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Apie Dievo troškim

Kelias  gyvenimo pilnatv  pagal Larry Crabb

Ron Kubsch

„High Hopes“
Brit  roko grup  „Pink Floyd“ laikoma viena garsiausi  muzikini  grupi  pasaulyje. 
Jau vien didžiausi  populiarum  pelniusio j  disko „The Dark Side of the Moon“ 
buvo parduota daugiau nei 28 mln. egzempliori . J  tikro garso albumas „Delicate 
Sound of Thunder“ pirmasis muzikos albumas, kuris erdv laiviu buvo pasi stas
kosmos .

Paskutinis „Pink Floyd“ diskas vadinasi „Division Bell“,  (tai turb t ver iama
kaip „Apsisprendimo varpas“). Albumas baigiasi daina „High Hopes“ (didel s viltys)
nostalgišku žvilgsniu  praeit ,  daug žad jusius grup s nari  jaunyst s metus:

... kai mes buvome jauni, 

žavesio ir stebukl  kupiname pasaulyje, 

m s  mintys nuolat klajojo nerasdamos rib .

Ta iau gyvenimas – ne tik vaikyst s ir jaunyst s fantazijos. žmon s sensta. Laikas 
pagrobia svajones, didel s viltys nepasiteisina, gyvenimas iš l to gri na:

žol  buvo žalesn ,

šviesa – šviesesn

draug  apsuptyje.

Žodžiu, jaunyst je viskas buvo geriau… Daina t siasi:

amžiams apsunkintas geismo ir troškimo,

lieka  vis dar nenumalšintas alkis...

 Žodži  autorius  Dawidas Gilmouras, tuomet vadovav s „Pink Floyd“.  Jis suk r
ši  dain  b damas maždaug 50-ties. Jeigu toks muzikantas kaip Gilmouras kalb t
apie s kming  karjer , b t  suprantama. Ta iau jis pasakoja apie nenumalšint  alk ,
troškim , slegian ius j  kaip prakeiksmas.

Maždaug prieš 3 t kstan ius met  Koracho s n s, kurie buvo kil  iš levit
giedotoj  šeimos, paraš  42 psalm . Psalm s tema – prieš  priespaudos slegiamo
žmogaus ilg jimasis bendryst s su Dievu. sp dingai vaizdinga kalba autoriai 
perteikia apie asmenin  Dievo troškim  (42,1–2a): 

Kaip ištroškusi eln  uodžia upelio, taip mano širdis tav s ilgisi, Dieve. 

Mano siela ištroškusi Dievo – gyvojo Dievo.

 Kai žv rys arba ir mes, žmon s, nepaisome k no poreiki , gyvyb  patenka 
pavoj . Nor jimas maisto diegtas  biologin  medžiag  apykaitos varikl . M s  k nui
reikia kuro, kaip jo reikia ir automobilio motorui. Kai nieko negeriame, refleksiškai
atsiranda poj tis, kur  vadiname troškuliu. Jei ignoruojame sp jam j  signal ,
rizikuojame savo fizine sveikata. 

www.prizme.lt 1997/1 visos teis s saugomos © 1997 „Campus fidus“ 1



________________________________________ Ron Kubsch. Apie Dievo troškim

 Psalm s k r jai k nišk  – vandens troškul  netik tai susieja su stipriu žmogaus
noru sutikti gyv j  Diev . Jis trokšta, bet ne vandens, o Dievo. 

Tikintis žmogus prieš 3 t kstan ius met  kalb jo apie tai, kad jo siela trokšta 
Dievo. Netikintis XX a. žmogus kalba apie nenumalšint  alk , apimt  geismo ir 
troškimo. Ir nors autori  intencija gali b ti labai skirtinga, vis d lto abu prisipažinimai
kalba apie t  pat  – apie žmog , neišvengiamai trokštant  Dievo. Dawidas Gilmouras
š  troškim  apib dina kaip stygi , kurio jis, kaip ir reik jo tik tis, negali panaikinti ir, 
ko gero, net nežino kaip. Tuo tarpu psalm s k r jai žino, kad tik Dievas gali 
numalšinti sielos troškul , ir net didžiausio nuli dimo valand  su viltimi jo laukia (Ps 
42,10 ir 11). 

Jei tiesa, kad mums, žmon ms, Dievo ilgesys visiems bendras ir priklauso 
pamatiniams m s  b ties poreikiams, tada ši aplinkyb  tampa nepaprastai svarbi. 
Tod l toliau nor iau ši  tem  panagrin ti truput  j  išskaidydamas ir vis  pirma
pabandyti parodyti, kad greta k no ir sielos poreiki  turime ir dvasios poreikius. O 
antra, pasistengsiu paaiškinti, kad Dievas ir tik Dievas gali patenkinti m s  dvasinius 
poreikius.

