, atsidurdamas už jos istorijos? Ar
istorija turi sienas, kurias galėčiau peržengti,
pereidamas į naują laiką, kaip kad, bėgdamas
nuo bado ar priešo, pereinu į naują šalį?
Tėvynė nėra tik erdvinis gamtovaizdis, bet
sykiu ir mano tautos gyventas bei gyvenamas
laikas, vykstąs šiame gamtovaizdyje. Dar dau
giau: erdvinis gamtovaizdis virsta tėvyne tik
tautos laiko arba jo istorijos apipavidalintas.
[...]
Dvasinė tėvynės pusė irgi yra istorijos kūri
nys, pradedant kalba ir baigiant visuomenine
santvarka. [...] Trumpai tariant, tėvynė yra
istorijos sukurta tautos buveinė. Ji apima ir
erdvę, ir laiką, kurio eigoje kinta erdvė ir gema
dvasiniai veikalai kaip šios erdvės turinys.
Užtat tėvynei suprasti vienos geografijos nepa
kanka. Jai reikia ir istorijos. Net žymiai daugiau
istorijos negu geografijos.
Jei tad tėvynė yra erdvės ir laiko junginys,
tai apie pasitraukimą iš jos tegalima kalbėti
tik erdvės atžvilgiu. Tuo tarpu istorijos sienų
peržengti negalima ir į naują istoriją pereiti
neįmanoma. Juk kas gi būtų ši nauja istorija?
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Ne kas kita, kaip istorija tos tautos, kurion esu
priimtas kaip svečias, vadinasi, kaip atėjūnas.
Be abejo, man yra suteikiama teisė buvoti čia
nuolatos, čia dirbti, gimdyti bei auginti vaikus
ir galop mirti. Betgi kokiu būdu atėjūnui – jo
vaikams ir vaikų vaikams – svetimo krašto
istorija galėtų tapti savąja? Kokiu gi būdu jis
galėtų „iškeliauti” iš savos tautos istorijos ir
pereiti į kitą istoriją?
Neištikimybė istorijai kaip savajai kilmei ir
padaro, kad žmogus virsta istoriniu klajokliu,
keliaujančiu „į bedugnę tuštumą“ (K. Jaspers).
Jungdamasis į naują istoriją, jis aiškiai jaučia
ir net žino, kad tai melas, kad jokios naujos is
torijos jis turėti negali. Gi nutraukdamas ryšius
su sava istorija, jis pradeda gyventi neištikimo
jo būsena sau pačiam ir apsiriboja akimirkos
reikalais arba tuo, kas yra „aktualu“. Asmeninis
apsisprendimas būti tos ar kitos tautos nariu –
ši tariama „laisvė“ apsispręsti vilioja šiandien ir
mūsiškius – čia nieko nepadeda, kadangi toks
apsisprendimas turi turėti istorinį užnugarį.
Jo nesant, apsisprendimas lieka be turinio ir
todėl netenka reikšmės, virsdamas savavališku
veiksmu, kuris iš tikro dažnų dažniausiai esti
ne kas kita, kaip meilikavimas svetimiesiems
kokios nors naudos, paprastai profesinės, dė
lei. Kai lietuvis apsisprendžia būti amerikiečiu,
braziliečiu, kanadiečiu ar vokiečiu, tuo pačiu
jis apsisprendžia nebūti lietuviu. Tai ir yra
neištikimybė savai istorinei kilmei arba šios
kilmės paneigimas, o tuo pačiu neištikimybė
sau pačiam arba tikrosios tapatybės paneigi
mas. Dorinės nevertės toks apsisprendimas
įgyja todėl, kad čia žmogus sąmoningai neigia
tai, kas esąs, ir tuo pačiu meluoja sau pačiam
ir kitiems. [...]
Ši lemtinga išeivių klaida yra paprastai
daroma todėl, kad jie dažnai neskiria istori
jos nuo kultūros. Kultūra, būdama „visa tai,
kas protu ir kūnu sukuriama ir perduodama
ateinančioms kartoms“, ir apimdama „visas
gyvenimo sritis“, pasisiūlo išeiviui pirmiau
siai, jam atkeliavus į svečią šalį. Ir jis privalo
ją pasisavinti, jei nori šioje šalyje pasilikti.
Jis privalo išmokti svetimos kalbos, pažinti jį

