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Turinys
Sveiki, mieli žurnalo skaitytojai,
šiais metais, kaip niekada anksčiau, pasitikome visiškai
kitokią vasarą. Ją pradėjome dar nesibaigus karantinui dėl
koronaviruso. Taip, pasaulio, kuriame gyvename, realybė
jau pasikeitė, ir daugeliui tikinčiųjų darosi akivaizdu, jog
kaip kalbama Biblijoje, netrukus neatpažįstamai pasikeis
viso pasaulio veidas. Tačiau Kristus visada ragino savo mo
kinius nebijoti, imti savo mokinystės kryžių ir sekti paskui
savo Mokytoją. Ir tai yra viena iš pačių stipriausių vilčių,
kuri niekada nenuvils Jėzumi sekančių tikinčiųjų.
Apie mokinystę ir pakalbėsime šiame žurnalo „Gyvieji šal
tiniai“ vasaros numeryje.
Evangelijos mokytojas prof. Charles Stanley labai paprastai
paaiškina, kaip tikintiesiems galima sekti Jėzumi: „Dievas
nuolat kviečia Juo sekti. Kaip tai galima padaryti XXI am
žiuje? Ogi daryti tai, ką mūsų vietoje darytų pats Jėzus.
Gyventi ir elgtis taip, lyg Jėzus būtų mūsų kūne, vadintųsi
mūsų vardu ir gyventų mūsų aplinkoje. Sekti Jėzumi reiškia
Jam paklusti.“
Straipsnio autorius Henrikas Žukauskas skaitytojus supažin
dina su visą žmogaus gyvenimą reformuojančia mokinyste:
„Dievo Karalystės mokymas nebuvo mokymas apie išorines
apeigas, jis siekė prasismelkti ir praktiškai performuoti visą
mokinių gyvenimą – šeimos, bendruomenės ir visuomenės.
Ši mokinystė apėmė nerimą ir nesaugumą dėl ateities, bai
mes, dėl kurių žalojame save ir kitus. Mokinystėje per Jėzaus
darbus ir žodžius Dievas atsiskleidė kaip mylintis Tėvas.“
Negali nepastebėti ir autoriaus Arnoldo Matijošiaus drąsiai
išreikštų minčių apie mokinystės kelio sunkumus: „Nerū
pestingai ir neatsakingai užsiėmę mokinyste lyg šiuolaikiniai
filosofai, (…) mes taip pat traukiame Jėzaus mokymo tuniką
kiekvienas ant savęs, svarbiausia – kitų sąskaita. (…). Kiek
viena bažnyčia ir kiekvienas jos narys dar tik skausmingai
mokosi nesakyti, jog tik jiems teisėtai priklauso prikalto prie
kryžiaus Jėzaus gyvenimo pamokos.“
Mums reikia suprasti, jog sekimas paskui Jėzų, kasdien vis
labiau perprantant mokinystės pamokas, tęsis iki pat per
galingos pabaigos. Esame mylimi, aprūpinami dieviškąja
išmintimi ir raginami ištvermingai mokytis. Būti geru mo
kiniu visada malonu, juo labiau žinant, kad sukauptą patirtį
nusinešime į savo dangiškuosius Namus.
Palaimintos jums vasaros!
Redaktorė Lina Jurgaitienė
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Ar mokinystė
būtina

Ganytojo žodis

Henrikas Žukauskas
Misionierius, teologas

Išgirdęs apie krikščionišką
mokinystę ar pamatęs naują
programą, iškart grįžtu prie keleto
klausimų. Rašte akivaizdžiai
matome, jog pirmieji krikščionys
buvo vadinami Kristaus
mokiniais. Daugelis neprieštaraus,
jog mokinystė yra svarbi, bet
ar ji iš tiesų yra būtina visiems?
Ar ji skirta tik krikščionims –
išrinktiesiems?
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Jei atsakau teigiamai, turiu sutikti, kad
mokinystė reiškia nuoseklią ir kryptingą
veiklą, bent jau mūsų laikais. Tačiau Šventa
jame Rašte nerandu vieno šios veiklos apra
šymo ar vieno modelio. Šiandien Lietuvoje
atrastume ne vieną programą. Ar mokinystę
man reikėtų susieti su jomis, ar jas pradėjęs
jau eisiu teisingu keliu? Kokia tai galėtų būti
programa, ar ji suteiks tai, ko siekiu per
tris keturias intensyvias savaites ar metus?
Svarbiausia, ar atsiliepdamas į mūsų apsi
sprendimą, pasirodys tinkamas mokytojas ir
ar jis dalyvaus šiame procese? Ir koks tokios
mokinystės tikslas? Esu tikras, jog progra
mos turi atsakymus į šiuos klausimus ir juos
verta apsvarstyti prieš imantis veiklos. Ta
čiau ir išsprendę šiuos „teorinius“ klausimus,
liekame atsakingi tai praktiškai įgyvendinti
ir suderinti su kitais įsipareigojimais. Tikiuo
si, jog daugeliui tokių kliūčių neiškilo, o jūs
atradote šių ar panašių klausimų sprendimą
ir žygiuojate mokinystės keliu. Būtų įdomu
išgirsti, ką patyrėte.
Kelio pradžia
Kai skaitau Evangelijos pasakojimus ir
mėginu įsivaizduoti mokinystę, Kristaus
sekėjus pirmiausia matau keliu paskui Jėzų
einančius vyrus ir moteris. Tikriausiai taip
mąstau dėl matytų paveikslų ir filmų. Taip,
kartais ši Kristaus mokinių grupelė panaši į
tolumoje einančius keliauninkus, kartais at
rodo minios apsupta, kartais jie sėdi valtyje.
Bet dažniausiai jie kelyje. Kelionė kažkur
prasidėjo: palikti žvejų tinklai ar muitinės
postas, kaip Mato atveju. Tai suteikia vaiz
dams dramatiškumo ir aštrumo. Jie nuėjo
keliu, palikę savo ankstesnį gyvenimą. Skai
tytojai dažnai gali mėginti įsivaizduoti save
mokinių vietoje. Tačiau daugelis iš mūsų
niekur neišėjome ir sekimas mums labiau
tinka kaip metafora. O pačią mokinystę tam
pa labai sunku konkrečiai apibūdinti. Tai ar
ji svarbi, ar būtina? Juk jei būtina, mes turė

Dievo Karalystės
mokymas nebuvo
mokymas apie išorines
apeigas, jis siekė
prasismelkti ir praktiškai
performuoti visą
mokinių gyvenimą –
šeimos, bendruomenės
ir visuomenės.
tume kiekvienas atrasti atsakymus, ką mums
reiškia būti Kristaus mokiniais ir praktiš
kai tokiais tapti. Tačiau jeigu svarbus tik
pats susitikimas su Kristumi ir atsidavimas
Dievui, tada daugiausia dėmesio skiriame
įtikėjimui. Tada mums svarbiausia įsitikinti,
kad iš tiesų susitikome su Jėzumi ir teisingai
tikime Evangelija. Visi toliau išsakyti Jėzaus
pamokymai teisingi, geri ir gražūs, bet...
Kelionė su Jėzumi iš paukščio skrydžio
Šiandien siūlau aptarti sekimo Jėzumi
svarbą, pažvelgiant į evangelijas tarsi iš
paukščio skrydžio. Pasirinkau Evangeliją
pagal Morkų ir jos fragmentą tarp 8 skyriaus
22 eilutės ir 10 skyriaus 52 eilutės. Viena iš
priežasčių šioms ištraukoms pasirinkti yra
ta, jog čia Jėzus su savo mokiniais nuolat yra
kelyje; jie keliauja daug intensyviau nei kito
se šios Evangelijos vietose. Kadangi sekimas
paskui Jėzų arba mokinystė vyksta „kelyje“,
tai padės mums geriau įsivaizduoti, kas gi
vyksta tame kelyje. Tai pamatę galėsime
atpažinti, kaip panašūs dalykai vyksta mums
šiandien. Akivaizdu, jog kelias evangelistui
Morkui, Jėzui ir Jo mokiniams nėra vien tik
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geografinė sąvoka – atstumas tarp taško A
ir taško B. Artėja jų kelionės pabaiga, tai yra
kulminacija, atomazga. Kelias kalba ir apie
laiką, panašiai kaip mes sakome, kad esame
gyvenimo kelionėje.
Antra priežastis šiai Evangelijos pagal
Morkų ištraukai pasirinkti yra ta, kad būtent
šiame kelionės ruože, Betsaidoje, Jėzus sutin
ka aklą žmogų, kurio pagydymas yra ypatin
gas (žr. Mk 8, 22–26). Jau anksčiau evange
listas Morkus naudojo aklumo vaizdinius iš
Izaijo pranašystės (Mk 4). Tačiau ten jie buvo
tarp palyginimų apie Dievo karalystę; suprasti
juos buvo sunku, nes širdys buvo aptemusios.
O šiose Evangelijos pagal Morkų ištraukose
gausu aiškių Jėzaus Kristaus pamokymų. Juos
turėtų būti lengviau suprasti. Tačiau svarbu
pamatyti, kad jie yra įsprausti tarp dviejų
stebuklų – aklųjų išgydymų.
Pirmasis išgydymas yra ypatingas, nes
jis vienintelis toks visose evangelijose, tai
yra išgydymas stadijomis, dalimis. Tarp
„... regiu žmones. Lyg kokius medžius matau
juos vaikščiojančius“ (Mk 8, 24). Antrasis
išgydymas visiškai kitoks, jis momentinis,
ir Bartimiejus iškart nuseka paskui Jėzų. Tai
yra geriausias mokinio pavyzdys: „Jis tuoj
pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu“
(Mk 10, 52). Tarp dviejų skirtingų neregių
pagydymų matome visą buvimo kelyje su
Jėzumi (kitaip – mokinystės) svarbą. Be to,
kad nuorodos į „kelią“ šioje ištraukoje suda
ro pusę visų „kelio“ paminėjimų Evangelijoje
4

pagal Morkų, kas dar joje ypatingo? Joje Pet
ras išpažįsta Jėzų. Kristaus mokyme nebelie
ka paslaptingų palyginimų apie Karalystę,
kurių nei jie, nei minios negalėjo suprasti.
Jėzus aiškiai kalba konkrečius dalykus. Tris
kartus (Mk 8, 31; 9, 31; 10, 38–45) Jis tiesmu
kai kalba apie laukiančią kančią. Čia pat yra
pasakojimas apie Jėzaus atsimainymą, kur
mokiniai pamato Karalystės šlovę ir po to
sekusį susidūrimą su nebylios dvasios apsės
tu berniuku. Vaiko tėvas sako: „Tikiu! Padėk
mano netikėjimui!“ Tai parodo mokiniams,
kad išgydymas yra dovana, o ne jėga, kuria
galima manipuliuoti, todėl reikia asmeninio
ryšio su Dievu – maldos.
Šie fragmentai kalba apie bendrus „kelio“
dalykus: kur kelias veda, kokia jo kaina, ko
kiu būdu mokytojas dalyvauja kelionėje ir
kokia yra jo dalyvavimo svarba. Bet šioje da
lyje taip pat yra Jėzaus pamokymai apie tai,
kas yra didžiausias (Mk 9, 33 f ), apie „kitus“,
kurie kartu nevaikščiojo (Mk 9, 38 f ), apie
susidūrimus bendruomenėje (Mk 9, 42 f ),
skyrybas (Mk 10, 1 f ), vaikus (Mk 10, 13 f ),
turtą (Mk 10, 17 f ) ir valdžią (Mk 10, 35 f ).
Jie persipynę su artėjančios kančios perspė
jimais. Susidaro įspūdis, jog būtent dėl šios
Dievo karalystės vizijos, kuri visa tai paliečia
ir transformuoja, įgalindama mažiausius,
Jėzaus ir laukia mirtis nuo laikmečio ga
lingųjų rankų. Kaip mokiniai reaguoja į šią
Jėzaus Kristaus „programą“? Petras mėgina
Jį atkalbėti, ir taip net nesuprasdamas pa

Mokinystėje per
Jėzaus darbus ir
žodžius Dievas
atsiskleidė kaip
mylintis Tėvas.
sirenka Jėzaus priešininko pusę; o Jonas ir
Jokūbas išgirsta tik nuorodas į šlovę, bet
ne kentėjimą. Taip jie užpykdo kitus moki
nius. Neaišku, dėl ko, nes visai neseniai šie
aiškinosi, kuris tarp jų didžiausias. Panašu,
kad jie yra pusiau akli. Vienintelis teisingai
reagavęs į Mokytoją yra aklasis Bartimiejus.
„Jis tuoj pat praregėjo“, ir tai matome iš to,
kad jis nusekė paskui Jėzų keliu į Jeruzalę,
t. y. padarė tai, ko tikimės iš mokinio. Šis jo
atsakas seka po Dievo stebuklo.
Mokinystė yra būtina
Kaip šis Evangelijos pasakojimas gali pa
dėti suprasti, ar mokinystė būtina? Kuris iš
mūsų norėtume gyventi matydami žmones
lyg medžius vaikščiojančius? Esame įpratę
gyventi ir dirbti viską aiškiai matydami. Mi
nutėlę pasvarstykime apie tai, ką atskleidžia
mokinių paveikslas. Mums galbūt atrodys,
jog žinome ir suprantame, bet iš tiesų gy
vensime tik apgraibomis. Ir net negalime