Šiame darbe remiuosi amerikie i  psichoterapeuto Larry Crabbo tyrin jimais. L. 
Crabbas, Kolorado krikš ioniško universiteto patariamojo instituto vadovas, daugiau 
kaip 20 met  savo darbuose išsamiai nagrin ja žmogaus poreikius ir išgvildena 
puikias psichoterapinei praktikai tinkan ias išdavas.1

K  bendra turi gaivinantieji g rimai ir Dievo troškimas
Iš pradži  pabandykime atidžiau paanalizuoti sielos (taigi ne k no) poreikius. Crabbas 
rekomenduoja skirti tris poreiki  grupes.2 Pirmiausia yra vadinamieji tretiniai 
poreikiai (casual longings), –  tie, kuriems patenkinimui nereikia asmenini  santyki .
Pavyzdžiui, visi paž stame nor skaniai pavalgyti. B name d kingi, kai vietoj sausos 
duonos ant stalo patiekiamas gardus karbonadas. žinoma, visi nor tume tur ti ger

darb , be to, visiems paž stamas nat ralus troškimas b ti absoliu iai sveikiems. Visa 
tai tretiniai poreikiai. Jiems patenkinti mums betarpiškai nereikia kito žmogaus
ind lio.3

Po to kalbama apie antrinius – gili  santyki  su kitu žmogumi – poreikius 
(critical longings). Pavyzdžiui, trokštame tur ti partner  visam gyvenimui, tur ti
ištikim  draug , su kuriais gal tume pakalb ti apie visk , kuriais gal tume pasikliauti. 
M s  antriniai poreikiai reikalauja aukštos kokyb s tarpasmenini  santyki , taigi 
traukia kit  žmoni  d mes .

1 Nor iau rekomenduoti tokias, deja, tik angl  kalba pasiekiamas L. Crabbo knygas: Crabb L. J. Basic
Principles of Biblical Counseling. – Grand Rapids, 1975; Effective Biblical Counseling. – Zondervan, 
1977; Understanding People. – Zondervan, 1987; The Marriage Bilder. – Zondervan, 1988; Inside Out. – 
Colorado Springs, 1992; Finding God, Zondervan, 1993. 

2 L. Crabbas pastaruoju metu pirmenyb  teikia ne s vokai „poreikis“, o formuluotei „stiprus geismas“ („deep longing“).
žr. Understanding People, p. 15 ir Inside Out, p. 80. Ta iau šiame straipsnyje šiam s vokiniam skirtumui d mesio
neskirsime.

3 „If the longing does not centrally involve what can be supplied only through another person’s giving
of himself, then I choose to call the longing casual“ (Crabb. Inside Out. P. 81). „Jei geismas neb tinai
apima tai, kas gali b ti pateikta tik per kito žmogaus sav s atidavim , aš t  geism  vadinu atsitiktiniu
(tretiniu).“
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Ir pagaliau m s  širdyse slypi troškimai ir norai, kuriuos vadiname pirminiais
poreikiais (crucial longings). Svarbiausi iš j  –  poreikiai reikšmingumas ir 
saugumas.4

 Reikšmingumas yra sis moninimas, kad tavo gyvenimas turi prasm  ir tiksl .
Tam priklauso, pavyzdžiui, poj tis, kad esi svarbus ir takingas. Jei aš kam nors kitam
k  nors reiškiu, pats jau iuosi es s reikšmingas.
 Saugumu vadiname poreik  b ti bes lygiškai mylimam ir priimtam. Tik tada, kai 
žinau es s kito visiškai priimtas, jau iuosi saugus.5

Taigi saugumas ir reikšmingumas yra m s  pirminiai poreikiai, b t  galima
pasakyti –  baziniai. 

Reikšmingumas Saugumas
Vert

Žmogus, kurio reikšmingumo ir saugumo poreikiai yra patenkinti, jau iasi es s
vertingas

Šias tris poreiki  r šis galime pavaizduoti koncentriniais apskritimais, kur išorinis 
iliustruoja tretinius, vidurinis – antrinius ir vidinis – pirminius poreikius.6

Tretiniai poreikiai 

Pirminiai poreikiai 

Antriniai poreikiai 

Trys žmogišk  (nek nišk ) poreiki  kategorijos 

4 Tai, kas 2-oje išnašoje buvo pasakyta apie s vok  „poreikis“, taikytina ir „reikšmingumui“ bei
„saugumui“: „My preference now is to speak of deep longings in the human heart for relationship and 
impact ratker than personal needs for security and significance“ (Understanding People, p.15). („Dabar 
aš labiau link s kalb ti apie žmogaus širdyje gl din i  stipri  santyki  ir poveikio geism , o ne 
žmogaus ir reikšmingumo poreikius“). Mes vis d lto pasiliekame prie formuluo i , kurias Crabbas
si l  knygos „Effective Biblical counseling“ II dalyje.

