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Žaliose pievose mane paguldo,
prie ramių tvenkinių gano.
Jis atgaivina mano gyvastį,

veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
Nors einu per tamsiausią slėnį,

nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo ganytojo lazda ir vėzdas – 

jie mane apgins.

– Psalmynas 23, 2–4
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Leidyklos 
žodis 

ši knyga – tai trumpi žvilgtelėjimai į vyro vaidme-
nis šeimoje ir visuomenėje, į jo psichologiją, santykius 
su moterimis, profesinę karjerą ir kitus dalykus, kokie 
jie buvo prieš kelis tūkstančius metų, kokie yra dabar 
ir kokie galėtų būti.  šiuo metu ir vyrai, ir moterys 
ieško atsakymų į klausimą, kas yra vyriškumas ir 
kas yra moteriškumas. šių sąvokų prasmės, ilgą laiką 
buvusios aiškios, dabar ima netekti savo apibrėžtumo, 
ir žmonėms darosi vis įdomiau, koks lyčių spektaklis 
vyksta didžiojoje gyvenimo scenoje.

kita knyga, kuri, tikimės, irgi atkreips jūsų dėmesį, 
kalba apie moterį – kokie jos vaidmenys, pareigos, 
kas lemia vaisingus santykius su vyrais ir kas trukdo 
tokį ryšį užmegzti.

abi knygos labai panašios – iš pradžių mūsų 
žvilgsnis nukrypsta į rytų tradicijas, paskui atsigrę-
žiame į šiuolaikinę visuomenę, pažiūrime, kaip čia 
atrodo vyro ir moters santykiai ir kodėl jie dažnai 
netenkina nei vyrų, nei moterų.

ir dar štai kas: vyro knyga atskleidžia, koks vidi-
nis dievas slypi vyro dvasioje, o moters knyga kalba 
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apie vidines moters deives. deivės ir dievai snaudžia, 
moterys ir vyrai neranda bendros kalbos. kai deivės 
ir dievai nubus, moterys apkabins vyrus, vyrai ap-
kabins moteris ir įsivyraus santarvė.
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Įžanga

Arkangelas mykolas – dangiškasis 
globėjas ir gynėjas

Bet aš turiu pasakyti tau, kas yra įrašyta tiesos 
knygoje. Nė vienas man nepadeda varžytis su 

šiais didžiūnais, išskyrus jūsų didžiūną Mykolą. 

– Danielio knyga 10, 21

sparnuotasis mykolas – krikščionių arkangelas, 
arba vyriausiasis angelas. Hebrajų kalba vardas 
Mikhael reiškia „panašus į dievą“. taip pat šis vardas 
reiškia, kad mykolas yra dievo pasiuntinys žemėje. 
iš pradžių jis buvo žydų tautos kunigaikštis ir jos 
globėjas, paskui ėmė ginti ir krikščionis. mykolas – 
vyriausiasis dangiškosios kariaunos vadas, jis didysis 
strategas ir nugalėtojas. tai mykolas ir jo angelai  
nugalėjo šėtoną ir ištrėmė jį su visa jo kariauna iš 
dangaus. apreiškime jonui pasakyta: 

Ir užvirė danguje kova. 
Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. 



   14 

Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, 
bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. 
Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, 
vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo 

visą pasaulį. 
Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti 

jo angelai.
(12, 7–9)

mykolas – populiariausias iš visų arkangelų. jis – 
dievo ir žmonių tarpininkas, jų užtarėjas ir mokytojas. 
mykolas išmokė adomą žemdirbystės, gyvulininkys-
tės bei amatų, o abraomą – tikybos. mykolas taip pat 
yra nėščių moterų globėjas – jis nugali jas puolančius 
septyngalvius slibinus. Pasakojama, kad mykolas ly-
dėjo dievo motiną, kai ši buvo nusileidusi į pragarą 
pažiūrėti, kaip kenčia nusidėjėliai. 

mykolas vaizduojamas su skydu, kalaviju (kartais 
ugniniu), ietimi ir vėliava, o po jo kojomis guli velnią 
simbolizuojantis drakonas ar išsigimęs žmogus. my-
kolas – už gėrį besikaunantis dangiškasis karvedys, 
naikinantis nežinojimą ir ginantis bei globojantis 
Bažnyčios vaikus – visus žmones, kurie nori tarnauti 
gėrio jėgoms ir kuriems reikia patikimo vedlio bei 
globėjo.

kartais arkangelas mykolas laiko skaidrų rutulį, 
simbolizuojantį dangaus sferą. tai yra iš dievo gau-
ta aiškiaregystės dovana. Būtent mykolas pasirodė 
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jaunai valstietei žanai d’ark ir atskleidė jos didžiąją 
misiją – jai skirta išgelbėti Prancūziją. kartais ar-
kangelas mykolas rankose laiko svarstykles – jis 
yra teisėjas ir Paskutinio teismo dieną svers mirusių 
žmonių dorybes bei nuodėmes.

Į mykolo globos pareigas įeina ir gydymas. už 
stebuklingus išgijimus jis nuo seno laikomas dangiš-
kuoju gydytoju. sakoma, kad ankstyvaisiais viduram-
žiais mykolas padėjo numalšinti romoje kilusią maro 
epidemiją, taip pat yra liudijimų, kad mykolas pasi-
rodo prie ligonių lovų ir šie po jo vizito pasveiksta.

šiandieną arkangelas mykolas laikomas karių ir 
policininkų globėju. jis sergsti ir palaiko tuos, kas 
kovoja gėrio pusėje. arkangelas mykolas visais lai-
kais buvo ir tebėra idealaus vyro įsikūnijimas. Vyro 
idealas – tai išmintingas, stiprus ir teisingas lyderis. 
kai reikia ką nors apginti – apgina, kai reikia pamo-
kyti – pamoko, kai reikia parodyti kelią, jis tampa 
vedliu. sunkiomis akimirkomis mykolo pagalbos gali 
tikėtis ir vyrai, ir moterys. mykolas aplanko tuos, kas 
jį tiki ir jo laukia.