įvertinti, kiek visko nematome. Be to, mūsų
nesigaudymas nėra be dėmės. Jėzaus sekėjai,
o dar labiau kiti, nematė ne todėl, kad buvo
lyg akli gimę kačiukai – gražūs, mieli ir pū
kuoti – bet todėl, kad jų širdys buvo kietos.
Kitaip sakant, jie regėjo, bet jų požiūris į
valdžią, santuoką, vaikus bei turtus ir kančią
buvo suformuotas jų laikmečio ir jų pačių
interesų, baimių ir nesaugumo. Persismelkęs
į širdies gelmes, jiems tai buvo natūralus el
gesio modelis šeimose, su vaikais, darbuose.
Tai jie perdavė kitiems, t. y. juos formavo.
Todėl kai susidūrė su Jėzumi Kristumi ir Jo
veiksmais, jie nesuprato, ką Jis kalba, arba
girdėjo tik tai, ką norėjo.
Mokinystė ir buvo ši malonė, kviečianti
iš prietemos ateiti į šviesą. Tačiau tai galėjo
vykti tik praktiškai, nes tik taip pasiekiama
aklumo šaknis širdyje. Dievo Karalystės mo
kymas nebuvo mokymas apie išorines apei
gas, jis siekė prasismelkti ir praktiškai per
formuoti visą mokinių gyvenimą – šeimos,
bendruomenės ir visuomenės. Ši mokinystė
apėmė nerimą ir nesaugumą dėl ateities,
baimes, dėl kurių žalojame save ir kitus. Mo
kinystėje per Jėzaus darbus ir žodžius Dievas
atsiskleidė kaip mylintis Tėvas. Bet norint
suvokti šią tiesą, mokiniams būtinai reikėjo
eiti keliu, susidurti su jo iššūkiais, pulti ir
leisti Dievo malonei paliesti jų giliausius įsi
tikinimus. Tyras, vienalytis sekimas Jėzumi
Kristumi yra šio sunkaus proceso pasekmė.
Mokinystė yra būtina.
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Geroji žinia

Ką reiškia
sekti Jėzumi

Dr. Charles F. Stanley
„Sekite manimi ir aš padarysiu
jus žmonių žvejais“, – pasakė
Jėzus. Ką šis kvietimas reiškia
XXI amžiuje? Atsakyti į jį reiškia
sekti Jėzaus Kristaus parodytu
pavyzdžiu. Kai pasitikime Jėzumi
kaip savo Gelbėtoju, nutariame
būti Jo sekėjais. Jei jūsų paklaustų,
ar esate Kristaus Jėzaus sekėjas,
greičiausiai atsakytumėte
teigiamai. Kaip po šio sprendimo
pasikeitė jūsų gyvenimas? Ko
atsisakėte ir ką įgijote sekdamas
Jėzumi? Ką kainavo sekimas
Viešpačiu? Kokį poveikį nuo
tada, kai sekate Kristumi, jūsų
gyvenimas turi kitiems?
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Pakalbėkime apie du dalykus: pirma,
apie sekimo Jėzumi realumą, antra – apie
pareigas ir atsakomybę. Kaip nūdien galima
sekti Jėzumi, kai žemėje Jo nebėra? Evan
gelijoje pagal Matą skaitėme, kad kai Jėzus
pasikvietė Petrą ir Andriejų, juodu tučtuojau
metė savo tinklus, paliko tėvo valtį ir nusekė
paskui Jį. Ar kvietimas sekti Jėzumi galioja
ir šiandien, kai po savo mirties ir prisikėli
mo Jėzus nuėjo į dangų ir sėdi Dievo Tėvo
dešinėje? Kaip Juo sekti? Evangelijos pagal
Joną 16-to skyriaus 7-oje eilutėje skaitome,
kad Jėzus paaiškino: „Bet sakau jums gryną
tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei
neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O
nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu.“
Jėzus pasakė, kad nukeliavęs pas savo
Dangiškąjį Tėvą Jis atsiųs Guodėją, Šventąją
Dvasią, kuri bus mumyse ir su mumis. Jis pa
sakė ypatingą dalyką – Šventoji Dvasia įves
mus į tiesos pilnatvę. Ji mus veda ir atsklei
džia Dievo žodį, dėl to skaitydami Šventąjį
Raštą jį suprantame. Kai ieškome patarimo,
prašome Viešpaties išminties ir supratimo,
tuomet Šventoji Dvasia kalba mūsų dvasiai.
Evangelijos pagal Joną 16-to skyriaus 13-oje

eilutėje skaitome, kad Jėzus sakė: „Kai ateis
toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę.
Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti.“
Vadinasi, sekant Jėzumi reikia klausyti
Šventosios Dvasios vadovavimo. Kitaip ta
riant, sekti Jėzumi reiškia Jam paklusti. Jis buvo
ne tik žmogus, bet ir Dievas. Nūdien Jėzaus
neregime, tačiau turime mumyse gyvenančią
Šventąją Dvasią. Ji yra mūsų kompasas, o Bibli
ja – mūsų žemėlapis. Taigi sekti Jėzumi galime
taip pat, kaip Juo sekė Jo mokiniai.
Dievas nuolat kviečia Juo sekti. Kaip tai
galima padaryti XXI amžiuje? Ogi daryti tai,
ką mūsų vietoje darytų pats Jėzus. Gyventi ir
elgtis taip, lyg Jėzus būtų mūsų kūne, vadin
tųsi mūsų vardu ir gyventų mūsų aplinkoje.
Sekti Jėzumi reiškia Jam paklusti.
Pirma, Dievas kviečia į išganymą. Antra,
Jis kviečia pašventinimui – Jo akivaizdoje
gyventi šventai ir dievotai. Jei išganymas
yra vienkartinis potyris, įvykstantis kartą ir
visiems laikams, tai pašventinimas, kitaip
tariant, atskyrimas sekti Kristumi, mokytis,
augti ir tapti panašiam į Jį, yra visą gyvenimą
trunkantis tęstinis procesas.
Penki reikalavimai norintiems sekti Jėzų
Norint sekti Jėzumi, reikia laikytis penkių
reikalavimų.
Pirma, būti jautriam Šventajai Dvasiai. Jei nesuprantate Šventosios Dvasios
darbo, Ja neseksite, nes Ji pirmoji mus pa
moko ir nukreipia, parodo, kas teisinga, o
kas ne. Dievo Dvasia ragina ir skatina eiti
viena ar kita linkme, dėl to labai svarbu su
prasti, kaip Ji veikia mūsų gyvenime.
Antra, norėdami sekti Jėzumi, turime
tarnauti. Negalime sėdėti bažnyčioje ir
nieko neveikti. Jėzus nesakė, kad sekdami
Juo puikiai leisime laiką prie Galilėjos ežero.
Atvirkščiai, Jis pasakė: „Sekite manimi ir aš
padarysiu jus žmonių žvejais“. Laiško Efe
ziečiams 2-ame skyriuje nuo 8-tos iki 10-tos

Jėzus pasakė, kad
nukeliavęs pas savo
Dangiškąjį Tėvą Jis
atsiųs Guodėją, Šventąją
Dvasią, kuri bus
mumyse ir su mumis. Jis
pasakė ypatingą dalyką –
Šventoji Dvasia įves mus
į tiesos pilnatvę.
eilutės apaštalas Paulius rašo: „Jūs juk esate
išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs,
bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad
kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys,
sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.“
Norėdami sekti Jėzumi turime Jam tar
nauti ir būti jautrūs Šventajai Dvasiai.
Trečias reikalavimas yra auka. Paties
Jėzaus gyvenimas mums yra pavyzdys. Evan
gelijos pagal Morkų 10-to skyriaus 29-oje ir
30-oje eilutėse rašoma: „Jėzus tarė: „Iš tiesų
sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir
dėl evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar
seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus
ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir
laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame
pasaulyje – amžinojo gyvenimo.“
Tai, ko atsisakome dėl Jėzaus, niekada
neprarasime, nes Dangiškajam Tėvui nieka
da neduosime per daug. Jėzus sako, kad po
mirties eisite į dangų. Tiesą sakant, paklus
dami Dievui nieko nepaaukojame, aukoja
aplinkiniai. Kartais namiškiai mūsų nesu
7

pranta ir jiems labai sunku mūsų netekti.
Tėvams sunku paleisti savo vaikus. Dažnas
tėvas sako norįs, kad vaikai vykdytų Dievo
valią, tačiau nenori, kad jie būtų misionie
riai. Mieli tėveliai, atiduokite savo vaikus
Dievui, nes jie nebėra jūsų nuosavybė. Auka
yra neatsiejama krikščioniško gyvenimo
dalis. Kuris iš mūsų galėtume pridėję ranką
prie širdies pasakyti, kad iš tiesų Dievui ką
nors paaukojome? Manyčiau, kad Jam nie
ko nesame paaukoję, o veikiau iš Jo visko
apsčiai gavę. Vargus, išmėginimus, sielvartą
ir naštas išgyvename visi, tačiau nė vienas
nesame Dievui ko nors paaukojęs, ko patys
nebūtume iš Jo gavę.
Kartą esu sutikęs pastorių, kuris už savo
įsitikinimus aštuonerius metus praleido ka
lėjime. Tuomet pagalvojau, kad stoviu prieš
žmogų, kuris iš tiesų žino krikščioniško gy
venimo esmę. Pasaulyje yra vietų, kur tikėji
mas Jėzumi Kristumi reikalauja tikros aukos,
tačiau daugelyje šalių žmonės net nesupran
ta, kas tai yra. Girdėdami apie dešimtinę,
nesakykite, kad negalite jos paaukoti Dievui.
Galite samprotauti ir visaip įrodinėti, kad
tai reikia daryti vienaip ar kitaip. Kiekvieną
kartą, kai apaštalas Petras prieštaraudavo
Jėzaus veiksmams, Jėzus turėdavo jį patai
syti. Taigi norėdamas būti Jėzaus Kristaus
sekėju, turite būti jautrus Šventajai Dvasiai
ir pasirengęs iš visos širdies tarnauti Dievui.
Ketvirtas reikalavimas yra savęs atsižadėjimas. Evangelijos pagal Matą 16-to
skyriaus 25-oje eilutėje skaitome, kad Jėzus
sakė: „Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją
praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas
ją atras.“
Atsižadėti savęs reiškia atsisakyti visų
savo teisių. Tapdami Jėzaus Kristaus sekėjais
atsisakome teisės patys priiminėti spren
dimus ir daryti tai, ką norime. Mes esame
brangiai nupirkti. Pirmame laiške Korin
tiečiams, 6-ojo skyriaus 19-toje ir 20-toje
eilutėse, apaštalas Paulius rašo: „Ar nežinote,
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Tik išgyvendami
išmėginimus,
patiriame
Dievo teikiamą
pasitenkinimą,
džiaugsmą ir
ramybę.
kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš
Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?
Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!“
Jėzus mus nupirko savo krauju ir tapo
mūsų Viešpačiu bei šeimininku. Jei Jis yra
Viešpats, vadinasi – ir viršininkas. Darbe
viršininkui ne itin rūpi jūsų gyvenimas,
tačiau Jėzus visai kitoks. Jei ketinate Juo
sekti, privalote suvokti, kad Jis viršininkas,
o jūs tik sekėjas. Jūsų gyvensena parodo, kas
yra jūsų viršininkas. Galbūt patys priimate
sprendimus, o į Jėzų kreipiatės tik iškilus
reikmei? Jėzus šią problemą seniai išspren
dė. Jei Jis mūsų Viešpats, vadinasi, turime
Jam paklusti ir daryti tai, ką Jis sako. Galbūt
ne visada tai patinka ir mes, siekdami savo,
nuo Jėzaus bėgame bei slepiamės. Jis pats
pasakė: „Sekite manimi ir aš padarysiu jus
žmonių žvejais“.
Penktas reikalavimas yra kančia. Mie
las bičiuli, sekdami Jėzumi kančios ne
išvengsime. Nesuprantu, iš kur žmonės
ištraukė klestėjimo doktriną, pagal kurią
išpažinę tai, ko nori, mãno, jog tai ir turės.
Klestėjimo doktrinos šalininkai teigia, kad

