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XFM radijo laidoje „Jaunimo kodas“ (vedėja Gabrielė Krulytė) kalbėta tema, kaip Dievas 

šaukia menininkus tarnystei. Laidos svečias iš JAV BILLAS DRAKE‘AS yra muzikantas, 

išleidęs 14 muzikos albumų, giesmių ir knygų autorius, lektorius ir tarptautinės 

organizacijos „Operation Mobilisation“ misionierius. 

 

Kas yra organizacija „Operation Mobilisation“? 
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„Operation Mobilisation“ – ne pelno siekianti misionierių organizacija, kurios padalinių 

yra 118 pasaulio šalių. Nuo pat pradžių ji buvo labai inovatyvi. Pradėjome nuo tarnystės 

laivais, suteikėme galimybę jauniems žmonėms išvykti į trumpalaikes misijas ir dalintis 

Evangelija. Tai darome ir toliau, koncentruojamės į vietinių Bažnyčių steigimą, ypač 

kreipdami dėmesį į mažiausiai pasiektas pasaulio šalis. 

Aš esu profesionalus menininkas, organizacija taip pat naudoja menininkus skelbti 

Evangeliją. Įsitraukiame ir į verslą. Taip pat dirbame su žmonėmis, turinčiais ŽIV ir 

sergančiais AIDS. Vis labiau įsitraukiame tarnauti prieš prekybą žmonėmis. Svarbiausia, 

kad mes norime tarnauti žmonėms ten, kur jie gyvena. Nenorime jiems pamokslauti, jų 

spausti, norime juos autentiškai mylėti ir autentiškume atrasti būdų, kad Geroji Naujiena 

pasiektų žmones. 

 

Kaip jūs pradėjote tarnauti šioje organizacijoje? 

Devintajame dešimtmetyje pradėjau studijuoti universitete. Tuo metu labai susidomėjau 

Keitho Greeno muzika. Į universitetą ruošėsi atvykti „Operation Mobilisation“ 

organizacijos vadovas, steigėjas George‘as Verweris. Aš pasisiūliau vesti šlovinimą prieš 

jo kalbą, nes žinojau, kad jis pažįsta K. Greeną. Taigi reginio dieną atvyko organizacijos 

vadovas, kalbėjo, o aš šlovinau. Baigęs norėjau grįžti į savo vietą. 

George‘as priėjo prie mikrofono ir tarė: „Jaunuoli! – įstrigau tarp scenos ir klausytojų 

salės. Tas žmogus stovėjo ir rodė į mane pirštu: – Kaip tu drįsti giedoti giesmes, bet jų 

nepagrįsti savo gyvenimu? Visi jūs, šlovintojai, esate tokie – išsirenkate giesmes 

konferencijoms ir giedat, bet jos nekeičia jūsų gyvenimo. Dievui reikia dar vieno 

amerikiečio muzikanto lygiai taip pat, kaip skylės galvoje. Jam reikia žmonių, kurie 

pašvęstų savo gyvenimą Evangelijos skelbimui pasaulyje. Ką tu atsakysi?“ 

Taip ir pajutau savo šiuolaikinės krikščioniškos muzikos karjerą nuskriejančią tolyn. Jis 

dar pridūrė: „Matau, kad tu stovi čia ir kankiniesi dėl savo veidmainystės. Bet turiu idėją 

– prisijunk prie manęs kaip muzikantas, tapk misionieriumi. Tada tu keliausi aplink 

pasaulį ir darysi tai, ką giedi.“ 



Po susirinkimo aš jo paklausiau, ar kalbėjo rimtai. Jis sakė: „Kalbėsiu su tavimi taip rimtai, 

kaip tu su manimi.“ Taip ir buvau pakviestas tapti misionieriumi. Prireikė 3 metų, kad tai 

virstų realybe: baigiau universitetą, kartu su žmona persikėliau į Londoną, kuriame 

prisijungiau prie George‘o komandos, ir mes keliavome aplink pasaulį. Tuo metu man 

buvo 31-eri. 
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Kaip per meną skleisti Evangeliją? 

Menas yra pasaulio šerdies balsas – visos pasaulio tautos per jį išreiškia savo esmę, širdį, 

didžiausius troškimus. Menas taip pat yra ir garbinimo kalba. Jei nori pasiekti kultūros 

esmę, turi kalbėti tos kultūros kalba. Labai norėčiau kalbėti lietuviškai, tada gerokai 

daugiau prasmės turėtų tai, ką aš noriu pasakyti klausytojams. Menas yra bendravimas. 

Kad ir kokia meno forma būtų, tuo metu bendraujama. Taip pat menas turi galią tuo pačiu 

metu kalbėti ne tik protui, bet ir širdžiai. Jis yra Dievo sukurtas Jo šlovei skelbti, Jis 

nusprendė savo šlovei naudoti kūrybą. Tai reiškia, kad Dievui kūrybingumas yra labai 

svarbus. 

 

Ne visi krikščionys pripažįsta meno svarbą skelbiant Evangeliją, Dievo Žodį. 