priglaudusios visuomenės santvarką ir socia
linį, mokslinį, meninį jos veikimą; jis privalo
gerai pasiruošti savai profesijai ir sąžiningai ją
vykdyti. Trumpai tariant, išeivis privalo tapti
dvikalbis ir dvikultūris. [...]
Vis dėlto svetimos kultūros prisiėmimas
ir gilus jos pažinimas dar anaiptol nepadaro
žmogaus šią kultūrą sukūrusios ir tebekurian
čios tautos nariu, nes kultūra yra ilgo vyksmo
ir tautos istorijos vaisius. [...] Svetima istorija
niekad nėra ir negali būti mano kilmė, todėl
šios istorijos nuosėdos bei pėdsakai arba kul
tūra, mano pažinta bei pasisavinta, nepadaro
manęs kilusio iš tos istorijos. O jei esu svetim
šalis istoriškai, tai tuo pačiu esu svetimšalis ir

tautiškai, nepaisant, kad gyvenamojo krašto
kultūrą pažinčiau net ligi jos gelmių ir ja
naudočiausi net geriau negu čiabuviai. Nes
tik istorija kuria tautą, ir tik manos istorijos
tapatybė tautos istorijai padaro mane tos ar
kitos tautos nariu. [...]
Į ankstesnį tad klausimą, ar galima savą
tėvynę iš viso palikti, reikia atsakyti dvejopai.
Tėvynę kaip erdvę palikti galima, ir ją yra
palikę milijonai. Tėvynės kaip istorijos palikti
negalima, kadangi negalima išeiti iš laiko.
Žmogaus gi laikas visad yra istorija. Išeiti iš
tėvynės kaip istorijos neįmanoma, nesunaiki
nus paties savęs. Kas tai mėgina, netenka bet
kokios istorijos: paneigęs savąją ir negalėda
mas prisiimti svetimosios, toks žmogus virsta
istoriniu klajokliu, nežinodamas galop, kur
apsistoti. Išeivių aistra „gerai įsikurti“ yra šios
klajoklinės būsenos išraiška. „Geras gyveni
mas“ turįs atstoti prarastą įsišaknijimą savoje
istorijoje. Tačiau šis nevykęs pakaitalas kaip tik
ir yra pats pavojingiausias išeivių duobkasys.
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Dievo rankose

Ramybės oazė
Sūnelių šėliojimas su
žviegimo protrūkiais ir
nuolat besikartojantys
šūksniai: „Mama, žiūrėk!“ ir
vėl įveikė mane. Svetainėje
įjungiu animacinį filmuką
gerai žinodama, kad dabar
dvidešimt minučių bus
tikrai ramu. Tad užsikaičiu
virdulį, užsiplikau kavos
ir, nuėjusi į vaikų kambarį,
įsisupusi į antklodę, krentu į
krėslą prie lango.
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Įsistebeiliju į tolį, pro medžių viršūnes
žvilgsnis nukrypsta aukštyn į dangų. Et, kaip
norėčiau pakilti ir skristi! Toli toli nuo čia. Ten,
kur tvarka, ten, kur ramu...
Auginu du mažus berniukus. Vienam greitai
bus penkeri, kitam – treji. Du nepriekaištingi
Dievo kūrinėliai (už kuriuos kasdien dėkoju
Aukščiausiajam). Tačiau šie du nepriekaištin
gi kūrinėliai tobulai kuria namuose chaosą.
Neseniai perskaičiau taikliai mūsų buto būklę
perteikiantį pasakymą: „Tvarkytis namuose
su mažyliais – tai tas pats, kaip kasti sniegą
siaučiant sniego pūgai.“ Tiesiog kaip pirštu į
akį! Daiktai pas mus vienoje vietoje neužsibū
na ir vis kažkur pradingsta. Niekas nežino kur
(kaltininkas dažniausiai pamiršta, kur padėjo).
Todėl mėgaujuosi kiekviena akimirka, kai
galiu maitintis savo mintimis, o ne sūnelių. Kai
galiu atitrūkti nuo nematomos, bet vis dar mane
stipriai laikančios bambagyslės ir atsidurti ten,
kur mano siela randa RAMYBĘ. Ta vieta yra kaž
kur tarpukalnėje, apaugusi medžiais milžinais,
kvepiančiais drėgme persismelkusia lapija, per