jei tik pakankamai tikėsite Dievu, būtinai
išgysite, klestėsite ir būsite palaiminti. Tai
visiškas klaidamokslis, kadangi teigiama, jog
pakankamai tikėdami Dievu, turėsite viską,
ko užsigeidžiate. Tai jokiu būdu nėra tiesa,
nes Dievas duoda tik tai, ko, Jo manymu,
mums reikia. Kartais, kad būtume nuolan
kūs ir daugiau Juo pasikliautume, mums
prireikia kentėti, patirti skausmo ir nuoskau
dų. Manėte, kad būsite išgelbėtas nuo bet
kokios kančios ir skausmo? Stebitės, kur tas
džiaugsmas, ramybė ir laimė, apie kuriuos
rašoma Biblijoje? Visa tai atrasite kančios,
skausmo ir žaizdų apogėjuje. Jei viskas būtų
taip, kaip mes norime, jei nebūtų jokios kan
čios, skausmo, širdgėlos, sunkumų ir išmė
ginimų, Dievo tikrai nepažintume. Pirma,
būtume Jo neverti, nes mums Jo nereikėtų.
Antra, nepažintume įstabios Dievo meilės,
kuri palaiko mus sielvarto, išmėginimo ir
kančios valandą, kai nieko nebesuprantame
ir nieko negalime pakeisti. Tik išgyvendami
išmėginimus, patiriame Dievo teikiamą pa
sitenkinimą, džiaugsmą ir ramybę.
Tarkime, nutarėte nesekti Jėzumi. Kas tuo
met yra jūsų vedlys? Dažnai girdime sakant:
„Tavimi dėtas daryčiau taip arba anaip“, tačiau

tie žmonės nėra jūs, dėl to taip ir nedaro. Kita
vertus, žmonės, kurie neseka Jėzumi, vis tiek
kam nors tarnauja. Žmogus visuomet ką nors
aukoja, nesvarbu, ar jis krikščionis, ar ne, tie
siog tai daro dėl kitokių priežasčių. Nesekantys
Jėzumi taip pat patiria skausmą ir kančias
bei savęs atsižadėjimą. Kvaila manyti, jog yra
kitaip. Jei esate išmintingas, nuspręskite, kuo
seksite: Jėzumi ar šiuo pasauliu, kuris su jumis
elgsis kur kas žiauriau, nei, jūsų manymu,
pasiaukojimas Kristui. Jei seksite Kristumi, ži
note, kur eisite po mirties ir kokį atlygį gausite.
Bet kai miršta netikintysis, Jis būna amžiams
atskirtas nuo Dievo. Tada nieko negalima pa
keisti ir pereiti į kitą pusę. Atsisakydami sekti
Jėzumi vis tiek neišvengsite kančios, skausmo,
sunkumų, sielvarto ir savęs atsižadėjimo.
Bet jei Juo seksite, turėsite gyvenimo tikslą,
prasmę, bręsite ir gausite savo atlygį. Ar esate
Kristaus sekėjas? Ar esate jautrus Šventajai
Dvasiai? Ar tarnaujate Dievui? Ar aukojatės?
Ar nutarėte atsižadėti savęs ir Jėzų Kristų
padaryti savo gyvenimo Viešpačiu? Ar esate
pasirengęs dėl Jo kentėti? Viso to reikia norint
sekti Jėzumi. Turiu pasakyti, kad kiekvienas
žingsnis paskui Jėzų yra to vertas.
Tėve, dėkojame, kad mus myli. Dėkojame,
kad tą dieną pašaukei anuos mokinius ir jie,
metę savo tinklus, klusniai nusekė paskui
Tave. Meldžiu, kad kai pasišauksi kiekvieną
iš mūsų, mes taip pat būtume pasirengę
mesti savo tinklus, nesvarbu, kas tai būtų, ir
klusniai nusektume paskui Tave. Meldžiu,
kad visa širdimi pripažintume Tave esant
mūsų Viešpačiu ir sektume Tavimi žinodami, jog tai pats protingiausias ir išmintingiausias žingsnis ir kad ilgainiui būsime
nugalėtojai. Dėkojame Tau ir šloviname
Tave, Jėzaus vardu. Amen.
Pagal radijo laidą „Prisilietimas“
Laida transliuojama sekmadieniais
19.00 val. radijo stoties „XFM“ eteryje
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Dievo rankose

Mokinys
ar mulas?
Artūras Rulinskas
Vilniaus Laisvųjų krikščionių
bažnyčios pastorius

1547 sausio 8 d. Karaliaučiuje
išleistoje pirmojoje lietuviškoje
knygoje „Katekizmas“ jos autorius
Martynas Mažvydas surašė
krikščionių tikybos pagrindus
ir, pateikdamas abėcėlę,
pamokė lietuvius raštingumo
pradmenų. M. Mažvydas, kaip
ir kiti reformatoriai, norėjo,
kad lietuviai mokytųsi pažinti
Šventajame Rašte apreikštas
Dievo tiesas ir suprasdami
savo pareigas, darniai gyventų
visuomenėje.
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„Katekizmas“ lietuviams tapo pirmąja kny
ga, bylojančia apie mokinystės reikmę. Švieti
mo ir mokymo epocha Lietuvoje prasidėjo dėl
noro reformuoti bažnyčią, kuri tuo laikmečiu
labiau užsiiminėjo politika nei sielų švieti
mu, ir mes jai turime būti dėkingi už tai, kad
šiandien esame raštinga ir išprususi tauta. Vis
dėlto yra dalykų, kurių reformatoriams nepa
vyko įdiegti į tautos sąmonę, nors jie to labai
norėjo – tikėjimas yra nuolatinis ir niekada
nesibaigiantis mokymasis pažinti Dievą.
Izraelio karalius Dovydas gyveno maždaug
prieš 3000 metų. Tuo metu jau buvo savas
„katekizmas“ – Įstatymas, parašytas maždaug
apie du tris keturis šimtus metų iki Dovydo,
ir Izraelio tauta tais laikais buvo daug raštin
gesnė negu lietuvių tauta M. Mažvydo laikais.
Dovydas, septintas vaikas žemdirbių šeimoje,
kurio pareiga buvo ganyti tėvo avių bandą, jau
buvo išmokytas rašto ir kūrė giesmes. 32-oji
psalmė yra viena iš daugelio, parašytų Dovydo.
Ši psalmė yra ir malda, ir giesmė, ir netgi Dievo
mums duoto „katekizmo“ pamoka. Pagrindinės
Dovydo psalmės mintys yra tokios: 1) žmogus
būna laimingas, kai jam atleistos nuodėmės;
2) savo kaltes ir nuodėmes išpažinti reikia
VIEŠPAČIUI; 3) Dievui meldžiasi jam ištikimi

žmonės; 4) Dievas yra mokytojas, o tikintysis –
Jo mokinys; 5) būkime linksmi ir gyvenkime
džiaugdamiesi ir patirdami Dievo meilę.
Mintimis apie mokinystę iš Dovydo 32-osios
psalmės ir noriu pasidalyti. Žmogus, kokį
aprašo Biblija, išsiskiria iš kitų Dievo kūrinių
tuo, jog turi laisvą valią. Daugelis gyvūnų,
įskaitant ir mulą, šios valios neturi ir gyvena
orientuodamiesi savo instinktais prasimaitinti,
išgyventi, daugintis.
Dievo sukurtas žmogus yra kitoks. Be abe
jonės, žmogus taip pat turi savo prigimčiai
būdingų „instinktų“, tačiau žmogų kitokį daro
jo laisva valia rinktis gyventi ne pagal instink
tus, bet pagal dorą, tiesą, tikėjimą, priežastį,
moralę, meilę, gailestingumą, bendruomenę,
kultūrą ir t. t. Žiūrėdamas ne į žmogaus ins
tinktus, o į jo laisvą valią, VIEŠPATS ir kalba
Dovydo žodžiais sakydamas, kad Jis nori būti
Mokytojas, savo mokiniui teikiantis pamokų,
nes šis gali gyventi rinkdamasis sąmoningai
nuspręsti.
Mokinys
„VIEŠPATS sako: „Mokysiu tave ir rodysiu
tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis.“ (Psalmė 32, 8)

Pirma, svarbu yra mokytojas (mokysiu
tave). M. Mažvydas mūsų tautai yra didis
mokytojas. Jis lietuviams davė abėcėlę, išmokė
rašyti ir skaityti, ir paliko labai gero turinio
knygą.
VIEŠPATS yra mokytojas, ir tai yra vienas
iš Jo santykio su mumis būdų. Šioje psalmėje
Dovydas rašo, jog Dievas žmogui davė pro
tą būtent tam, kad jis mokytųsi. Mokytojas
paprastai yra atsakingas už vieną mokymosi
pusę – mokymą, mokinys už kitą – mokymąsi.
Mokytojas į pamokas atsineša vadovėlių –
Šventojo Rašto tekstus, ir per Šventąją Dvasią
yra arti savo mokinių. Mokytojas šių pamokų
moko įvairiais būdais: ragindamas skaityti,
apmąstyti, mokytis mintinai, rašyti, perteikti
mokymą mokant kitus. Mokytojas pamokoje
lieka nuo pradžios iki galo. Klausiame, ko
kių svarbiausių dalykų reikia mokytis einant
Dievo mokslus? Pavartosiu keletą sunkiai
suprantamų žodžių, kilusių iš pagrindinių
mokymo temų: teologija – mokslas apie Die
vą ir Jo pažinimą; kristologija – mokslas apie
Dievo Sūnų; pneumatologija – mokslas apie
Šventąją Dvasią; soteriologija – mokslas apie
išgelbėjimą ir gyvenimą šventėjant; antropologija – mokslas apie žmogų ir jo prigimtį; ha11

martiologija – mokslas apie nuodėmę ir blogio
prigimtį; bibliologija – mokslas apie Bibliją;
angelologija – mokslas apie angelus ir dvasines
būtybes; eschatologija – mokslas apie ateitį ir
paskutinius laikus; ekleziologija – mokslas apie
bažnyčią ir tarnystę joje.
Ir čia yra tik viena – dvasinio supratimo
mokymo sritis! Žmogus negali visko išmokti,
tiesiog visam tam yra per mažai laiko. Vis dėl
to mokslas apie Dievą yra ta sritis, už kurios
svarbiausias ir reikalautas išmokti pamokas
VIEŠPATS paprašys atsiskaityti: ar gyven
damas Dievą garbinau, žinojau Jo įsakymus,
pažinau Jo būdą?
Antra, svarbu pasirinkti teisingą mokymosi kelią – būdą (rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti). VIEŠPATS rūpinasi žmogumi,
norėdamas parodyti kelią, kuriuo jam reikia
eiti. Tačiau keliauti, įveikti kelio sunkumus,
kantriai išsilaikyti kelyje reikia pačiam žmo
gui. Pasaulyje yra daug kelių, t. y. daug įvairių
mokymų apie Dievą ir žmonėms nematomą
pasaulį, daug filosofinių mokyklų, daug klai
džiamokslių, kurie galiausiai atveda žmogų į
aklavietę.
Senojoje Sandoroje VIEŠPATS rodė žmo
nėms kelią, vedantį į Šventyklą. Čia reikėjo
aukoti auką, išpažinti nuodėmes ir kaltes bei pa
tirti Dievo atleidimą. Visas Senasis Testamentas
yra pasakojimas apie tai, kaip Izraelio tauta
eidavo šiuo keliu arba stengdavosi jo išvengti,
rasdama sau daug patogesnių klystkelių.
Dievo Sūnus Jėzus, išpildydamas Senosios
Sandoros pranašystes, atėjo su pareiškimu Aš
esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina
pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane (Jn 14, 6).
Per Jėzų, Dievas parodė kelią. Jėzus yra Kelias.
Nėra kitų kelių, kurie atvestų pas Dievą, nes
kad „nutiestų“ šį kelią Dievas atidavė viską, ką
turėjo brangiausia – Savo Sūnų.
Kaip mes renkamės tą kelią, kad liktume
Jėzaus mokinystės programoje? Žinome, jog
yra daug įvairių krikščionių bažnyčių, ir kiek
viena iš jų turi savų ypatumų – vieni moko
daugiau evangelizuoti, kiti – studijuoti Bibliją
arba ištvermingiau melstis, kiti ragina tarnauti
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Ieškoti „geriausios“
bažnyčios yra
beprasmiška, nes
gyvenimo kelias yra
nuolatinė kaita.
varguoliams, dar kiti akcentuoja bendruome
niškumą. Ieškoti „geriausios“ bažnyčios yra
beprasmiška, nes gyvenimo kelias yra nuolati
nė kaita. Net ir kai einama Dievo keliu, vienoje
tikinčiųjų bendruomenėje gali būti išgyvena
ma šventė ir gerovė, o kita gyvena kentėdama,
dar trečia tik pradeda dvasinę sėją, o ketvirtoji
jau pjauna dvasinį derlių, penkta patiria perse
kiojimą ir t. t. Rinktis mums reikėtų ištikimybę
sekant Jėzumi, kai Jis veda mus teisingu keliu,
ir praktikuoti meilę, tikėjimą, viltį, kad ir ko
kios būtų mūsų aplinkybės.
Trečia, mokinystės kelyje niekada nesame
vieni (patarsiu tau, lydėdamas tave akimis).
Auginu ketverių metų sūnų, ir kartą iš pa
sivaikščiojimo grįžtant namo, jis užsispyrė
eiti kitu keliu, jo perkalbėti nepavyko. Taigi
išsiskyrėme sankryžoje. Mes su žmona ėjome
į namus ilgesniu keliu, o jis ėjo trumpesniu
„nukirtimu“. Vis dėlto iš tolo aš lydėjau jį aki
mis, stebėdamas, kad jis nenusuktų kur nors
pro šalį ir nepaklystų.
Manau, jog VIEŠPATS panašiai daro ir
su mumis. Jis pataria, kaip geriau eiti mums
parinktu keliu, ir pripažinęs mūsų savarankiš
kumą, Jis lydi mus akimis. Jam rūpi, kaip mes
einame. Jam rūpi, kad mes neišklystume iš ke
lio. Gali būti, jog eidami VIEŠPATIES paskirtu
keliu, jaučiame vienatvę, patiriame sunkumus,
įpuolame į duobes, būname slegiami įtampos
ir manome, jog mums duotas kelias yra per
nelyg sunkus.
Mokinystė yra gyvenimo mokykla, kuri
moko eiti pas Dievą Jėzaus keliu, praleidžiant

