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Brangūs draugai,

Šitie naujienlaiškiai man yra „saugi vieta“, nes jaučiuosi patogiai pasidalindamas apie realų gyvenimą, 
apie tai, kur mes esame. Mano Savaitės Mintys yra tinkamos mokymui, bet aš palieku šituos 
naujienlaiškius pasidalinti apie tai, kas mano širdyje ir gyvenime.

Pirmadienio rytą mūsų vyriausias sūnus Chrisas, kuriam 33, bet protiškai jis ketverių metų amžiaus, 
sėdėjo savo lovoje grupės namuose ir krito veidu ant plytelėmis išklotų kietų grindų. Dėl paralyžiaus, 
kuomet jam buvo 17 metų, jis sunkiai valdo kairią ranką, todėl negalėjo pristabdyti savo kritimo. Jam 
pusiau nulūžo keturi priekiniai apatiniai dantys, kiti 3 užpakaliniai dantys šiek tiek įsirėžė į vidinę burnos 
dalyį ir įskėlė kaulą už viršutinių dantų ir žemiau nosies.

Laimė, kad nei vienas iš dantų nesulūžo taip, kad pasiektų kaukolę, ir stomotologas tiki, kad visi 4 dantys 
gali būti sutvarkyti. Chrisas neleidžia įkišti mažos rentgeno plokštelės į savo burną, taigi negalima 
padaryti rentgeno nuotraukos įprastu būdu, tik greitosios pagalbos skyrius galėjo padaryti rentgeno 
nuotrauką.

Kadangi Chrisas neleidžia niekam paliesti jo burnos, mes turime eiti pas stomologą, kuris turi jį 
užmigdyti, kad padarytų rentgeno nuotrauką, sutvarkytų šaknų kanalus, plombuotų ir atliktų kitus 
darbus. Stomatologo paslaugos kainuos $1289 už valandą, o darbo vidutiniškai yra 3-4 valandos, bet 
mano tikslas nėra surinkti pinigus, tik noriu pasidalinti tuo šią savaitę, nors mes neturime tiek pinigų, 
kiek mums reikia.

Naujame nuostabiame Amy Grant’s albume “How Mercy Looks From Here” („Kaip malonė atrodė iš čia”) 
yra daina “If I could See (What the Angels See)” („Jei aš galėčiau matyti (Ką angelai mato)“). Viena 
eilutė iš dainos tinka šiai savaitei: „Jei aš galėčiau girdėti tai, ką angelai girdi, krintančios ašaros 
griaustinio garsą“. Tai mums tinka. Tik Viešpats žino, kokį skausmą patiria tėvai, kuomet susižeidžia jų 
vaikas.

Kai kurie iš jūsų sutinka dar didesnius iššūkius nei mes praeitą savaitę, todėl aš nenoriu sumenkinti nei 
vieno iš jų, lygindamas juos su mūsų šalia kitų galbūt visai nedidele krize, tiesiog dalinuosi šiek tiek apie 
mūsų pasaulį.

Sekmadienio vakarą, kai mes vykome iš grupės namų, aš jaučiau, kad esu raginamas melstis dėl jo 
dantų apsaugos, tai buvo taip stipru, kad aš meldžiausi kalbomis ir kalbėjau tai grasiai. Tuomet kitos 
dienos 7 valandą ryto tai įvyko. Barbara ir aš svarstėme, kaip mes to nepastebėjome.

Ar aš turėjau sužinoti daugiau kas vyks, kai tą sekmadienio vakarą jaučiau paraginimą melstis? Ar 
Barbarai ir man nereikėjo tą vakarą skaityti, bet laiką prieš miegą praleisti maldoje, nors, tiesą sakant, 
nei vienas iš mūsų nejautėme naštos tai daryti. Ar Viešpats tuo metu liepė Chrisui kažko nedaryti, o jis 
nepakluso? Mes nežinome.

Chriso lovos galas yra prie pat durų po šviesos jungikliu. Jis sėdėjo ir stūmėsi prie lovos krašto, kad 
galėtų įjungti šviesą. Prieš 2 savaites tokiu pat būdu, kai mes buvome kelionėje, jis krito, bet tik 
susikruvino nosį ir šiek tiek lūpas. Akivaizdu, kad mes turėjome atkreipti į tai dėmesį ir perstumti jo lovą, 
pastumti toliau nuo jungiklio, ir to nebūtų įvykę. Jo kambarys nuo tada turėjo būti pertvarkytas.

Mes žinome, kad tai nebuvo Viešpačiui netikėtumas, ir galbūt mano malda sekmadienio vakare sustabdė 
kažką, kas galėjo įvykti dar blogesnio. Vis dėlto mes turėjome atidėti tuos: „kaip“ ir „kodėl“, ir daryti tai, 
ką galėjome padaryti natūraliu būdu, kad tai neįvyktų dar kartą, ir kai stomatologas atliks savo darbą, 
pasiimti jį į namus ir prižiūrėti porą naktų. Žmonės, kurie slaugo negalinčius savimi pasirūpinti šeimos 
narius, neša naštą, kuri išsekina emocionaliai, fiziškai ir psichologiškai. Tai krintančios ašaros garsas.

Taigi mes prašėme Dievo atleidimo, kad anksčiau to nepastebėjome ir nesugalvojome perstumti jo lovos. 
Kai tai jau įvyko, mes turėjome palikti neatsakytus ir nežinomus „kaip“ ir „kodėl“ ir tvarkyti mūsų 
gyvenimą su šlovinimo auka.

„Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes (savo) tikėjimu jūs stovite...“ (2 Kor 1:24)  
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Mes esame dėkingi už mažus dalykus, kurie parodo, kad Tėvo malonė egzistuoja, nors ne visada 
akivaizdžiai matoma: tai neįvyko, kai mes keliavome. Mes abu su Barbara buvome atsikėlę, taigi 
galėjome nedelsiant vykti į greitosios pagalbos priimamąjį. Mes nekeliavome, taigi dabar mes galėjome 
pasiimti jį porai naktų, kad paguostume ir prižiūrėtume. Mums buvo paskirtas geras stomatologas. Jo 
dantys nebuvo visiškai išmušti, jie galėjo būti sutvirtinti ir vėl įstatyti, veido kaulo įskilimas buvo mažas ir 
žadantis užgyti savaime. Už tuos dalykus mes esame dėkingi.

Bet kai nutinka svarbesni dalykai, mes visi turime klausimų, kurie gali būti atsakyti tik „kitoje pusėje“. 
Mes visi turime padaryti pasirinkimą ieškoti malonės, kur jos tarytum iš pirmo žvilgsnio nėra. Mes visi 
turime sąmoningai dėkoti už tai, ką Jis padarė. Kaip šį rytą pasakė Barbara: „Mes visi galime guostis 
tiesa, kad visa tai laikina, ir mūsų laukia amžinybė, kuomet Chrisas bus sveikas“. Mes laukiame 
ateinančių amžių!

Jei galite melskitės dėl Chriso, nes jis nieko kito nemąsto tik apie dantų skausmą ir kad turės eiti pas 
stomotologą. Tai bus 2-3 savaičių procedūros. Melskitės mums išminties ir vedimo šiame procese. Ačiū, 
kad esate mūsų gyvenime. Mes jaučiame tinklo paramą ir turime didelę paguodą jumyse, mūsų draugai.

Būkite palaiminti,
John ir Barbara
www.supernaturalhousechurch.org
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