sipynusia rytinės saulės (be galo mėgstu saulėtus
rytus!) spinduliais. Ten yra maloniai šilta, tad dė
viu šviesia (be vaikučių pirštukų nuospaudų) ju
desių nevaržančia suknele (ne džinsais!). Palaidų
plaukų sruogos nerūpestingai plaikstosi papūtus
švelniam kalnų vėjeliui, kviečiančiam giliai giliai
įkvėpti gaivaus oro ir prisipildyti RAMYBĖS.
Tikiu, kad su šia ramybės oaze labiausiai susita
patina mamos, auginančios 2–4 metų amžiaus
vaikučius. O šis mano širdies ilgesys išduoda ne
ką kitą, kaip gilų nuovargį.
Ypač tomis dienomis, kai vaikai sirgdavo ir
visą dieną būdavo namuose, pagaudavau save
mintimis nuklystant į RAMYBĖS oazę. Vien
galvojimas apie tai jautriai paglostydavo širdį.
Bet, žinote, toje ramybės oazėje aš niekada
nebūdavau viena. Su vyru, pagalvosite? Labai
jį myliu, bet ne su juo. Mano širdies troškulio
jis niekada nesugebėtų patenkinti, kad ir kaip
stengtųsi. Su savo vieninteliu nematomu, bet
be galo mane mylinčiu Viešpačiu. Ši RAMY
BĖS oazė yra Jo kūrinys, o Jis pats yra RAMY

BĖS šaltinis – tas šviežio oro gurkšnis. „Vieš
pats yra mano ganytojas – aš nestokosiu. Jis
paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda
mane prie tylių vandenų. Jis atgaivina mano
sielą...“, – parašyta Šventajame rašte, 23-ioje
psalmėje, ir užantspauduota mano širdyje...
Jau daug metų keliauju per gyvenimą su
savo Viešpačiu. Bet vis dar pagaunu save
nuklystant ir beieškant sielos atgaivos darbo
užmojuose, kituose santykiuose ar televi
zoriuje. Toliau nuo vaikų... Bet ir tada būnu
nelaiminga, nepatenkinta savimi, viskuo. Pik
ta. Niekas, visiškai niekas neatgaivina mano
širdies kaip gerasis mano širdies Ganytojas. Iš
svetainės per visą butą nuaidi: „Mama, pasupk
mane!“, „Aš pirmas!“, „Ne, aš, nes jis jau buvo
pirmas!“ Esu čia, nes jiems manęs reikia. Tik
dabar pailsėjusi „žaliuojančiose ganyklose prie
tylių vandenų“ jaučiuosi lyg naujai prisikėlusi.
„Ateikite, pirmiausia aš jus stipriai apkabin
siu...“, – atsiliepiu.
Diana G.

Projektas
„Kad vaikai dori užaugtų“
Kasdien skubėdami ir lėkdami dažnai pamirštame vieni su
kitais dalintis džiaugsmu ir gerumu. Neretai taip įsisukame į
savo kasdienę rutiną, jog kitų tiesiog neprisimename, o visą
dėmesį sutelkiame į save ir savo poreikius. Todėl šiandien
susimąstykime apie vaikus, apie tai, kaip jie moka džiaugtis
kiekviena diena, net ir maža smulkmena ar staigmena
pradžiugina jų širdeles. Juk vaikai yra mūsų ateitis. Sėkime į jų
gyvenimą tik gerumo sėklas. Dievo žodis sako:
„[...] o kas dosniai sėja, dosniai pjaus“. (2 Kor 9, 6).