Pasitaiko sakančių, kad menas yra iš velnio, neturime piešti, tapyti, kurti muziką, 

bet kokia ekspresija draudžiama. Ką jūs pasakytumėte apie tai? 

Neįtikėtina, kiek yra nežinojimo apie meno svarbą skelbiant Evangeliją. Tiesiog 

pažiūrėkime į Bibliją. Tik apie 10 procentų jos teksto yra didaktinis mokymas. Didesnė 

Biblijos dalis yra meno forma: pasakojimai, parabolės, dauguma Senojo Testamento 

pranašysčių yra parašytos žydų poezija. O didžiausia Biblijos knyga – psalmynas, kurioje 

yra giesmių tekstai. Akivaizdu, kad Dievas pasirinko meno forma kalbėti savo Žodį. 

Žinome istoriją, kurioje Saulius buvo apsėstas, o Dovydui grojant arfa demonai pasitraukė. 

Angelai giedojo ir garbino tuo metu, kai Dievas kūrė visatą. 19 psalmėje sakoma, kad 

dangūs skelbia Dievo šlovę. Iš Biblijos akivaizdu, kad Dievas labai vertina meną. 

Mes esame sukurti pagal Jo paveikslą, todėl taip pat turime gebėjimą kurti. Bet ne taip, 

kaip voras mezga tinklą ar paukštis čiulba, nes voras visą laiką mezga tinklą vienodai ir 
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paukštis visada čiulba taip pat. Mes turime gebėjimą kurti pagal savo mintis ir jausmus. 

Be meno neįmanoma garbinti Dievo, nes Jis suteikia galią menui skelbti Jo šlovę. Kai 

sumenkiname meno svarbą skelbiant Evangeliją, mes prislopiname Dievo šlovinimą. 

 

Kaip menas paveikia žmones tarnautose šalyse? 

Norėčiau papasakoti dailininkų, kurie nuvyko į Vidurinius Rytus, istoriją. Viename mieste 

jie nusprendė tapyti tema, kurioje Jėzus sako: „Aš esu vartai.“ Miesto aikštėje jie pastatė 

molbertus ir 3 dienas tapė vartus, duris, gražius langus, o viena dailininkė nutapė sunkią 

viduramžišką spyną. 

Kartą jie nuėjo į kebabinę ir grįžę atrado musulmoną, sėdintį priešais tą paveikslą su spyna 

ir verkiantį. Jaunoji dailininkė labai susijaudino, nes pamanė, kad įžeidė tą vyrą savo 

darbu. Per vertėją ji kreipėsi į jį: „Pone, ar aš jus įžeidžiau?“ – „Ne, panele, tu nutapei 

mano gyvenimą. Visą gyvenimą bandžiau būti geras musulmonas ir siekiau bendrystės su 

Alachu. Bet jaučiuosi kaip užrakintas, negaliu iki Jo prasibrauti, nors visąlaik meldžiuosi. 

Tu nutapei spyną, bet matau, kad už jos yra durys, o už jų matyti ryški, balta šviesa. Ir aš 

žinau, kad Dievas yra ten. Aš noriu ten eiti, bet esu užrakintas. Gal tu turi raktą, kuris 

atrakintų šią spyną, kad aš galėčiau patekti pas Šviesos Dievą?“ Taigi ji atsisėdo prie jo 

ant žemės ir per vertėją supažindino jį su Jėzumi Kristumi, pasaulio Šviesa. 
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Jūs važiuojate į šalis, kuriose labai persekioja, ir nebijote prarasti savo gyvybės. 

Papasakokite apie tai. 

Prieš daugelį metų keliavau po šalį, kuri yra ganėtinai uždara Evangelijos žiniai. Buvome 

pakviesti vietinės Bažnyčios surengti kelis koncertus. Bet, kai nuvykome, dalį mūsų 

komandos narių areštavo. Valdžia bandė uždrausti koncertus, todėl juos perkėlėme į 

bažnyčias. Vieno koncerto metu atvyko policija su riaušių ginkluote ir automatais bei 

grasino mus nužudyti. Koncertų organizatorius pasipriešino policijai sakydamas, kad tai 

neteisinga, net ir šitoje šalyje turime teisę garbinti Dievą savo bažnyčiose. Policija atsakė: 

„Taip, bet jūs neprašėte leidimo.“ Organizatorius tarė: „Mes neturime prašyti leidimo, nes 

mes turime teisę garbinti savo bažnyčiose.“ Jie nukreipė į mus užtaisytus ginklus: 

„Negalėsime jūsų apginti nuo to, ką mes jums ruošiamės padaryti, jei nesustabdysite šio 

koncerto.“ 

Viena mano draugė slaugė dirbo su palestiniečių pabėgėliais. Kartą ji nuėjo į savo kliniką 

susitikti su nėščiomis palestinietėmis. Paskui ją įėjęs teroristas liepė jai atsiklaupti ir šovė 

triskart į galvą. Viršutiniame aukšte buvę misionieriai išgirdo šūvius, nusileido žemyn ir 

pamatė kankinės kraują. Paskambino tos slaugės vyrui ir policijai. Kai atvyko vyras, 

policija jau buvo ir neleido jo į nusikaltimo vietą, o įstūmė į kitą kambarį, užtrenkė duris. 