laiko kartu su Jėzumi ir su Jį sekančia ben
druomene, kartu tarnaujant, saugant ir pa
drąsinant vienas kitą, atliekant tas užduotis,
kurias Šventoji Dvasia skyrė bendruomenei.
Mokinystės metu mes visada esame kelyje
ir niekada nebūname vieni. Pakeliui įvyksta
įvairių dalykų, pavargstame ne vien tik nuo
kelio, sunkumo perprasti mokslą, bet ir nuo
žmonių, su kuriais einame, nuodėmės pinklių
ir pelkių. Sunkumuose pradedame žvelgti į
tai, kas mus slegia, ir pamirštame visą tą gerą,
ką esame patyrę. Abejonės, nerimas, neviltis,
savigaila, vienatvė ir daugelis pakeliui ištin
kančių dalykų mus verčia jaustis vienišus.
VIEŠPATS visada mus stebi ir lydi, net kai
užsispyrę nusprendžiame eiti trumpesniu
keliu. Niekada mokinystės kelyje nebūname
vieni. VIEŠPATS mus lydi.
Mulas
„Nebūk kaip arklys ar mulas, neturintis
proto, kurio narsas tramdomas žąslais ir
kamanomis, nes kitaip jis tau nepaklūsta.“
(Psalmė 32, 9)
Vis dėlto reikia pažvelgti dar ir į kitą šios
psalmės eilutę, apie kurią užsiminė Dovydas.
Jeigu būdamas tikintis nesu Dievo mokinys,
tuomet kas esu? Ar nebus taip, kad VIEŠPATS
Dovydo lūpomis sako, jei ne mokinys, tuomet
būsi kaip mulas?
Mulas šiaip jau yra aukštesnė ir ištobulin
ta arklio versija – kumelės ir asilo hibridas.
Mulas stipresnis ir ištvermingesnis už arklį,

mažiau ėda ir netgi yra laikomas protingesniu.
Vis dėlto mulas yra hibridas – nei arklys, nei
asilas, ir mulai nesidaugina.
Jeigu tikėjimo gyvenime eini keliu pas
Dievą, tačiau ne kaip mokinys, bet kaip am
žinybės draudimą įsigijęs vartotojas, tuomet
tame kelyje esi kaip arklys arba mulas. Tas
hibridinis variantas – tikiu Jėzumi, bet einu
savo gyvenimo keliu, yra „dvasinio mulo“
variantas, ir daug kas renkasi šį tikėjimo
būdą eidamas sunkiuoju keliu. Gauni ne
mokinystės pamokas, o mulo nešulius. Viską
išbandai ant savęs, prie kiekvieno ženklo su
stodamas ir svarstydamas, ką tai gali reikšti,
ties kiekvienu posūkiu abejodamas, ar tai ne
klystkelis.
Mokinys ar mulas?
Kas aš esu ir kuo aš noriu būti? Noriu būti
mokinys, bet elgtis kaip mulas? Ar gyvenu kaip
mulas, tačiau noriu būti mokinys? Jėzus sakė:
„Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi,
negali būti mano mokinys.“ (Luko 14, 27)
Ir mokinys, ir mulas neša naštą. Vienas
draugas pasakė, kad norėtų nešti pripučiamą
lengvą kryžių. Deja, tokių pažadų ir tokio
mokymo nėra. Kryžius yra medinis, slegiantis,
be to, jis yra nusikaltimo ir bausmės įvykdy
mo įrankis. Jėzų kaltino, kad Jis Dievo Sūnus,
Izraelio karalius, ir Jį prie to kryžiaus prikalė.
Mokinys, sekdamas Jėzų, neša savo kryžiaus
naštą. Ši našta slegia, vargina, kankina, tačiau
ji yra ne vien tik bausmė, bet ir išsigelbėjimas
pačiam tikinčiajam bei viltis kitiems. Mulas
neneša kryžiaus naštos, tačiau eidamas per
gyvenimą neturi pasirinkimo, kaip nešti naštą
be išgelbėjimo ir be vilties.
Nebūk kaip mulas, būk mokinys. Mokykis
iš Mokytojo, eik Jo parodytu keliu, ir pamatysi,
jog nesi vienas. Tokie yra Dovydo raginimai.
O ką jie reiškia tau? Norėdamas išvengti mulo
likimo, dalyvauk Kristų sekančioje bendruo
menėje, studijuok Šv. Raštą, ieškok Dievo
maldoje ir, būdamas arti Jo, rask tikrąjį Dievo
suteiktą tarnavimą.
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Verta pamąstyti
Laikas
rinktis

Paklusnumas
ir tikėjimas

„Praeidamas Jis pamatė Levį,
Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje,
ir tarė jam: „Sek paskui mane!“
Šis atsikėlė ir nusekė paskui Jį.“
(Mk 2, 14)

Dietrich Bonhoeffer
Pašaukimas nuskamba ir beregint
susilaukia klusnaus atsako.
Mokinių atsakas – paklusnumo
veiksmas, o ne tikėjimo Jėzumi
išpažinimas. Kaip pašaukimas
gali akimirksniu sužadinti
paklusnumą? Dėl visai natūralių
priežasčių ši istorija yra tikras
suklupimo akmuo – kaip tik todėl
visais laikais būdavo dedamos
pašėlusios pastangos šiuos du
veiksmus atskirti vieną nuo kito.
Trūks plyš tarp jų reikia atrasti
kokią nors jungtį. Matyt, tarp
tų dviejų veiksmų įvyko dar
kažkas – koks nors psichologinis
ar istorinis įvykis.
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Šis susitikimas – absoliučios, tiesioginės
ir nepaaiškinamos Jėzaus valdžios liudijimas.
Nebereikia jokios parengiamosios dalies,
jokio kito rezultato – tik paklusnumo pa
šaukimui. Kadangi Jėzus yra Kristus, Jis turi
valdžią pašaukti ir reikalauti paklusnumo savo
žodžiui. Jėzus šaukia žmones sekti paskui
Jį ne kaip mokytojas ar gero gyvenimo pavyzdys, bet kaip Kristus, Dievo Sūnus. Šioje
nedidelėje ištraukoje žmonėms paskelbiamas
Jėzus Kristus ir Jo reikalavimas. Mokinys nė
žodeliu nepagiriamas už savo apsisprendimą
sekti Kristumi. Mes neturėtume mąstyti apie
mokinį, bet tik apie Tą, kuris pašaukia, ir apie
Jo absoliučią valdžią. Kaip matome minėtoje
Rašto vietoje, nėra kelio į tikėjimą ar moki
nystę, nėra kito kelio – tik paklusnumas Jėzaus
pašaukimui.
Kai esame šaukiami sekti Kristumi, tai
esame šaukiami išskirtiniam atsidavimui Jo
asmeniui. Jo pašaukimo malonė sulaužo visus
legalizmo rėmus. Tai maloningas pašaukimas,
maloningas įsakymas. Jis yra aukščiau tarp
Įstatymo ir Evangelijos esančio skirtumo.
Kristus pašaukia, o mokinys seka: tai malonė
ir įsakymas kartu. „Vaikščiosiu laisvas, nes
tyrinėju Tavo potvarkius.“ (Ps 119, 45)

Mokinystė reiškia atsidavimą Kristui, o
kadangi Kristus yra, turi būti mokinystė.
Abstrakti Kristaus idėja, doktrinų sistema,
bendros religinės žinios malonės ar nuodėmių
atleidimo klausimais mokinystę verčia nerei
kalingu dalyku. Tiesą sakant, minėti dalykai
stengiasi pozityviu būdu pašalinti bet kokią
mintį apie mokinystę ir iš esmės yra priešiški
apskritai visai sekimo paskui Kristų koncep
cijai. Laikantis abstrakčios idėjos, įmanoma
užmegzti formalaus pažinimo ryšį, įmanoma
tapti entuziastu ir galbūt netgi praktikuoti
ją – tačiau žmogus niekad nepaseks šia idėja,
vedamas asmeninio klusnumo.
Krikščionybė be gyvojo Kristaus neišvengiamai tėra krikščionybė be mokinystės, o
krikščionybė be mokinystės visuomet bus
tik krikščionybė be Kristaus. Ji taip ir liks tik
abstrakti idėja, mitas, paliekantis vietos Dievui
kaip Tėvui, tačiau ignoruojantis Kristų kaip
gyvąjį Sūnų. O tokio pobūdžio krikščionybė
yra ne kas kita kaip mokinystės pabaiga. To
kioje religijoje yra pasitikėjimas Dievu, tačiau
nėra sekimo paskui Kristų. Dievo Sūnus tapo
Žmogumi, Jis yra Tarpininkas, ir tik dėl šios
priežasties vienintelis įmanomas tikras ryšys
tarp Jo ir mūsų gali būti palaikomas sekant

paskui Jį. Mokinystė neatsiejama nuo Kristaus
kaip Tarpininko, ir, jei mokinystė teisingai
suvokiama, ji būtinai pabrėš tikėjimą Dievo
Sūnumi kaip Tarpininku. Tik Tarpininkas,
tik Dievas-Žmogus gali šaukti žmones sekti
savimi.
Mokinystė be Jėzaus Kristaus tėra mūsų
pačių pasirinktas kelias. Tai gali būti mūsų
tobulas kelias. Jis gali vesti net į kankinystę,
tačiau neturės nė vieno pažado. Jėzus tai tikrai
atmes. [...]
Norėdami sekti Jėzumi, privalome žengti
tam tikrus konkrečius žingsnius. Pirmasis
po pašaukimo žingsnis atkerta mokinį nuo
ankstesniojo jo gyvenimo. Pašaukimas sekti
akimirksniu sudaro naują situaciją. Pasiliekant
senojoje situacijoje, būti mokiniu neįmanoma.
Kad galėtų sekti paskui Jėzų, Levis privalo pa
likti muitinę, o Petras – savo tinklus. Kai kas
pamanytų, kad tokioje ankstyvoje stadijoje
visai nebūtina daryti tokių drastiškų žingsnių.
Ar Jėzus nebūtų galėjęs supažindinti muiti
ninko su nauja religine patirtimi, o visa palikti
kaip buvus? Žinoma, kad būtų galėjęs, jei tik
nebūtų buvęs įsikūnijęs Dievo Sūnus. Bet bū
damas Kristus, Jis iš pat pradžių duoda aiškiai
suprasti, kad Jo žodis nėra abstrakti doktrina,
15