Tad projektas „Kad vaikai dori užaugtų“
kviečia Jus prisidėti prie džiaugsmo ir gerumo akcijos
„Padovanok žurnaliuką „Vakaro žvaigždelė“ pirmam sutiktam vaikui!“
Žurnalą „Vakaro žvaigždelė“ galite įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose,
spaudos kioskuose, krikščioniškuose knygynuose,
internetinėse parduotuvėse km.lt bei knygos.lt.
Taip pat „Gerosios Naujienos centre“ (Pylimo g. 20-10, Vilnius).

Juk gerumas užkrečiamas, tegu tai prasideda!

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 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:

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

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.
Maršrutas:
Jeruzalė (Alyvų kalnas,
Getsemanės sodas,
Nukryžiavimo bazilika,
Raudų siena ir kt.),
Betliejus (Jėzaus Lopšio
bažnyčia, Piemenų
laukas), Nazaretas
Palaiminimų kalnas, I a.
kaimas – rekonstrukcija,
Galilėjos Kana,
Kafarnaumas, Kumrano
olos. Negyvosios ir
Viduržemio jūros SPA
(purvo kubilai, mineralų
vonios, masažai),
fotosesija su senoviniais
drabužiais, garso ir lazerių
šou „Dovydas“.

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

KIEKVIENAS
VYRAS – KOVOTOJAS

„Gerosios naujienos centras“ drauge su
„Trans World Radio“ (TWR) ir „The Navigators“
išleido Biblijos studijų ciklą vyrams
„Kiekvienas vyras – kovotojas“. Tai mokinystės
kursas vyrams, norintiems tapti tokiais
kovotojais, kaip numatė Dievas – gyventi
visavertiškai, subręsti ir būti pasiruošusiems
kovoti bei laimėti visose gyvenimo kovose.
Biblijos studijų ciklą „Kiekvienas vyras –
kovotojas“ geriausia naudoti mažoje 4–6
vyrų grupėje. Pirmame kiekvienos pamokos
puslapyje yra vadovo gidas. Taip pat
nemokamai programa Skype pamokysime jus
vesti šias grupeles –
registruokitės tel. 8 650 43877 (Robertas).
Kursą įsigyti bei pamatyti šio kurso video
pristatymą galite interneto svetainėje

http://kvk.skaitiniai.lt
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artais lietuvių vaikai užsienyje
kelia klausimą: „Kodėl turiu
būti lietuvis ir mylėti Lietuvą, kurios
nepažįstu ir nesu matęs?“
– A. Jankutė „Laiškai lietuviams“

eiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus,
Ten pradžius krūtinė,
Atgaivins jausmus.
– Liaudies dainos žodžiai

vetimame krašte, nors ir
gerų žmonių buvo, bet vis
tiek jautiesi svetimas, kaip
penktas ratas prie vežimo.
Savo tėvynėje esi savo
namuose.
– Kunigas Petras Girčius

migracija – lyg
pomirtinis gyvenimas,
iš kurio niekas negrįžta.
– Anatolij Šarij

E

migracija – tai atsakomybė. Kai kas
mano, jog tai atsakomybė išvykti,
kad vaikai galėtų gyventi geriau. Bet aš
manau, kad tai atsakomybė padaryti
taip, kad mano vaikai norėtų gyventi čia.
– Aleksej Navalnij

E

migracija veši tuomet, kai
gimtinė nyksta.
– Georgij Aleksandrov
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Viešpatie, mus tremia ir marina
Ir tikėjimą mums plėšia iš širdžių,
Ir stumia iš namų į lauką plyną
Atsigrįžti į degėsius tuos skurdžius...
– Jonas Aistis, „Malda“