5 Iliustracija pagal  L. Crabb. Die Last des anderen. – Brunnen, 1984. S. 57. 

6 Toliau šiame straipsnyje pateikiamos schemos paimtos iš „Inside Out“.
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Šie poreikiai skiriasi nuo prast  nor . Nor ti galima daug ko, taip pat dalyk ,
kurie n ra gyvybiškai b tini. Poreikius nuo toki  nor  galima atskirti pagal j
b tinum . Reikalavimai, kuriuos mums kelia m s  nagrin jami poreikiai, yra tokie 
pat kategoriški kaip ir k nišk  poreiki  keliami reikalavimai. Nors, kaip jau min jau,
pirminiams poreikiams tenka svarbesnis vaidmuo nei tretiniams. Su sveikatos 
b domis galiu gyventi, bet žmogus, kuris jau iasi nereikšmingas ir nesaugus, yra 
kandidatas  savižudžius. 

Kaip atsitinka, kad ši  poreiki  paprastai nepastebime? Priežastis gali b ti tiesiog 
ta, kad skausmingas j  b tinumas pajuntamas tik esant dideliam stygiui. Tai panašu 
troškul . Kai aplink pakanka g rim , retai kada trokštame stiklin s vandens. Tuo tarpu 
kai vis  dien  esant 30o karš iui dirbame sode neatsigaivin , n ra svarbesnio dalyko 
kaip atsigerti. 

Dabar atkreipkime savo d mes  nepatenkint  poreiki  pasekmes ir dar kart
sitikinsime  padalijimo  tris kategorijas svarb .

 Prad kime nuo tretini . Tretiniai poreikiai, kaip jau min jau, nereikalauja 
betarpišk  asmenini  santyki . Pavyzdžiui, tai gal t  b ti noras tur ti puik
automobil . Jei šios r šies poreikiai negali b ti patenkinti, jau iame veikiam

nusivylim . žinoma, nemalonu, kai kas nors praranda savo darbo viet . Ir kuris gi 
mokinys džiaugiasi dvejetu iš matematikos? Ta iau tai išk sti mes paj g s! Šios 
r šies sunkumai nepažeidžia m s  asmenyb s branduolio. Jei taip vyksta,
susitvardome ir einame toliau (jeigu šios r šies sunkumai neužklumpa karu su kitais). 
Tai padaryti kartais pasiseka lengviau, kartais sunkiau. Bet vidini  j g  šiems
nusivylimams veikti paprastai pakanka. 

Kitaip yra su antriniais poreikiais. Jei tai, k  darau, atrodo nesvarbu, jei artimi
žmon s, kuriais r pinuosi, man neskiria jokio d mesio, jei mano tarpasmeniniai
santykiai paviršutiniški, tai giliai širdyje jau iu skausming  tuštum .

sivaizduokime, kad k  tik nutr ko draugyst . Mane paliko žmogus, su kuriuo 
ilg  laik  siejo artimi ryšiai. Lieka vienatv s poj tis, – daugiau nei veikiamas
nusivylimas. Jau iuosi giliai žeistas ir apleistas. 
 Taigi tarpasmenini  santyki  pakrikimas gali stumti  dramatišk  kriz .
Pavyzdžiui, gin as gali sukelti toki  kraštutin  psichin tamp , kad nukent s net 
k nas. Širdies ritmo sutrikimai, skrandžio opos ir galvos skausmai gali b ti
neišspr st  tarpusavio konflikt  pasekm .
 Laim , tokias krizes veikti dažnai padeda laikas ir kitokia patirtis. Po tam tikro 
laiko v l susitvarkome su savo gyvenimu ir pamažu nukreipiame d mes  malonius
dalykus. Ta iau antrini  poreiki  patenkinimas jau lie ia mano asmenyb s centr ,
tod l  juos atsižvelgti labiau b tina.