Poezija

Mokinystė nėra
pasiūlymas, kurį
žmogus duoda
Kristui.
o viso žmogaus gyvenimo perkūrimas iš naujo.
Vienintelis teisingas ir tinkamas kelias – tai
eiti su Jėzumi tiesiogine to žodžio prasme.
Pašaukimas sekti reiškia, kad esti tik vienas
vienintelis kelias tikėti Jėzumi Kristumi –
paliekant visa ir einant su įsikūnijusiu
Dievo Sūnumi.
Pirmasis žingsnis nukelia mokinį į tokią si
tuaciją, kur pasidaro įmanoma tikėti. Atsisakęs
sekti ir pasilikęs vietoje, jis neišmoksta tikėti. Tas,
kuris yra pašauktas, privalo išeiti iš savo situaci
jos, kurioje negali tikėti, į situaciją, kurioje visų
pirma ir svarbiausia, tikėti tampa įmanoma. Ta
čiau šis žingsnis nėra pirmasis karjeros laiptelis.
Vienintelis tokio žingsnio pateisinimas yra tas,
kad mokinys patenka į bendrystę su Jėzumi, kuri
bus pergalinga. Levis sėdėdamas savo muitinėje,
o Petras – prie savo tinklų, abu sau galėtų sąži
ningai ir stropiai dirbti savo darbą, patirti naujų
ir senų religinių patyrimų bei jais pasidžiaugti.
Tačiau jei jie nori tikėti Dievu, vienintelis būdas
tai padaryti – tai sekti Jo įsikūnijusiu Sūnumi.
Tikėjimas nebegali reikšti vien tik ramaus
sėdėjimo ir laukimo – jie privalo pakilti ir
sekti paskui Jį. Pašaukimas išlaisvina juos nuo
visų žemiškų saitų, susaistydamas juos tik su
Jėzumi Kristumi. Jie privalo „sudeginti visus
tiltus“ ir leistis į absoliutaus nesaugumo zoną,
kad sužinotų Kristaus reikalavimą ir dovaną.
Tikėjimo kelias eina per paklusnumą Jėzaus
pašaukimui. Kol nepareikalaujama padaryti
konkretaus žingsnio, pašaukimas išnyksta,
nepalikdamas pėdsakų, ir, jei žmonės įsivaiz
duoja, kad gali sekti Jėzumi nežengdami šio
žingsnio, jie klaidina save tarsi fanatikai.
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Atskirti, kurioje situacijoje tikėjimas įma
nomas, o kurioje – ne, nepaprastai rizikinga
procedūra. Pirmiausia turime suvokti, kad
pačioje situacijoje nėra nieko, kas bylotų apie
tai, kuriai kategorijai ji priklauso. Vien tik
Jėzaus pašaukimas paverčia situaciją tokia, ku
rioje pasidaro įmanoma tikėti. Antra, situacija,
kurioje pasidaro įmanoma tikėti, niekuomet
nesukuriama žmonių iniciatyva. Mokinystė
nėra pasiūlymas, kurį žmogus duoda Kristui. Tik pašaukimas gali sukurti tokią situaciją.
Trečia, tokia situacija pati savaime niekuomet
neturi jokios vertės ar privalumų. Pateisinta ji
gali būti tik pašaukimu. Ir paskutinis, bet ne
mažiau reikšmingas dalykas yra tai, kad situa
cija, kurioje pasidaro įmanoma tikėti, pati yra
įmanoma tik tikėjimu.
Tik klusnieji tiki. Jei norime tikėti, privalome paklusti konkrečiam įsakymui. Be
šio parengiamojo paklusnumo žingsnio mūsų
tikėjimas tebus šventeiviška apgaulė ir prives
mus prie tokios malonės, kuri nėra brangi.
Ar jums kelia nerimą tai, kad patikėti taip
sunku? Nė vienas neturėtų stebėtis, kad tikė
jimas yra sunkus dalykas, jei jo gyvenime yra
vieta, kur jis sąmoningai priešinasi ar nepa
klūsta Jėzaus įsakymui. Ar jūsų gyvenime yra
kažkas, ką jūs atsisakote pavesti Jo paliepi
mui – galbūt kokia nors nuodėminga aistra ar
priešiškumas, kokia nors viltis, o gal asmeninė
ambicija ar jūsų protas?
Jei taip, jūs neturėtumėte stebėtis, kad dar
negavote Šventosios Dvasios, kad melstis sun
ku ar kad jūsų prašymas gauti tikėjimą lieka
neatsakytas. Verčiau jau eikite ir susitaikykite
su savo broliu, atsižadėkite nuodėmės, kuri
taip stipriai įsikibusi laikosi jūsų – ir tuomet
jūs atgausite tikėjimą! Jei atmesite Dievo įsa
kymo žodį, negausite ir Jo malonės žodžio.
Kaip galite turėti vilties užmegzti su Juo ryšį,
jei kažkuriuo savo gyvenimo atveju jūs bėgate
nuo Jo? Žmogus, kuris nepaklūsta, negali ti
kėti, nes tikėti gali tik tas, kuris paklūsta. (...)
Iš spaudai rengiamos knygos:
D. Bonhoeffer, Nachfolge (Mokinystė, 1937).

Aida Kilkienė
Padėka Dievui
O, Viešpatie, dėkoju Tau už viską,
Kad Tavo šventas Žodis
Šaltiniu ištryškęs
Į vandenis plačiuosius išsiliejo,
Ir dieviškos malonės
Prisipildė mano siela.

Sėjėjai
Mes sėjam grūdus tiems,
Kurie dar nepažįsta Tavo žodžio.
Juk Tu išgelbėjimas mūsų ir paguoda –
Ramybę Kristuje mums duodi,
Ir išminties, jėgos mes semiamės
Iš Tavojo aruodo.

Už viską, ką Tu man davei,
Vedei keliu ir visada šalia buvai.
Per amžius Tau šlovė,
O, mūsų Dieve, –
Tekyla giesmės iš širdžių
Į dangiškąjį Tavo kiemą.

Prisikėlimas
Kristaus krauju atpirkti,
Pripildyti Dievo Žodžio, –
Jis prisikėlė dėl mūsų,
Kelią į tiesą parodė.

Nuopuolis
Kai pačiumpa velnias tavo sielą,
Ima laikas lyg smėlis tarp pirštų byrėti.
Ir pašėlusio šokio ritme
Gyvenimas ima dužti, skeldėti.

Atlikta! – tyliai tarei
Ir išėjai pas Tėvą.
Dievo malonės šviesa
Atskleidė Tavo šlovę.

Ir renkame gyvenimą mes saujom,
Po to jį žerdami atgal.
Ir geriam, ir vienas kitą prievartaujam,
Pražudome kitus, po to – save.

Šlovinam Tave visi
Širdimi ir siela,
Klaupiamės nulenkę galvas
Prieš Tave, o, dangiškasis Tėve.

Akimirka
Gyvenimas mūsų – akimirkų puokštė,
Kur džiaugsmas ir skausmas kartu.
Gyvenimas skuba mus mirčiai paruošti,
Kur šauksime Jėzų vardu.

Mokinystės vasara

Dovanota viltis
Ar Dievas mane iš viso pastebi?
Ar Jis man atleis?
Ar esu verta Jo meilės?
Ar pasirūpins manimi?
Ar suteiks jėgų?
Ar numalšins mano troškulį?
Ar išgydys mane?

Diana Peteraitienė
„Agapės“ tarnystės moterims
koordinatorė

Šiuos ir panašius klausimus
uždavinėjo moterys
prieš 2000 metų: našlė iš
Naino, Marija Magdalena,
samarietė ir kitos. Tie patys
klausimai rūpi daugumai
mūsų – gal ir tau?
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Jei tau norėtųsi sužinoti atsakymus, kviečiu
pradėti kelionę moterims „Dovanota viltis“. Ją
sudaro filmas lietuvių kalba „Magdalena“ ir
aštuoni teminiai susitikimai, kurie padės rasti
atsakymus į minėtus klausimus.
Ir visai nesvarbu, ar nori susipažinti su
Jėzumi Kristumi, ar jau seniai esi dvasinėje
kelionėje su Juo, ši trumpa mokinystės kelionė
tau bus pravarti.
Džiuginta, viena iš šio kurso vadovių, rašo:
Susilietimas su „Dovanotos vilties“ kursu
grąžino mane prie pirmosios meilės išgyvenimo, kurį patyriau tą akimirką, kai pirmą kartą
suvokiau – Dievas mane myli besąlygiška meile. Didžiausias iš mano matytų stebuklų – kai
žmogaus širdis yra paliečiama atperkančios,
atnaujinančios, atleidžiančios, keičiančios
Dievo meilės jėgos.
Keliaudama „Dovanotos vilties“ kurso kelionėje galiu susisieti su Šventojo Rašto moterimis,
gyvai susitikusiomis su savo Kūrėju. Istorijos,
skaitytos ir girdėtos daug kartų... Jos neprideda
žinių, bet prideda širdies žinojimą – sustojus
ties kiekviena istorija atsiveria galimybė pamatyti Kūrėją ir Jo santykį su manimi taip,
kaip iki šiol nemačiau, o gal pamečiau gyve-

nimo kelyje. Iškyla Pauliaus malda, užrašyta
laiške Efeziečiams 3,14–18: „Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir
žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio
suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, kad Kristus per
tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję
ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu
su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir
aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri
pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti
visos Dievo pilnybės.“
Mintimis dalijasi Aurelija, viena iš „Dovanotos vilties“ grupelių dalyvių:
Prieš pradėdama lankyti šį kursą gyvenau
apimta nuolatinio vidinio nerimo ir nepasitenkinimo savo kasdieniu darbu. Jis atrodė
beprasmis. Galiausiai pradėjo darytis nejuokingai liūdna, nebenorėjau eiti į darbą – tiesiog
nebemačiau jame jokios prasmės: kokia nauda
pasauliui, kad aš nuo ryto iki vakaro kilnoju
popierius ir dėlioju skaičiukus? Savo nuogąstavimais pasidalijau su vyru, ir jis pasakė,
kad bet koks kitas darbas, labiau skirtas žmonėms pagelbėti, nebus taip apmokamas, o mes
atsakingi už auginamus vaikus, jų ateitį. Šis
atsakomybės suvokimas dar labiau apsunkino
mano vidinį pasaulį.
Kurį laiką mane persekiojo mintis Kaune
atidaryti hospisą, tačiau tam neturėjau nei patirties, nei investicijų – nieko. Štai tokiu metu
pradėjau kursą „Dovanota viltis“. Aš vis dar
neatsistebiu, kaip nuostabiai Dievas veikia.

Mano nerimas po truputį pradėjo trauktis.
Mano mintis gaivino viena Šventojo Rašto
eilutė, kurioje parašyta, kad jeigu negali būti
ištikimas susidurdamas su menkais dalykais,
tai kas galės tau patikėti didelius?
Be to, iš naujo suvokiau, kad net ir savame
darbe galėčiau daugiau padaryti Dievo labui,
mat mano bendradarbiai yra netikintys. Ačiū
Dievui, nebebijau pasakyti, kad esu tikinti,
lankau bažnyčią. Daugeliui mano kolegų tai
yra visiškai nesuprantama ir nepriimtina. Aš
juos suprantu, nes pati kažkada taip mąsčiau.
Meldžiu Dievo, kad Jis suteiktų man išminties
kiekvieną žmogų tinkamai supažindinti su
Gerąja Naujiena.
„Dovanotos vilties“ kelionė praturtino mane
daug daugiau, nei galiu dabar suvokti. Tikrai
turiu draugių, kurioms šis filmas ir pamokos
labai reikalingos!
Dar keli trumpi atsiliepimai:
Geriau pažinau Jėzaus širdį.
Jėzaus meilės šviesa ugdė mano krikščionišką tapatybę.
Susipažinau su Jėzumi – naujau, plačiau,
giliau, kitoniškiau, įvairiau.
Privertė apie daug ką susimąstyti.
Kartais dideli pokyčiai prasideda nuo trum
po žodelio: taip, noriu. Todėl kviečiu tave į
„Dovanotos vilties“ kelionę! „Dovanotos vilties“
mokinystės kelionė moterims gali vykti gyvai
grupelėse namuose, bažnyčiose arba internetu.
Daugiau informacijos –
https://brangesneuzperlus.lt/magdalena/
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Kam ta
mokinystė?
Dallas Willard
Jei krikščionys esame tiesiog dėl
to, kad tikime, jog Jėzus numirė
už mūsų nuodėmes, tuomet
tam, kad mūsų nuodėmės
būtų atleistos ir kad po mirties
patektume į Dangų, tik tiek
ir tereikia. Tačiau kodėl kai
kas primygtinai tvirtina, kad
reikia siekti dar kažko – Jėzaus
viešpatystės, mokinystės,
dvasinės transformacijos ir
panašių dalykų?
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Prieš kurį laiką A. W. Tozeris išreiškė jam
kilusį „įspūdį, kad tarp evangelikų įslinko
stebėtina erezija – plačiai paplitusi mintis,
kad galime apsispręsti priimti Kristų tik todėl,
kad mums Jo reikia kaip Gelbėtojo, ir kad
turime teisę atidėti savo paklusimą Jam kaip
Viešpačiui taip ilgai, kiek to panorėsime!“
(I Call It Heresy, Harrisburg, PA.: Christian
Publications, 1974, p. 5f ) Autorius tęsia mintį
sakydamas: „Toks išgelbėjimas, aplenkiant
paklusimą, Šventajame Rašte yra negirdėtas
dalykas.“
Ši „erezija“ daugeliui sukėlė mintį, jog yra
gana protinga būti „krikščioniu vampyru“.
Toks žmogus iš esmės Jėzui sako: „Norėčiau
trupučio Tavo kraujo, jei galima. Bet man ne
rūpi tapti Tavo mokiniu ar savyje ugdyti Tavo
charakterį. Iš tiesų – gal jau eisiu ir užsiimsiu
savo gyvenimu. Iki pasimatymo Danguje.“ Bet
argi galime įsivaizduoti, kad toks žmogaus
nusiteikimas būtų Jėzui priimtinas?
[..]
Norime būti geri, bet esame pasirengę
daryti bloga – jei tik aplinkybės to iš mūsų
pareikalaus. Žinoma – jos „reikalauja“, ir vis
dažniau. Kaip pats Jėzus sakė, tie, kurie daro
nuodėmę, yra nuodėmės vergai (Jn 8, 34).
Gyvenimo patirtis tai patvirtina. Kaip dažnai
matote tuos, kurie ketino daryti gera, daran
čius gera ir vengiančius pikto?
[..]
Fariziejai, daugelio požiūriu, buvo geriausi
Jėzaus laikų žmonės. Bet jų gerumas slypėjo tik

