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Viešpatie, Tu padovanojai jį savo Bažnyčiai nuo pirmos
jo pontifikato akimirkos – baltų dūmų Verbų sekmadienį.
Dvasios pripildytas Pranciškus nieko nenujaučiančiai miniai sušuko:
„Buona sera!“, ir patraukė milijonus širdžių.
Pašaipūnai užsičiaupė.
Užkietėję teisuoliai suakmenėjo nuo tokio spontaniškumo.
Tačiau visi ieškantys ir tie, kurių širdys jau ilgai degė,
meldėsi už Romos vyskupą ir jo Velyknakčio Bažnyčią...

Sugluminti šėlsmo Palmių sekmadienį, nedrąsiai savęs klausiame:
Viešpatie, ar ir jam bus skirta naktis Getsemanės sode,
argi jis seniai nesimeldžia: „Tepraeina pro mane ši taurė“?
Mes maldaujame Tave, o Viešpatie, už jį ir meldžiame Bažnyčiai
Šventosios Dvasios globos ir jėgos, jeigu jam tektų tapti atpirkimo ožiu
visų tų, kurie nusivylę nusigręžia ir vis šaukia: „Ant kryžiaus jį!“
Mes meldžiame Tave, o Viešpatie, už Didžiojo penktadienio Bažnyčią:
už kenčiančiųjų Bažnyčią,
už į paribius nustumtųjų Bažnyčią,
už Bažnyčią, išlaikančių viltį, kai žmogišku požiūriu nėra jokios vilties.
Ir mes dėkojame Tau už visą Didžiosios savaitės dramą, už tai,
kad eini su mumis: nuviltais, ieškančiais, atkakliai siekiančiais gėrio,
su pašaipūnais ir santūriaisiais, su skubančiais į Emausą.
Dėkojame Tau ir už Tavo žodžius:
„Ar vis dar nesuprantate?“
Pranciškus suprato.
Jo širdis jau seniai dega.
Leisk, o Viešpatie, dar ilgai jai liepsnoti ir mūsų širdis uždegti.
Josef Niewiadomski
Iš vokiečių kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/1289.html

Viršelyje – t. Vidmanto Šimkūno nuotr.
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T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kartais viskas pakrypsta
ne taip, kaip tikėjaisi,
arba Apie dvasinį palydėjimą
Šį žurnalo „Laiškai bičiuliams“ numerį ketinome skirti Dievo
žodžio, žmogaus orumo, apaštalinių pirmenybių temoms. Tačiau
jame rasite tekstus daugiausia apie dvasinį palydėjimą, jo patirtis,
liudijimus ir prasmę... Toks pokytis gražiai parodo, kad gyvenimas, taip pat ir dvasinis, yra gyvas ir kartais nenuspėjamai keičiasi.
Turbūt gražiausia dvasinio palydėjimo istorija man yra povelykinė Jėzaus mokinių kelionė iš Jeruzalės į Emausą, tikslumo dėlei reikėtų sakyti – ir atgal (žr. Lk 24, 13–33). Jėzus čia atsiskleidžia
kaip dvasinis palydėtojas.
Mokiniai sukrėsti Mokytojo nukryžiavimo, sutrikę ir išsigandę.
Sakytume, patiria krizę, kai senos taisyklės jau nebegalioja, o naujų dar neturi, arba trauminę patirtį, su kuria nežino, kaip dorotis,
neturi aiškių orientyrų, ką daryti dabar ir ateityje. Laimei, jie yra
draugai, kurie gali apie tai kalbėtis. O kiek tarp mūsų žmonių, kurie
neturi arba nežino, su kuo pasikalbėti apie sunkius išgyvenimus?
Šiuo atveju atrodo, kad vien draugų pokalbio neužtenka. Mintys,
vaizdiniai, baimės, nerimas ir neaiškumas dėl ateities, neigiama kolektyvinė patirtis persipina ir sukasi ratu be perspektyvos.
Jėzus eina šalia (puse žingsnio atsilikęs), įdėmiai klausosi, užduoda svarbius klausimus... Netikėtai šis nepažįstamasis įsitraukia
į pokalbį. Kelia klausimus, į kuriuos atsakymai atrodo aiškūs savaime. Tačiau į juos atsakinėjant mokinių dvasioje vyksta kai kas
gilesnio. Ar ne panašiai nutinka ir mums, jeigu pasitaiko geras
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klausėjas, įdėmus klausytojas? Ar ir mums nėra buvę, kai mėgindami atsakyti į rūpimą klausimą, įvardinti prisiminimus ir patirtis,
kad dalyką suprastų kitas, pradedame juos giliau suvokti ir patys?
Būtent taip nutiko aniems mokiniams. Pastebėkime, Jėzus eina su
mokiniais kartu, bet lyg truputį atsilikdamas. Jis ne veda, ne vadovauja, ne valdo – jis palydi ir, subtiliai palaikydamas pokalbį, jų
mintis kreipia į tai, kas svarbiausia, padeda išvengti blaškymosi,
sustojimo kely. Jis netgi pats kai ko jų prašo, pvz., valgyti. Šitaip
pelno dar didesnį jų artumą, lyg padrąsindamas, kad nė vienas nesame tobulas, visi turime poreikių ir dera apie juos kalbėti.
Žinome, kaip baigiasi pasakojimas. Mokiniai atpažįsta Jėzų,
kai jis su jais sėda prie stalo ir laužo duoną. Jie tikriausiai mielai
norėtų dar su juo pabendrauti, bet Jėzus pasitraukia. Tačiau mokiniai jau įgavo tiek drąsos, netgi džiaugsmo, kad grįžta į Jeruzalę –
ten, iš kur bėgo. Galima sakyti, jie įgauna drąsos geriau suvokti ir
priimti save ir Jėzaus mokinio misiją.
Mąstydamas apie šią biblinę sceną, prisimenu popiežių Pranciškų. Sulaukęs problemiško klausimo ar prašomas patarimo, jis
niekada neduoda receptų ar tiesmukų nurodymų, gerbdamas
žmogų neužima jo sąžinės vietos, bet kviečia jį mąstyti, tirti dvasias ir pačiam ieškoti atsakymo ar kelio į jį. Ar nekyla įtarimas,
kad kažkas yra negerai, jeigu į sudėtingus klausimus kas nors pasiūlo paprastą primityvų atsakymą?
Mielieji šio žurnalo numerio skaitytojai, drąsinu ieškoti ir atrasti
gerą dvasios palydėtoją, išmintingą sielos bičiulį (-ę), kuris eitų šalia
(puse žingsnio atsilikęs), kuris palaikytų, padrąsintų, padėtų susiorientuoti, savarankiškai priimti tinkamus sprendimus ir visapusiškai bręsti. Nuoširdžiai ačiū jums, mieli palydėtojai ir palydėtojos,
kurie savo įžvalgomis dalijatės šiame žurnalo „Laiškai bičiuliams“
numeryje. Ačiū visiems ir visoms, kurie išmintingai ir su meile palydite žmones jų dvasinėje kelionėje savęs, kitų ir Dievo link.