Pirminiai poreikiai yra visiškai kitokie. Kaip ir antrini  poreiki  atveju, ia irgi 
svarbi vieta tenka santykiams, ta iau tai visai kitos kokyb s poreikiai. Giliai mumyse
gl di troškimas b ti taip mylimiems, kaip gali myl ti tik vienas Dievas. 
Pasiži r kime, k  apie tai rašo L. Crabbas: 
„Mes taip sumanyti, kad gyventume santykyje su Kažkuo, patikimai stipriu ir 
atsidavusiu iš meil s, padedan ius mums atlikti svarbius Jo pavestus darbus. Be  šio 
santykio ar poveikio gyvenimas yra neapsakomai tuš ias. Niekas negali užpildyti tos 
tuš ios šerdies, išskyrus t , kuriam buvome sukurti. Nei draugai su tr kumais, nei 
sp dingas darbas, nei entuziazmas, nei malonumas. Niekas negali patenkinti m s

esmini  (pirmini ) poreiki , išskyrus tokios r šies santykius, kuriuos suteikia tik 
Dievas“.7

7 Inside Out, p. 81. 
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Mes negalime gyventi nepatenkin  pirmini  poreiki . Gyvenimas nejau iant
reikšmingumo ir saugumo mums yra toks skausmingas ir bauginantis, kad atrodo 
nelyginant „ pragaro vartai“.8

O kaip gyvename mes? Ištisas dienas esame užsi m  tretiniais poreikiais. 
Didži j  dal  savo  energijos išnaudojame pagerinti gyvenimo s lygoms. Stengiam s
gerai pavalgyti, r pinam s sveikata ir gerais drabužiais. Tretiniai poreikiai n ra blogi 
ir patenkin  juos tikrai gerai jau iam s. Gyvenim , kai tretiniai poreikiai yra 
patenkinti, Crabbas vaizduoja taip: 

Gyvenimas, kai patenkinti tretiniai poreikiai 

Dauguma iš m s  taip pat yra patyr , k  reiškia antriniai poreikiai. Tai gal jo b ti
geri, gil s ir nuošird s santykius su kitais žmon mis, – santykiai, teik  malonumo.
Arba – priešiški, slegiantys ir konfliktiški. Jau iam s nemaloniai, kai žmon s mus
niekina ar išnaudoja, ta iau mus džiugina, kai esame gerbiami ir mylimi.
 Sveik  ir nuoširdži  santyki  kupinas gyvenimas gali teikti malonumo ir b ti
išties gražus. Pavaizduokime gyvenim  su patenkintais šios srities poreikiais taip:

Patenkinti antriniai poreikiai

 Kas gyvendina tiek tretinius, tiek ir antrinius poreikius, tas gali jaustis laimingas.
 Ta iau pa iame m s  asmenyb s centre yra pirminiai, arba baziniai poreikiai. 
Mes, žmon s, taip sukurti, kad tikrasis gyvenimas galimas tik s veikoje su Dievu. Be 
Dievo kažko mums tr ksta ir b tent to, kas priskirtina esminei žmogaus b ties daliai. 
Turb t sutiksime su Pauliumi Tilichu (1886–1965) teigusiu, kad Dievas yra 
atsakymas  klausimus, kuriuos pateikia žmogaus baigtinumas.
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 Žmog , neturint  bendryst s su Dievu, Biblija laiko dvasiškai mirusiu. Pradžios 
knygoje pasakojama apie tai, kaip pirmoji nuod m  nutrauk  žmogaus ryš  su Dievu. 
Pirmiesiems žmon ms, Adomui ir Ievai, Dievas suteik  optimalias gyvenimo s lygas,
ta iau vien  dalyk  uždraud : „Ir Viešpats Dievas jam sak , tardamas: „Valgyk iš 
vis  rojaus medži ; o iš medžio žinojimo gero ir pikto nevalgyk“ (Pr 2,16–17a). 
Nusižengus šiam sakymui lauk  dvasin  mirtis: „Nes t  dien , kurioje iš jo valgysi, 
neišvengiamai mirsi!“ (Pr 2,17b). žinome, kad Ieva ir Adomas valg  nuo to medžio,
ta iau po to atsitikimo Adomas gyveno dar maždaug 900 met . Nuopuolio dien  jis 
mir  ne k niška, bet dvasine mirtimi. Taip reik t  suprasti ir Pauli : „Tod l, kaip per 
vien  žmog  nuod m jo  pasaul , o per nuod m  mirtis, ir taip mirtis prasiskverb
 visus žmones, nes visi nusid jo“ (Rom 5,12), ir kitur: „Atpildas už nuod m  – 

mirtis“ (Rom 6,23a).
Žinoma, dabartiniais laikais tokias mintis retai begirdime. žmon s, kurie teigia, 