jų elgesyje, ir jie stengėsi apsisaugoti rūpestingai
kontroliuodami savo elgesį. Tačiau praktiškai
tai padaryti neįmanoma. Mūsų elgesį valdo
paslėptoji žmogaus esmės pusė. Mūsų elgesys
kyla iš mūsų kūno ir sielos gelmių. Tai, kas slypi
ten, giliai, būtinai ištrūks į išorę. Todėl iškildavo
situacijos, kai ir fariziejai būtinai kažkada ne
padarydavo to, kas teisinga. O tai juos vertė iš
naujo apibrėžti, apibūdinti ar kažkaip paaiškinti
tas savo klaidas arba jas tiesiog slėpti.
To priešingybė yra Dvasios vaisius, kaip
jį apibūdina Jėzus ir apaštalas Paulius. Kada
svarbu ne veiksmai, o nuostatos arba įsirė
žusios mūsų būdo savybės, kurios ir sudaro
šį „paslėptąjį Aš“ arba mūsų „vidinį žmogų“.
Visas tas vaisius telpa viename žodyje „mei
lė“, bet šis žodis toks talpus, kad jį jau reikia
aiškinti. Todėl Dvasios „vaisius“ (vienaskaita)
yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė,
malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas,
susivaldymas (Gal 5, 22–23). Lengvai prisime
name ir kitas panašias Biblijos vietas, tokias
kaip 2 Pt 1, 4–11, 1 Kor 13 ir Rom 2, 1–5.
Krikščioniškoje tradicijoje „dvasinis for
mavimasis“ – tai procesas, kai mes vaikščio
jame su mokytoju Jėzumi, nešdami lengvą
Jo mokinystės jungą ir mus vis labiau valdo
bei persmelkia minėtosios charakterio sa
vybės. Tuomet jau natūraliai – bet kartu ir
antgamtiškai – iš mūsų vidinio charakterio
išplaukia meilės darbai. Žinoma, visuomet
bus kur augti, tad mums nereikia jaudintis,
jog dar netapome tobuli. Mūsų tikslas – būti

persmelktiems Jėzaus nuolat keliaujant
kartu su Juo. Kad sakytume kaip mūsų brolis
Paulius: „Tik viena tikra: (...) Veržiuosi į tikslą!
(...) Kad pažinčiau Jį!“ (Fil 3)
[..]
Nesvarbu, kaip suprantame tokio proce
so smulkmenas, žvelgiant į Biblijos piešiamą
žmogaus gyvenimo paveikslą, nekyla jokių abe
jonių – buvo suplanuota, kad Dievas gyventų
mumyse ir kad mes gyventume remdamiesi
Jo jėga. Žmogaus problemų negalima išspręsti
tik žmogiškomis priemonėmis. Žmogaus gy
venimas niekada neklestės, jei jame nepulsuos
„beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime (…).“
(Ef 1, 19) Bet ši jėga bus duota tik nuolatiniams
Jėzaus mokiniams, ir ji padės jiems įvykdyti jų
pašaukimą tapti dievotais žmonėmis savo lai
kmečiu ir savo vietoje pasaulyje.
Bet kas nors paklaus, ar negalėčiau būti
išgelbėtas (patekti į Dangų po mirties) be viso
šito? Gal ir galėtumėte. Dievo didybė beribė,
tad esu tikras, kad Jis jus įsileis, jei tik suras
tokiam sprendimui kokį nors pagrindą. Bet gal
norėtumėte pagalvoti ir apie savo gyvenimą iki
mirties – kokiu žmogumi jūs tampate dabar?
Ar tikrai patogiai jausitės visą amžinybę
šalia To, kurio draugija jau dabar jums yra
nelabai pageidaujama, net jei ji trunka tik
keletą valandų per savaitę? Ir, galiausiai,
būtent Jis jums dabar sako: „Sek paskui mane!“
Parengta iš RENOVARE Perspective,
Vol. V, No. 4, 1995–10
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Laikas mokytis

Neišmoktos
pamokos
kaina

Kaip tyri Kristaus mokiniai tampa
nedoraisiais fariziejais arba esė tema
„Nemesk kelio dėl takelio“

Arnoldas Matijošius
XFM radijo stoties bendradarbis

Mokytojas, Jo mokiniai,
mokinystė, kelio etapai...
Išgirdęs šiuos krikščioniškus
terminus, pirmiausia pagalvoji
apie tarnavimą ir sekimą Jėzumi
Kristumi. Taip pat apmąstai
klausimus, kurie tam tikru
metu Europoje iš esmės paveikė
ankstyvosios Reformacijos
žingsnius ir nepasitenkinimą
sausa, dogmas akcentuojančia
magisterine Reformacija bei jos
istorinėmis konfesijomis.

22

10 x 100
Be abejonės, minėtieji terminai nėra
visiškai tapatūs, tačiau sekti Kristumi ir
nebūti Jo mokiniais, netarnauti, kaip tar
navo Mokytojas ir Guodėjas, būtų visiškas
Bažnyčios savasties išsižadėjimas. Deja,
tai vyksta nuolat. 2019 m. vienas misijoms
pasišventęs estų pastorius pasakojo savo
įspūdžius iš kelionės į renginį Prancūzijoje,
kur musulmonų šventikas jam ištarė karčios
išvados žodžius: „Jeigu jūs, krikščionys, nors
10 procentų gyventumėte taip, kaip patys
kitus mokote ir skelbiate iš savo raštų, tai
į jūsų religiją atsiverstų 100 kartų daugiau
žmonių, įskaitant musulmonus.“
Šaknys XVI amžiuje
Kartą Martyno Liuterio paklausė: „Bro
lau, jeigu tikrai žinotum, jog pirmadienį
sugrįš Kristus ir pasiims Bažnyčią, ką tu
darytum?“ Reformatorius atsakė: „Tą likusį
naudingą laiką išnaudočiau pakeisti pasaulį.“
Galima tikėtis, kad garbusis vitenbergietis ir
save laikė to pasaulio dalimi.

Istorinis liudijimas neapgauna – Bažny
čia, pasaulis, visuomenė, žmogus keitėsi tik
per naująją pamoką išmokęs tai, kas jam iki
tol buvo nežinoma. Krikščionis auga, kai
nedidelis kiekis pažinimo, gerumo ir meilės
bėgant laikui ir dirbant darbą Kristaus yra
verčiami vis didesniu to kiekiu.
Sudėtinga kalbėti tiek apie krikščionis,
kurie nesirenka mokinystės kelio (teologiš
kai vargu ar galima juos vadinti visaverčiais
krikščionimis, veikiau – kultūriniais, no
minaliais, paviršutiniškais), tiek apie krikš
čionio atsisakymą tapti mokiniu apskritai.
Manyčiau, jog žmogus, pasiryžęs vandens
krikštui ir narystei kurioje nors Evangeliją
skelbiančioje bažnyčioje, jau yra pirmokas
mokinystės mokykloje, nors galbūt niekada
neperžengsiantis antrosios klasės slenksčio.
Esu linkęs tikėti, kad turime kur kas daugiau
mokinių, nei manome, o ne atvirkščiai.
Šventumo siekimas
Prisiminkime, kaip aštriai Jėzus kriti
kavo to meto fariziejus, mėgusius bet kurį

Kristaus mokinio, ir ypač Mokytojo poelgį
vertinti pagal savo suvokimą, tarsi chemijos
mėginiuose naudojama lakmuso juostele:
naujoje terpėje ji keičia spalvą, ir taip suži
nome bandomosios terpės ypatybes, sudėtį.
Taigi fariziejai remdavosi savaip suvoktu
Senojo Testamento kodeksu, apibrėžiančiu
teisingą teisumą. Baisiausia jiems buvo
atitikti vidutinio, niekuo neišsiskiriančio
judėjo statusą; juk jie troško būti dvasinio
elito branduolys.
Kas gi negero kartais įvyksta mums ban
dant geriau pažinti Jėzų ir praktikuoti moki
nystės metu suprastus Jo kelius savo gyveni
me? Mes, nejučia kopijuodami mūsų visuo
menės įpročius, karjerizmą ir naujųjų luomų
kūrimąsi, tarsi „įsiterpiame į krikščionybės
elitą“ tapdami „radikaliais“, „atsiskyrusiais“,
„pasišventusiais“… Na o visi, kurie šios mūsų
iškeltos kartelės neperšoka, lieka vidutiniais,
sekmadieniniais, nuodėmės kamuojamais
krikščionimis, kurie iš esmės tampa mūsų
kritikos objektu. Kitaip juk Dievui nematyti,
kaip arti mes priartėjome prie Jo šlovės, ar
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ne? Fariziejais nesąmoningai tapę šiuolai
kiniai Kristaus mokiniai nesidrovės mūsų
paklausti, kokį Biblijos vertimą skaitome,
ar pakankamai dažnai ir rūsčiai taikome
bažnytinę drausmę tikėjimo namiškiams,
ar bendraujame su pagonimis, ar tinkamai
evangelizuojame mūsų pasaulį ir t. t.
Manau, jog toks elgesys atspindi mūsų
snobizmą, ir iš esmės liejasi iš tulžimi bei
naujuoju įstatymiškumu pertekusios širdies.
Tokia širdis šaukte šaukiasi nesmerkiančios
mokinystės, augimo Dvasia ne tam, kad
kaltintumei kitą „dvasiniu aplaidumu“ ar
vadintumei „atšalusiais“.
Dažnai klystama mokantis aukoti. Lėšų
nuolat trūko, trūksta ir trūks. Todėl ieškome
jų versdamiesi per galvą. Mes pradedame
vertinti tik tuos tikinčiuosius, kurie nuolat
garsiai apie tai dejuodami aukoja dideles
pinigų sumas (dažnai šeimos, žmonos, vaikų
ir senų tėvų arba net savo paties būtino ap
rūpinimo sąskaita): štai kur tikėjimo herojai!
Jeigu tu nepatiri nepritekliaus dėl nuolatinio
aukojimo krikščioniškai organizacijai arba
nuolat nekursuoji nuo vieno prie kito ištiesęs
tuščią delną, tai tavo ištikimybė Jėzui labai
abejotina, pasakytų toks pasiklydęs moki
nys. Savo lūkesčius, tik jam duotas dvasines
dovanas jis klaidingai perkelia kitam, nepai
sydamas apaštalinio mokslo (pvz., Pauliaus,
1 Tes 4, 11, raginančio liautis būti finansinio
aukojimosi termitais, o verčiau gyventi ramų
gyvenimą, užsiimant savo reikalais) pamo
kymų. Iš esmės tai fariziejiškas Dievo vary
mas į medį ir bandymas ten įlipus versti Jėzų
ropštis paskui mus, nors arčiau Dangaus ir
Jo manos taip neužlipsime, nebent arčiau
dangaus ir varnėnų inkilų.
Mokinystė, neprivatizuojanti Jėzaus
Nesąmoningas, tačiau skausmingas klai
das mes kaip mokiniai darome „nuteisdami“
kitokius nei mes patys evangelikus. Taip
yra todėl, kad dažniausiai mūsų mokinys
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Mokinystė
yra reikalinga,
svarbi ir
siektina. Tai
palaiminimo
kelias.
tė verda savos bažnyčios teologiniuose ar
dvasiniuose kursuose, retai įtraukdama kitų
evangelinių bažnyčių mokytojus ir teologus.
Lietuvoje ir kitur naujoviška evangelinė
tradicija ar bažnyčių grupė yra reakcija į
jau esančių taip pat evangelinių bažnyčių
nukrypimus ir trūkumus, tačiau ši naujovė
dažną kartą vis iš naujo sukelia jai pačiai
priešingas, išcentrines reakcijas (tai galima
pastebėti tarp liuteronų, baptistų, metodis
tų, charizminių krikščionių ir pan.). Straips
nyje „Protestantizmo krachas: Sokratas,
Jėzus ir nevisaverčių mokinių dilema“ dak
taras Andrew Messmeris tvirtina, jog mūsų
tradicijos nusavino iš Jėzaus gyvenimo bei
mokymo tam tikrus akcentus kitų akcentų
sąskaita ir juos „sėkmingai“ suabsoliuti
no. Nerūpestingai ir neatsakingai užsiėmę
mokinyste lyg šiuolaikiniai filosofai, ten
dencingai pasidaliję, pvz., Sokrato įžvalgas,
redukuodami visą jo mokslą, mes taip pat
traukiame Jėzaus mokymo tuniką kiekvienas
ant savęs, svarbiausia – kitų sąskaita. Kaip
niekur kitur ši tiesa yra akivaizdi Lietuvoje.
Kiekviena bažnyčia ir kiekvienas jos narys
dar tik (skausmingai) mokosi nesakyti, jog
tik jiems teisėtai priklauso prikalto prie
kryžiaus Jėzaus gyvenimo pamokos. Vieni