Būdamas ant grindų jis šaukė Dievui: „Tu ką tik pasiėmei mano žmoną, o mes Tau 

atidavėm viską: savo gyvenimą, karjerą, finansus… O tu tiesiog pasiėmei mano žmoną!“ 

Dievas prabilo tam žmogui: „Tu turi du pasirinkimus. Vienas iš jų yra neapykantos ir 

keršto, o kitas – meilės bei atleidimo. Sūnau, man reikia, kad pasirinktum čia ir dabar. 

Kiekviena šlovinimo giesmė, kurią giedojai, kiekvienos Biblijos studijos yra dėl dabar.“ 

Raudodamas ant žemės jis pasirinko atleisti. 

Po 72 valandų jis kalbėjo per Libano nacionalinį radiją, siūlydamas atleidimą savo žmonos 

žudikams Jėzaus vardu: „Mano žmona šoko, šlovino ir šventė Jėzų, matydama Jį akis į 

akį. Ji bėgo savo lenktynes ir jas pabaigė. Dabar ta estafetės lazdelė perduota mums. Dabar 

mums reikia paimti tą lazdelę ir bėgti savo dalį.“ Kad suprastume kančią, turime į ją žiūrėti 

iš amžinybės perspektyvos, nes ji prasminga tik tada, kai matai vaisių per kartų kartas. Tai 

taip palietė mano širdį, kad parašiau giesmę „Wear the Crown“. Skyriau ją visiems 

žmonėms, kurie atidavė savo gyvenimą, kad kiti išgirstų Evangeliją. 



Kaip supratote, jog nesvarbu, kad ir ką darytumėte, jūs esate pasiruošęs atiduoti 

savo gyvybę dėl Kristaus? 

 

Aš augau iširusioje šeimoje. 11 metų patėvis smurtavo prieš mane, o tikrasis tėvas 

atsiribojo nuo manęs, taigi gyvenime labai daug kartų susidūriau su atmetimu. Pasiekęs 

paauglystę buvau sugniuždytas. Kai įstojau į universitetą, buvau apimtas savižudiškų 

minčių. Būtent tuo desperatišku metu jauni krikščionys iš universiteto supažindino su 

Jėzumi, davė pasiklausyti krikščioniškos muzikos. Tada supratau, kad pats vertingiausias 

dalykas, ką turiu, yra mano gyvenimas, o aš buvau pasiruošęs jį užbaigti. Tie žmonės man 

sakė: „Ne žudyk save, o mirk sau“ (angl. Don‘t kill yourself, die to yourself). Svarbiausias 

dalykas, ką gali padaryti, savo gyvenimą atiduoti Jėzui.“ 

Pirmą kartą išgirdau posakį: „Mirk sau.“ Taigi pas Jėzų atėjau nieko vertinga neturėdamas, 

bet atėjau su viskuo, ką turiu, ir Jam tai atidaviau. Apaštalas Paulius sako: „Esu 

nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.“ 

Dabar gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir atidavė savo gyvenimą už 

mane. Neįsivaizduoju krikščionybės, kurioje nebūtų visko atidavimo. Nes aš ketinau 

nusižudyti, mano gyvenimas buvo baigtas, visa tai aš atidaviau Jėzui, o Jis man vis 

grąžina, atleidžia, atstato. Jis paėmė savižudybę ir pavertė ją prisikėlimu. Kaip galėčiau 

nenorėti Jam ir Jo tikslams atiduoti visko, ką turiu? 

 

Kaip siūlytumėte krikščionims menininkams atremti kritiką ir kurti nebijant 

pasmerkimo? 

Svarbu, kad menininkai atrastų savo tapatybę Kristuje, o ne žmonių nuomonėje, ar jiems 

patinka menas, ar ne. Aišku, mes esame žmonės ir norime, kad mūsų menas patiktų 

kitiems. Bet manau, kad vis tiek tai yra požiūrio dalykas. Jėzus mums pasakė: „Pirmiausia 

ieškokite Dievo karalystės“ (Mt 6, 33). Ne muzikinės karjeros ar išaukštinimo meno 

industrijoje. Tai būtų puiku ir nuostabu, bet turime daryti tai, ką darome Jam ir Jo tikslams. 

Tai nereiškia, kad visose dainose, kurias dainuoju, turi būti žodžiai „kryžius“ ar „Šventoji 

Dvasia“. Tai reiškia, kad rašomose giesmėse atsispindi Dievo karalystės veidas, net 

kažkoks pranašiškas žodis, nukreiptas prieš nuodėmę, ar graži giesmė, skirta mano 



žmonai. Dievo karalystė yra didelis deimantas, turintis labai daug pusių. Taigi mes, 

menininkai, turime reikalų.  

 

Vertė Rita Brazaitienė, parengė Kamilė Laučytė ir Ilona Petrovė 
 