kad su Dievu galima užmegzti real  ir nat ral  ryš , laikomi kone egzotiškais. Gal jie 
ir nepavojingi, bet vis d lto kažkokie nenormal s. Jie silpni ir nesugeba patys 
susitvarkyti su gyvenimu. Tod l ir laikosi sikib  Dievo hipotez s. Tam, kas yra 
stiprus ir pasitiki savimi, šios hipotez s nereikia.9 Ta iau aš nor iau tvirtinti kaip tik 
priešingai: nenormalu gyventi be Dievo! Gyvas ir gražus ryšys su Dievu priklauso 
gyvenimui taip, kaip motoras automobiliui. Ironiška, kad net pranc z
egzistencialistas ir ateistas J. P. Sartre’as (1905–1980) buvo tos nuomon s, kad 
žmogui reikia begalinio, nebaigtinio atskaitos taško. Dievas yra m s  atskaitos taškas. 
O b damas dar ir m s  K r jas jis išties gali garantuoti pirmini  m s  poreiki
patenkinim .

Mano saugumo poreikis reikalauja, kad b iau bes lygiškai mylimas ir priimamas
ir kad šiandien ir rytoj kas nors manimi r pint si. Dievas paž sta mane, mano ger sias
puses, ir si lo man begalin  d mes  ir meil .

Mano reikšmingumo poreikis reikalauja, kad b iau ko nors vertas esan iam
šalia, neprival damas to kažkam rodin ti.10 Dievas mane priima tok ,koks esu. Aš 
jam reiškiu tiek daug, kad jis pasiryžo žiauriai mir iai atiduoti už mane vienintel  savo 
S n  J z  Krist .

Mes mielai teigiame, kad palyginti su kitais žmon mis esame geri ir galime
išsiversti be tokio dalyko, kaip m s  kalt s atleidimo. Šitoks pareiškimas paver ia
J zaus Kristaus nukryžiavim  beprasmiu arba bent mums asmeniškai nesvarbiu. 
Ta iau ši mintis – nesusipratimas. N  vienas iš m s  n ra nei visiškas geruolis, nei 
visiškas bloguolis.
 M s  trej  metuk  s nelis Timonas jau gin ijasi su metais vyresne sesute Na mi.
Ji atb gusi skundžiasi: „Timonas blogas!“. žinoma, prišoka ir Timonas ir tvirtina 
priešingai: „Na mi bloga!“ Ta iau žmoni  padalijimas  dvi klases, gerus ir blogus, 
yra pernelyg paprastas. Ir štai vien  dien  Timonas išrado nauj  žod  – „blogageris“. 
Jis juo nor jo pasakyti, kad jis ir jo sesut  yra ir blogi, ir geri. Ir jis teisus, jo žodži
k ryba primena seniai žinom  pagrindin  krikš ioniškosios pasaul ži ros pozicij :
visi esame verti meil s ir pasiryž  garbingiems veiksmams, ta iau tik tiek, kiek tai 
galime suderinti su m s  savanaudiškais interesais. Taip, išlaikydamas pusiausvyr ,
krikš ioniškas tik jimas paaiškina grožio ir bjaurumo, teisingumo ir neteisingumo,
tiesos ir melo, g rio ir blogio koegzistencij .

9 Prisiminkime filosofo Laplace’o (1749�1827) prisipažinim : „Dievas – šios hipotez s man nereikia!“
10 Dabartiniu metu TV, radijas, literat ra mums nuolat skiepija, kad tik ypatingi dalykai (pavyzdžiui,
grožis, turtai, sveikata, originalumas, s km ) daro žmog  reikšming .
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 Esame nusid j liai, ir visi! Nuo savo pirminio gyvenimo tikslo – šlovinti Diev  – 
mes nusigr ž me, laikydami save svarbesniais už Diev . Apaštalas Paulius labai 
energingai skelbia m s  nuod mingum :  „N ra teisaus, n ra n  vieno. N ra
išmanan io, n ra kas Dievo ieškot . Visi pasiklydo, visi nu jo v jais; n ra kas daryt
gera, n ra n  vieno!“ (Rom 3,10–12).11