giriasi maldos galia ir stebuklingomis do
vanomis, kiti – pasišventimu evangelizuoti,
treti – teisingiausia Malonės samprata ar
šimtametėmis tradicijomis, ir visa tai daro
ma pabrėžiant kitų krikščioniškų konfesijų
dydį, klaidas ar nevisavertiškumą. Apskri
tai keista ir apmaudu, jog taip vyksta, juk
kaip evangelikai esame pasaulio matomi ir
vertinami ne kaip fragmentai, o vieningas
nekatalikiškas visetas.
Kaip gera mokinio navigacija gali atvesti į visai nekokios reputacijos miesto
rajoną
Koronaviruso pandemijos piko metu tikin
tieji Evangelija aktyviai reiškėsi socialiniuose
tinkluose, tuo su kaupu užpildydami gyvo,
fizinio bendravimo stoką. Sekdamas jų min
tis, atkreipiau dėmesį į simbolių ir perkeltinių
prasmių apipintos pranašystės apie Žvėrį ir
jo ženklą iš Apreiškimo knygos (13, 11–17;
19, 19–20 ir kitur) siužetą, siūlomą jo inter
pretaciją pandemijos akivaizdoje. Toli gražu
ne patys pažangiausi mokiniai sugalvojo, jog
esą būsimi skiepai nuo Covid-19 bus sava
noriškas Žvėries ženklo priėmimas. Tokioje
prielaidoje slypi dichotomiškas, juodo ir balto
pasaulio matymas, liguistas skepsis medi

cinos ir technologinės pažangos atžvilgiu.
Kadaise ankstyvieji reformatoriai Antikristą
matė tuometinio popiežiaus asmenyje, anti
fašistai – Hitlerio asmenyje, disidentai – sta
linizme ir komunizme, bet jie visi klydo, nors
išvadas savaip grindė Šv. Raštu, iš mokinystės
gautomis įžvalgomis. Ezechielio pranašys
tėje 13, 9 perspėjama, jog Dievo „ranka bus
pakelta prieš pranašus, kurie patiria tuščius
regėjimus ir skelbia melagingus spėjimus“.
Tačiau kodėl geri ir protaujantys mokiniai
negalvodami leidžiasi kvailinami ir toliau
platina panašius į ką tik minėtus klaidin
gus pramanus? Ar tai neliudija mokinystės
stokos, atsirenkant, patikrinant ir platinant
informaciją? Mums verkiant reikia pažan
gos šioje srityje, nes pseudokrikščioniškos
informacijos Pandoros skrynia jau niekada
nebebus uždaryta. Ši mokinystės rūšis yra
nauja, nes niekada anksčiau evangelinė
bažnyčia, o kartu ir visuomenė, kurioje
tarpstame, nesusidūrė su tiek daug teisingos
ir klaidinančios informacijos. Šiuolaikinės
didžiosios seminarijos jau pradeda įtraukti
informacijos priemonių valdymą į progra
mas, tačiau daugelis Lietuvos pastorių, ką
jau kalbėti apie ganomuosius, nėra baigę to
kio lygio mokslų, tad „tenka mokytis plaukti
jau įkritus į vandenį“.
Išvada
Mokinystė yra reikalinga, svarbi ir siekti
na. Tai palaiminimo kelias. Trumpai pažvel
gėme į pavojus ir situacijas, slypinčias mums
pasirinkus būti radikaliais, Kristaus keliu
einančiais mokiniais. Jeigu esame prisivirę
košės ir tapę nesąmoningais fariziejais, te
padeda Dievas atgailauti dėl to, atsiprašyti
savo artimo, kitos bažnyčios ar tradicijos,
ir keistis į panašumą Kristuje. Apie esamą
mūsų Dievo pažinimą kartu su apaštalu
nutarkime: „nesakau, kad jau esu šitai gavęs
ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas
pagauti“ (Fil 3, 12a).
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Žingsniai

Mokinystės
kelias – Biblijos
studijų kelias
Vita Rulinskienė
CBS koordinatorė Lietuvai

Pasak Bendruomeninių Biblijos
studijų (angl. Community Bible
Study) pasaulinės organizacijos
Europos padalinio vadovo
Antti Ronkaineno (Suomija),
mokinystės kelias yra vienas
pagrindinių siekių tikinčiųjų
bendruomenėms visame
senajame žemyne. Tačiau
mokinystės sąvoka suvokiama
labai nevienareikšmiai.
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Vienos bendruomenės siekia kuo platesnio
Biblijos teksto ar teologijos pažinimo ir supra
timo, kitoms svarbus narių dvasinis augimas
siauresnėse, kartais labiau psichologinėse
srityse. Trečios bendruomenės mokinystę su
vokia kaip asmens dalyvavimą neformalaus
bei sisteminio ugdymo programoje, kurios
pabaigoje įgyjamas tam tikras kvalifikacinis
laipsnis, leidžiantis ateityje mokyti kitus ti
kinčiuosius Biblijos tiesų. Ketvirtos tikinčiųjų
bendruomenės daugiau pastangų deda šviesti
savo narius, kad šie geriau suprastų Šventosios
Dvasios dovanas, Dievo garbinimą ir maldą.
Penktos skatina savo narius įsitraukti į įvairias
socialines tarnystes, kuriose kartu dirbant tiki
masi auginti Jėzaus Kristaus mokinius.
Šiame straipsnyje trumpai pristatysiu vieną
iš būdų, kaip mokydamiesi žmonės gali siekti
platesnio ir nuodugnesnio Dievo žodžio su
pratimo ir pažinimo.
Bendruomeninių Biblijos studijų pirmasis
susitikimas įvyko 1975 metais Vašingtone
(JAV), kur grupė tikinčiųjų moterų susitiko
kartu skaityti ir tyrinėti vieną iš Biblijos knygų,
pasitelkdamos mokslu pagrįstą suaugusiųjų
mokymosi metodą. Per daugiau nei ketu
riasdešimt metų buvo parengtos beveik visų
Šventojo Rašto knygų asmeninių studijų bei
pagalbinės medžiagos priemonės anglų kalba.
Nuo 1993 m. organizacija savo veiklą išplėtė
tarptautiniu mastu. Nuo 2005 m., atlikus pir

muosius vertimus į lietuvių kalbą, pirmiausia
Lietuvos krikščioniškame universitete Klaipė
doje, o vėliau įvairiuose šalies miestuose įsikū
rusios bendruomenės parengtą medžiagą pra
dėjo naudoti savo narių tobulėjimui skatinti.
Bendruomeninių Biblijos studijų vizija
visame pasaulyje yra Dievo žodžiu perkeistas
gyvenimas. Per bendrą misiją juo siekiama pada
ryti Viešpaties Jėzaus Kristaus mokiniais įvairių
bendruomenių tikinčiuosius, rodant dėmesį ir
rūpestį artimui, prieinamą kiekvienam nuodug
niai ir išsamiai studijuojant Šv. Raštą. Žmonės,
norintys sekti Jėzumi Kristumi ir augti savo
tikėjimo pažinimu, kviečiami kartą per savaitę
susitikti didesnėse ar mažesnėse grupėse, kurių
metu, moderuojant diskusiją, aptariami dalyvių
namuose asmeniškai perskaityti Biblijos tekstai
bei raštu atsakyti pamokos klausimai. Šis Biblijos
studijų metodas remiasi penkiais pagrindiniais
elementais: asmeninėmis bei individualiomis
studijomis, grupine diskusija, aptarto Biblijos
teksto apibendrinimu, akademiniu komentaru ir
dėmesingu rūpesčiu kiekvienu grupelės dalyviu.
Dar keletas išskirtinių šių Biblijos studijų
bruožų. Bendruomeninių Biblijos studijų
tarnystė remiasi komandiniu tarnavimo
principu. Siekiama, kad kiekvienos savaitės
susitikimas nebūtų vieno žmogaus pasirodymas,
kai susirinkę žmonės klausosi vieno kalbančiojo
(taip tikintieji mokosi sekmadieniais). Todėl
norintieji naudoti medžiagą, yra apmokomi,

kaip moderuoti diskusiją, kad kiekvienas dalyvis
turėtų erdvę pasidalinti savo mintimis. Kiekvie
nai grupelei talkininkauja bent trys žmonės –
grupės vadovas, koordinatorius bei diskusijų
moderatorius. Kitas išskirtinumas yra tai, jog ši
organizacija rengia Biblijos studijų medžiagą
iš Biblijos knygų, nuosekliai skaitomas ir studijuojamas visas kiekvienos knygos tekstas.
Trumpesnių Biblijos knygų studijų pamokų skai
čius gali būti šešios savaitės (pvz., Pauliaus laiškų
studijos), o ilgiausios studijos trunka 30 savaičių
(pvz., Pradžios knyga, Evangelija pagal Matą arba
Apaštalų darbų knyga). Organizacija taip pat
kreipia dėmesį į vaikų bei jaunimo mokymą
studijuoti šv. Raštą, naudojant tuos pačius pen
kis elementus, tik mažesniems vaikams studijų
medžiaga pritaikyta pagal jų skaitymo ir rašymo
įgūdžius.
Šiuo metu Lietuvoje CBS organizacijos
Biblijos studijų medžiagą lietuvių kalba nau
doja tikintieji iš baptistų, laisvųjų krikščionių,
sekmininkų bei kitų evangelinių bažnyčių, įsi
kūrusių skirtinguose šalies miestuose (Klaipė
doje, Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje, Joniškyje,
Pakruojyje bei Vilniuje).
Jeigu jus sudomino šis mokinystės būdas
ir jūs norėtumėte savo mieste ar bendruomenėje įkurti grupę, kuri kas savaitę susitiktų struktūruotoms ir išsamioms Šv. Rašto
studijoms, kviečiu parašyti mums Facebook
puslapyje www.facebook.com/cbsi.lietuva.
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Dvasinis augimas

Nori būti geru
mokiniu?
Treniruokis!
Markus Geibel
Teologas, Evangelinio Biblijos
instituto dėstytojas

Biblijoje visuomet rasime
vietų, kurios nurodo kokios
pareigos tenka mums patiems
būnant mokiniais. Tose
vietose Šventasis Raštas labai
aiškiai prašo mūsų rūpintis
savo dvasiniu gyvenimu ir
augimu. Visgi kartais mes tai
pamirštame. Gal dėl to, kad
taip patogiau, nes juk lengviau
laukti Dievo darbo. O kartais
galbūt dėl nežinojimo arba
neteisingo supratimo.
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Atsakingi už savo tikėjimą
Jauno krikščionio Timotiejaus draugas ir
patarėjas apaštalas Paulius savo laiške jau
nuoliui vienareikšmiai pabrėžia, jog kalbant
apie tikinčiųjų gyvenimą ir Jėzaus sekimą,
kiekvienas mokinys turi ir pats stengtis.
Paulius krikščionišką gyvenimą lygina su
maratonu. Yra starto linija ir finišo linija. Jei
norite dalyvauti bėgime, turite atitikti tam
tikras sąlygas. Niekas nedalyvauja maratone,
kurio tikslas yra sėdėti fotelyje ir laukti, kol
iš dangaus nukris laurai.
Savo laiškuose Timotiejui apaštalas Pau
lius ragina jaunuolį būti „maitinamu ti
kėjimo žodžiais“ (1 Tim 4, 6). Paulius toje
eilutėje vartoja graikišką žodį „entrepho“,
reiškiantį „maitinti“ arba „užauginti“, pavyz
džiui, augalą ar vaiką. Taigi mūsų tikėjimas
yra kaip augalas ar vaikas, kurį reikia
maitinti ir auginti. Vadinasi, ir mes patys
esame atsakingi už mūsų tikėjimo augimą ir
neturime teisės nieko nedaryti.

O kadangi ši mintis Pauliui svarbi, jis pra
tęsia ją ir kitame sakinyje. Ten parašyta: „(...)
ugdykis maldingumą“ arba, galime pasakyti,
treniruokis garbindamas Dievą (1 Tim 4, 7).
Tai dar labiau pabrėžia tikinčiojo vaidmens
svarbą. Toje eilutėje jis netgi pasitelkia grai
kišką žodį „gymnazo“. Šis žodis labai išraiš
kingas, nes žodžio „gymnazo“ reikšmė yra
nuolat treniruotis ar mankštintis siekiant
tam tikro tikslo. Kitaip sakant, apaštalas
Paulius ragino Timotiejų ir mus tą patį dary
ti tikėjimo atžvilgiu – nepaliauti treniruotis.
Mes visi turime nuolat treniruoti savo tikėji
mą, kad išlaikytume jį šviežią ir galingą.
Tą patį susirūpinimą apaštalas Petras
rodo viename iš savo laiškų, tik kitais žo
džiais. 1 Pt 2, 2 jis rašo: „(…) lyg naujagimiai
trokškite dvasinio, neatmiešto pieno, kad
nuo jo augtumėte išganymui (…).“ Taigi, kai
reikia plėtoti mūsų tikėjimo gyvenimą, mes
neabejotinai būname atsakingi už tai, kaip
tai darome. Žinoma, ir pats Dievas, iš kurio

viskas ateina, padeda mums atsinaujinti ir
sustiprėti. Tačiau jei mes tam prieštaraujame
ir neleidžiame Dievui to daryti, pasekmės
aiškios. Mes esame tarsi žemės gabalas,
kuris sugeria lietų ir taip tampa derlingas,
tačiau kai žemė per kieta, vanduo nubėga,
ir ji dar labiau išdžiūsta. Tokiu atveju dvasi
nio augimo nebūna arba jis menkas. Todėl
kiekvienas, kuris rimtai nori sekti Kristų
savo kasdieniame gyvenime, turėtų nuolat „treniruotis“.
Svarbūs klausimai
Kiek mes tai darome? Kiek stengiamės
auginti savo tikėjimą, kaip aprūpiname savo
sielą? Tai itin svarbu krikščionims, einan
tiems atsakingas pareigas, nes, kuo daugiau
turime duoti, tuo svarbiau, jog patys būtume
„pilni“.
Viskas paprasta. Jei gyvename ir dirba
me su nepakankamai aprūpinta siela, mes
tikimės, kad mūsų vidinį alkį patenkins
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Liudijimas

Prie Kristaus
per radijo laidas
mūsų darbai, pasiekimai ar kiti žmonės.
Geri atsiliepimai po pamokslo ar paskaitos,
sėkmingas verslo sandoris, kolegų pripa
žinimas darbe ar tiesiog sėkmė gyvenime
mums suteikia jausmą, jog esame priimtini
ir aprūpinti. Mūsų veiksmai tuomet labiau
susiję su pastangomis gauti kažką iš kitų,
pavyzdžiui, dėmesį, pripažinimą, artumą ir
t. t., ir mažiau susiję su tarnyste ir noru tar
nauti Dievui. Mes darome tai, kas naudinga
mums, darome viską dėl savęs, ir to rezulta
tas yra paprastas ir aiškus – mes tarnaujame
tik savajam „Aš“.
Todėl svarbu nuolat klausti savęs, ar
šiuo metu gyvenu ir dirbu su pripildyta,
pustušte ar visai tuščia siela. Iš ko šiandien
tikiuosi, kad mane padrąsins, motyvuos ar
suteiks pasitikėjimo savimi?
Atsakymas į abu klausimus iš esmės
susijęs su mūsų atvirumu augti tikėjimu
ir suteikti Dievui erdvės mūsų gyvenime.
Jeigu leisime Dievui aprūpinti, pildyti ir stip
rinti mūsų sielą, jeigu, kaip sako apaštalas
Paulius, maitinsimės tikėjimo žodžiais ir
treniruosimės garbinti Dievą, mūsų siela bus
rami bendraudama su Dievu ir mūsų moty
vacija bus kitokia. Būtent apie tai Psalmių
131, 2 rašė Dovydas, apibūdindamas savo
dvasinę būklę:
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Priešingai esu patenkintas ir ramus,
kaip vaikas ramus ant motinos kelių,
taip rami mano širdis mano krūtinėje.
Dovydas savo gyvenime patyrė daug
neteisybės, daug sunkumų, bet taip pat ir
žmonių pripažinimo bei šlovės. Jis sako, kad
yra patenkintas ir ramus bendraudamas su
Dievu, šiuose santykiuose yra pusiausvyra.
Tai daug ką sako.
Kalbant apie sielos pilnatvę, Biblijoje
rasime žmogaus sielos būklę lyginant su
kūdikiu, maitinamu krūtimi arba laikomu
motinos. Būtent to reikia mūsų sielai:
maitinimo, padrąsinimo, artumo ir palaikymo. Tada ji atsigauna.
Turime kelti sau klausimą, iš kur semia
mės jėgų? Gal iš kitų žmonių teigiamų re
akcijų į mūsų pastangas ar iš sėkmės darbe,
karjeroje ar šeimoje, ar dar kažko kito? Ar
gauname tai iš mūsų santykių su Dievu?
Ar nuolat treniruojamės, kaip apaštalas
Paulius mus ragina, ar stengiamės užbaigti
maratoną ir pasiekti finišą? O gal ne? Labai
svarbu, kaip mes dėliojame savo gyvenimą,
kaip dėliojame prioritetus, ar skiriame laiko
ir erdvės santykiams su Dievu.
Tai vienas iš svarbiausių dalykų būnant
mokiniu. Nes darbai be tikėjimo yra tušti. O
tikėjimas be santykių su Dievu – taip pat.

Radijo laidų „Kelionė Biblijos puslapiais“
per „Žinių Radiją“ pradėjau klausytis dar
prieš 15 metų. Vėliau tas laidas susiradau in
ternete, Gerosios Naujienos centro svetainėje
www.gnc.lt. Jos tiesiog „pagavo“ mano širdį,
pakvietė mane gyventi pagal tiesą, nors dažnai
to nepavykdavo pasiekti. Toliau besiklausant
šių laidų, mano gyvenimo vertybės pradėjo
keistis ir į daugelį dalykų pradėjau žiūrėti
kitaip. Supratau, jog nebegaliu pritarti savo
draugų požiūriui ir darbams, todėl natūraliai
teko patirti ir atstūmimą. Tapau lyg „balta var
na“ – tai tikrai nebuvo malonu. Tačiau niekada
to nesigailėjau, nes jausdamas Dievo artumą,
buvau palaimintas!
Besiklausydamas „Kelionės Biblijos pusla
piais“, įtikėjau Jėzų. Tada dar nepažinojau nė
vieno kito gyvai tikinčio krikščionio. Širdyje
norėjau pasakoti apie pažintį su Jėzumi, tačiau
iš aplinkinių dažniausiai sulaukdavau šaltos re
akcijos, o iš giminių – emocinio persekiojimo.
Stengdamasis išvengti tokių nemalonių ap
linkinių reakcijų, keletą metų buvau nustojęs
liudyti. Tačiau radijo laidų klausiausi ir toliau,
o tai padėjo man augti tikėjimu.
Po kurio laiko vienoje iš minėtų radijo laidų
išgirdau autoriaus J. V. McGee raginimą susi
rasti gerą Biblijos tiesų mokančią bažnyčią.
Tačiau tuo metu nežinojau, nuo ko pradėti
jos paieškas, todėl ilgą laiką tiesiog laukiau.
Galiausiai Gerosios Naujienos centras man
padėjo surasti bažnyčią, kurioje jau seniai no
rėjau lankytis. Ten ir pasilikau, pasikrikštijau
ir prisidėjau prie bendruomenės.
Tačiau kelionė su Kristumi jau iš pradžių
tapo skausminga: mano biblinis krikštas su

Vaidas su žmona Elena

kėlė didžiulį giminaičių pasipriešinimą. Mama
net išsižadėjo manęs kaip savo sūnaus. Buvo
sunku. Tačiau vėliau ne be Dievo pagalbos
mūsų su mama santykiai pasitaisė, ir dabar
neliko jokių kliūčių mūsų bendravimui.
Mano augimas Kristuje, kaip ir Jo pažini
mas, buvo susijęs su kasdieniu krikščioniškų
radijo laidų klausymu ir išmoktų dievotų prin
cipų taikymu gyvenime. Vėliau dvasinis augi
mas persikėlė į bažnyčią, pradėjau bendrauti
su kitais tikinčiaisiais, paklusau Kristui ir pasi
krikštijau, sekiau Jį tikinčiųjų bendruomenėje.
Mano tikėjimo istorija byloja, kad jei įtiki
klausydamas pamokslų per radiją ar internetą,
bet neturi tikinčių draugų, nėra taip paprasta
sužinoti, kaip išlikti tikinčiam, kaip susirasti
tokią tikinčiųjų bendruomenę, kurioje būtų
galima teisingai toliau sekti Kristumi ir būti
Jo mokiniu.
Vaidas Šideikis
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Prie širdies durų

Kaip susitaikyti su Dievu?
Dievo meilė asmeniškai tau yra pagrindinė Naujojo Testamento tema. 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 atleidi
mą, Jo prisikėlimu – amžinojo gyvenimo dovaną. Kristus mirė už visą žmoniją ir prisikėlė,
bet kiekvienas asmeniškai apsisprendžia, ar priimti šią dovaną, ar ne. Susitaikyti su Dievu
įmanoma tik priimant Jo siūlomą atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Toliau kalbama apie tai,
ką padarė Dievas ir ką reikia padaryti tau.
Dievas myli tave ir visą žmoniją. Jis nori tave laiminti ir padaryti tavo gyvenimą visavertį.
Jis siūlo tau ne tik apstų gyvenimą čia, žemėje, bet ir amžinąjį gyvenimą.
Nuodėmingas gyvenimas baigsis dvasine mirtimi, t. y. amžinu atskyrimu nuo Dievo
kančių vietoje. Vienintelis pasirinkimas – asmeniškai priimti Dievo dovaną: nuodėmių
atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.
Gali atrodyti, jog turi pamaldžiai gyventi ir daryti gerus darbus tam, kad Dievas būtų tau
palankus. Bet taip nėra. Viešpats myli tave, net jei tu gyveni nuodėmingai. Dievas Tėvas
siuntė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus už tave ir sumokėti už tavo nuo
dėmes, kad galėtumei su Juo susitaikyti.
Malonė reiškia neužtarnautą palankumą. Dievas maloningai siūlo tau tai, ko pats niekada
negalėtumei padaryti. Tai – dovana. Tau tereikia ją priimti. Nuoširdžiai patikėk, kad Jėzus
Kristus mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.
Tu turi priimti Kristų, o priimdamas Jėzų, priimi viską, ką Jis yra padaręs dėl tavęs. Taip
tampi Dievo vaiku. Įsivaizduok, kad Jėzus stovi prie tavo gyvenimo durų ir beldžia. Pakviesk
Jį užeiti vidun, nes Jis laukia, kol tu tai padarysi.
Priimk Jėzų Kristų į savo širdį dabar
Gali pakviesti Jėzų ateiti į tavo gyvenimą melsdamasis tokia malda:
iešpatie Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš
tikiu, kad Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują ir dėl mano
padarytų nuodėmių. Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas ir
savąja Dvasia esi šalia manęs. 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.

Malonūs skaitytojai,
kviečiame Jus 2020 metams
prenumeruoti žurnalus „Gyvieji
Šaltiniai“, „Vera i Žizn“, „Tropinka“
Lietuvos pašto skyriuose arba
internetu www.post.lt

Visų žurnalų metinė
prenumeratos kaina – 15 eurų.
Prenumeruoti galima kiekvieną
žurnalą atskirai.
Leidiniai išleidžiami:
„Gyvieji šaltiniai – 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

Džiugiai ir viltingai pranešame, kad
Misionieriškas labdaros fondas „Šviesa
Rytuose“, padedamas daugelio įvairių
bendruomenių draugų Lietuvoje ir
užsienyje, išleidžia garsaus šiuolaikinio
baptistų pamokslininko Čarlzo F. Stenlio
kasdienių Šventojo Rašto skaitinių
knygą. Joje autorius išmintingai ir
dievobaimingai panardina skaitytoją į
pamąstymus apie didįjį mūsų Dievą ir tą
sunkų, tačiau nuostabų Kelią einančius
artumoje su Juo rytą, dieną ir vakarą.
Autorius, be kita ko, pažįstamas iš
lietuvių kalba transliuotų radijo laidų
„Prisilietimas“.

Knygos „Jo artume“ kviečiame ieškoti:
interneto svetainėje www.km.lt,
MLF „Šviesa Rytuose“ biure Pylimo g. 20-10,
Vilniuje, krikščioniškuose knygynuose,
pagrindinėse bibliotekose. Knygos audio
formatu anonsų klausykimės kartu tiesioginio
eterio metu XFM radijo stoties bangomis.
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aklusnus yra tik tas,
kuris tiki, o tiki tik tas,
kuris paklūsta.
– Dietrich Bonhoeffer

B

ūti krikščioniu – tai ne stengtis
išvengti nuodėmių, o drąsiai ir
uoliai vykdyti Dievo valią.
– Dietrich Bonhoeffer
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šgelbėjimą gauni dovanai, o
mokinystė kainuoja mums
viską, ką turime.
– Billy Graham

B

ūdamas mokinys
nesirenki. Jėzus sako,
kad jei kas nori eiti paskui
Jį, turi Juo sekti.
– Tim Keller
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okinystė – tai procesas, kai
tampame tokie, koks būtų
Jėzus mūsų vietoje.
– Dallas Willard
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upratimas ya atpildas
už paklusnumą.
Paklusnumas – tai raktas
nuo visų durų.
– George MacDonald
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ūsų Viešpaties akimis,
mokinystė yra ne
darbas Dievui, bet Dievas,
veikiantis per mus.
– Oswald Chambers
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okinystė – tai kasdienė
disciplina. Sekame Jėzumi
žingsnis po žingsnio, dieną po dienos.
– Warren W. Wiersbe