Suvokdami savo pa i  sugedim  turime dar kart sivaizduoti, kad Dievas, kurio 
neieškome, kurio negerbiame, vis d lto nor t  su mumis bendrauti. Jis myli mus, jis 
m s  neatsisako! Jis atkakliai siekia m s  ir tam atsiunt  savo vienintel  S n .
Kristus mir  už tavo ir mano kaltes. Jis atidav  gyvyb , ant kryžiaus iškent j s
siaubingas kan ias, kad gal tume paveld ti gyvenim . Dar syk siklausykime
Pauliaus žodžius: „Atpildas už nuod m  – mirtis, o Dievo malon s dovana – 
amžinasis gyvenimas m s  Viešpatyje Kristuje J zuje“ (Rom 6,23). Kitoje vietoje: 
„Tai Dievo teisumas, tik jimu  J z  Krist  duodamas visiems tikintiesiems. N ra
jokio skirtumo, nes visi yra nusid j  ir stokoja Dievo garb s, o nuteisinami dovanai jo 
malone d l Kristaus J zaus atpirkimo“ (Rom 3,22–24).

Taigi per tik jim  J zumi Kristumi turime teis  teisum , kur  peln  Kristus. 
Didesnio meil s rodymo Dievas negal jo duoti.12 ia tampa akivaizdu, kokie Dievui 
esame vertingi ir koks didis m s  kvailumas, jei šia meile nepasitikime.
 Turb t nedaug žmoni  žino, k  reiškia gyventi, kai pagrindiniai poreikiai yra 
Dievo patenkinti. Ir, matyt, dar mažiau toki , kurie gyvena su Dievu.

„Kadangi esu su tavimi“

Kai materialios aplinkyb s toli gražu n ra palankios, kai esame kit  žmoni  niekinami
ar nesuprasti, tada tik jimas Dievu patiria tikr  išbandym . Vis d lto esama tik jimo
didvyri , kuriuos nepakeliamos vienatv s metu sielos gilumoje palaik  šiltas Dievo 
d mesys. Tuomet, kai visas pasaulis jiems šauk  „ne!“, jie gird jo tyl  Dievo „taip!“ 
ir iš jo s m si j g , kad peršokt  ne veikiamas sienas. žmon s, pažin  tokias 
valandas, sugeba gyventi taip, kaip kart  pasak  Asafas: „Kadangi esu su tavimi, ko 
kito trokš iau žem je?“ (Ps 73,25). Gali pasirodyti visiškai nesuprantama, kod l ši
gili  Dievo patyrimo moment  tie žmon s už niek  pasaulyje nekeist  patenkintus 
poreikius kitose srityse. Tai tikrai turtingos asmenyb s. Tai žmon s, kuriuose per 
Švent j  Dvasi  gyvena Kristus ir kurie Dievo meil s ir gerumo spindulius gali si sti
 m s  dažnai tok  šalt  pasaul . Tarp j  yra Dovydas, taip pat Paulius. Galb t ir kam

nors iš m s  teko sutikti  tok  žmog , krikš ion  –  neturting , bet vis tiek gausiai 
apdovanot , nebepaguodžiam  ir vis d lto guodžiant  kitus. Pavaizduokime toki
žmoni  gyvenim  taip:

Gyvenimas žmoni , kurie nieko neturi, išskyrus bendryst  su Dievu
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Dabar tik nedaug kam iš m s  gyvenimas iškelia toki  nepaprast  reikalavim .
Atidžiau pažvelg  jame atrasime daug patogum  ir patenkint  poreiki  tiek 
materialin je, tiek ir tarpasmenini  santyki  srityje. Be to, jei kaip krikš ionys
gyvename tur dami gyvybišk  reikšmingumo ir saugumo poreiki  garantijas, tai 
galime b ti linksmi ir d kingi net ir tada, kai tenka veikti ni rias kelio atkarpas. 
sitikin  tuo, kad Dievas mus apr pina visu kuo svarbiausiu, nebijome nelaimi

mirties šeš lio sl nyje, nes Dievas, m s  Viešpats, yra su mumis (plg. Ps 23).

Kiauri šuliniai 
Friedrichas Nietzsche (1844–1900), paskelb s, kad „Dievas mir “, syk  pasak : „Kad 
krikš ionys bent išganingiau atrodyt !“ Netur tume rimtai ži r ti  šiuos žmog
niekinusio filosofo žodžius. Niekas n ra atgrasiau, kaip užmaskuotas pyktis. Ar 
Nietzsche žino, k  krikš ionims teko iškent ti? Niekas negali reikalauti šypsenos, kai 
iš esm s reikia verkti. Bet pripažinkime – yra tiesos šiuose žodžiuose! Krikš ionys
dažnai atrodo nelaimingesni už kitus žmones, ir j  gyvenimo nuostata, regis, kartais 
b na gyvenimo neigimo nuostata. Tod l dabar panagrin kime klausim , kod l
nepaisant palanki  s lyg  dažnai b name išsek  ir d l to nuobodžiai vegetuojantys. 

Ieškodami atsakymo v l gr žkime prie Biblijos, prie Senojo Testamento. Pranašas 
Jeremijas raš : „Nes manoji tauta nusikalto dvigubai: mane, gyvojo vandens šaltin ,
jie paliko ir išsikas  sau šulini  – kiaur  talpykl , nelaikan i  vandens“ (Jer 2,13). 

Šie žodžiai vis  pirma buvo skirti neištikimai Judos tautai ir kviet  j  atsiversti.13

Ta iau jie gali b ti ir apskritai nevisavertiško gyvenimo iliustracija. 
Išeities taškas, kaip jau cituotoje 42-oje psalm je, yra k niškas poreikis, 

troškulys, j  Jeremijas tiesiog priima kaip prielaid . Be to, ia randame paaiškinim ,
kod l dažnai esame tokie dvasiškai išsek  ir kod l psichin s problemos randa 
mumyse toki  ger  dirv .

Tai visai paprasta. Esmin  m s  klaida yra ta, kad pirminius poreikius 
supainiojame su antriniais ir tretiniais. To, k  galime gauti tik iš Dievo, ieškome kur 
nors kitur. Paliekame gyv j  šaltin  (pirmoji nuod m ) ir ieškome gyvenimo pilnatv s
pa i  išsikastuose kiauruose šuliniuose, kuriuose tikim s šviežio vandens, bet 
paprastai gauname sugedusio arba nerandame jokio (antroji nuod m ).

Suprantama, mums visiems reikia jaustis svarbiems ir saugiems. Tik patyr  save 
esant reikšmingus ir saugius, jau iam s vertingi kaip asmenys. Jei pagrindiniams
poreikiams kyla gr sm , atsiranda problem . Jau iam s pavojuje ir esame pasiruoš
pastatyti ant kortos visk , kad tik sušvelnintume blog  savijaut  ir neleistume toliau 
menkti reikšmingumui ir saugumui. Ta iau sprendimo ieškome, deja, netinkamoje
vietoje.
 Kaip gal jome sitikinti, mums, žmon ms, reikia kit  palankumo. Nuo vaikyst s
iki v lyvos senatv s kirba klausimas: „Ar aš esu mylimas?“ Tik Dievas gali mums
užtikrinti ši  neribot  meil . Tik jis gali numalšinti pritarimo, palankumo troškul .14 O 
k  mes darome? Apsunkiname tarpasmeninius santykius primygtinu (pernelyg 
dideliu) reikalavimu, kad b tume bes lygiškai mylimi. Kai iš sutuoktinio norime
neribotos meil s, per daug iš jo reikalaujame. Be abejon s, sutuoktiniai tur t  siekti, 
kad meil s santykiai augt  ir kad jie vis daugiau vienas kitam atsiduot . Ta iau
reikalauti tobulumo kad ir iš labai atsidavusio žmogaus yra vis tik per daug.

Kiekvienas žmogus nori kitam k  nors reikšti. Ta iau užuot steb j si, jog Dievui 
esame tokie reikšmingi, kad jis yra suskai iav s net visus m s  galvos plaukus, vis 

13 Žr. vis  antr j  Jeremijo pranašyst s skyri , ypa  2,2. 
14 Žr. dar ir Jn 4,13–14.
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bandome kitomis priemon mis gyti reikšmingumo. Norime b ti takingi, kovojame
ž tb tin  kov  d l profesin s s km s, godžiai trokštame, kad kiti mumis žav t si.

Labai gaila, ta iau šiandien tebesame nuoširdžiai sitikin , kad patenkindami
tretinius ir antrinius poreikius tapsime laimingi. Viso to pasekm  – žmogiškos
egzistencijos apribojimas materialia ir psichine sritimis arba bent dvasini  realij
ne vertinimas. Pla iai paplitus sivaizdavim  apie laiming  gyvenim  galima
iliustruoti (žr. schem ).

Tipiškas kelias  gyvenimo pilnatv

Materialiniai ir k niški   Papildomas džiaugsmas       Visiška pilnatv  jau ia,
džiaugsmai                     tarpasmenini  santyki dabar ir visiems laikams

   d ka

Didžiausias prioritetas teikiamas materialin s ir psichin s laim s poreikiui. Mes 
norime turto ir sveikatos. Antr j  viet  užima m s  santykiai. Norime laimingos
šeimos, pasitenkinimo seksualiniame gyvenime ir daugyb s draug , kurie už mus
galv  guldyt . Kai ia mums sekasi, tai galb t randame laiko dar ir religijai. 
Sekmadien  lankom s pamaldose, paskaitome religin s literat ros, gal net Biblij , ir 
galb t Dievui tikrai esame d kingi už vis  žemišk  laim .
 Laimingo gyvenimo vaizdis, kur  randame Šventajame Rašte, yra tiesiog 
priešingas pastarajam. Biblin  keli  iliustravome taip: 

Biblinis kelias  tobul  gyvenim

Džiaugsmas sekant Bendryst  su Dievu ir Visiška pilnatv  tik 
Dievu   kitais, ta iau pastaroji danguje ir 

  visgi netobula   visiems laikams

Procesas prasideda kitur, b tent pa ioje žmogaus sielos gelm je. Tuomet, kai 
pagrindiniai  poreikiai ima skatinti ieškoti atsakym , prasideda žmogaus gyvenimo
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pertvarkymas  Dievo žodin orientuot  gyvenimo b d . Dažnai šis kelias nužym tas
sunki  kov , diskomforto ir tempt  tarpasmenini  santyki . Ta iau tai geras kelias, 
kelias iš vidaus  išor , Dievo pažinimo, savojo Aš pažinimo kelias, kuris galiausiai 
veda prie tikr  permain  ir pilnatviško (ne be skausmo!) gyvenimo.

Atidus Šventojo Rašto skaitytojas konstatuos, kad Dievo r pinim si m s
gyvenimu pirmiausia reikt  suprasti taip: iš Dievo gauname visa, ko reikia tam, kad 
savo gyvenime vykdytume jo norus. Gyvenimo be kan i  mums niekas nežada. 
Asmenyb s augimo procesas, einantis iš vidaus  išor , kiekvienoje pakopoje traukia
ir kan i  bei nusivylimus. Ta iau mes neprarandame savitvardos. Mus sieja glaudi 
bendryst  su Dievu, mes gyvename tur dami gil sitikinim , jog niekas m s  negali 
atskirti nuo Dievo meil s (žr. Rom 8,1  ir 8,39). Dažnai ir patys  nepastebime, kaip 
esame Šventosios Dvasios perkei iami ir atnaujinami pagal savo K r jo paveiksl
(plg. Kol 3,10). 

Platus ir siauras kelias 
Pabaigoje dar kart  trumpam sustokime prie Kalno pamokslo, kuriame J zus kalba 
apie du skirtingus kelius: „ eikite pro ankštus vartus, nes erdv s vartai ir platus kelias 
 praž t , ir daug juo einan i . Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias  gyvenim !

Tik nedaugelis j  atranda“ (Mt 7,13–14). 
Manau, kad m s  apsisprendimas renkantis tipišk  (  poreikius orientuot ) arba 

biblin  (  Krist  orientuot ) keli  glaudžiai šliejasi prie to, k  J zus ia sako apie plat
ir siaur  keli .

 poreikius orientuotas kelias žada laim  ir pilnatv ia ir dabar. O tai, k
pjauname ia, yra nusivylimas ir galop – praž tis.  Krist  orientuotas kelias žada ir 
skausmo, ir džiaugsmo, ir praradim , ir laim jim  (plg. Mt 10,39), bet galiausiai 
nuveda  amžin j  gyvenim . Nepaisant nepritekli , šis kelias paženklintas gilios 
bendryst s su Dievu bei gili  ir nuoširdži  santyki  su kitais žmon mis. Kelias, 
sumanytas visiems, ta iau, deja, tik nedaugelio pasirenkamas.

Apsisprendimo varpas
Pradžioje kalb jau apie grup s „Pink Floyd“ dain  „High Hopes“. Šiame k rinyje
girdime skambinant  varp . Tai Britanijos parlamento varpas, grei iausiai paskatin s
grup  jo vardu pavadinti savo disk  („Division Bell“). Šis varpas skamba visada, kai 
parlamentas kvie iamas balsuoti, kai reikia  rinktis iš dviej  ar daugiau pasi lym
arba nutarim .
 Visi kvie iami apsispr sti, kok  keli  pasirinkti – plat j  ar siaur j . Ar saviems
interesams suteiksime didžiausi  d mes  ir galiausiai vis tiek išeisime tuš iomis? Ar 
paklausysime išmintingo J zaus patarimo ir eisime per ankštus vartus, kad pabaigoje 
susilauktume gyvenimo pilnatv s? Atsakymas atrodo aiškus, ta iau kiekvienas vis 
d lto turi nuspr sti pats. 

Ron Kubsch, teologas 

Vert  Zigmantas Ardickas 
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