T. V. Šimkūno nuotr.
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Ses. Judita Stankūnaitė, SJE

Dvasinis palydėjimas –
draugystės su Dievu
brandinimas
Afrikiečių patarlė sako: „Jei nori eiti greitai, eik vienas, jei nori
eiti toli, eikite drauge.“ Skirtingu metu mes renkamės tai viena,
tai kita. Dažnai, kelionei įpusėjus, pasijuntame vieniši pavargę
bėgikai, kuriems reikia draugų ir vienminčių, einančių greta, kad
galėtume pasitikėti, dalintis džiugiomis ir skaudžiomis savo gyvenimo patirtimis. Dvasinį palydėjimą labiau tapatinčiau su noru
toli eiti drauge su kitu. Tai ėjimas su kitu jo kelionėje link Dievo,
mokymasis klausytis jo ir giliausiojo savo „aš“, tikėjimo ugdymas,
draugystės su Dievu brandinimas.
Kiekvienas savu būdu trokštame pažinti mus supantį pasaulį, Dievą, save, kitą. Dievas taip pat trokšta mums save apreikšti.
Dvasinis palydėjimas – tai pagalba atpažinti ir įsisąmoninti Dievo
veikimą mūsų gyvenime, labiau jį pamilti. Siela trokšta Dievą sutikti ir su juo bendrauti asmeniškai. Beje, tai nėra taip lengva ir paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Esame linkę pasiklysti
savo įprastuose gynybiniuose mechanizmuose, savus norus ir užgaidas tapatinti su Dievo valia mums, todėl naudinga turėti žmogų
(dvasinį palydėtoją), kuris padėtų atpažinti mumyse vykstančius
vidinius judesius, prisiliesti prie giliausių mūsų troškimų ir per
tai stiprinti draugystę su Dievu. Paprastai dvasinis palydėtojas yra
tikėjimo žmogus, vienuolis ar vienuolė, pasaulietis, pasaulietė ar
kunigas, turintis dvasinio palydėjimo dovaną, kurią atpažįsta kiti
ir dėl to į jį ar ją kreipiasi.

Anglų poetė Elizabeth B. Browning rašė:
Žemė kupina dangaus
ir kiekvienas krūmas liepsnoja Dievu.
Tačiau tik regintis nusiauna batus,
o kiti sutupia aplinkui ir raško uogas.
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Palydėtojas padeda sulėtinti tempą ir pastebėti, kas iš tiesų
vyksta mūsų gyvenime. Jis atkreipia dėmesį ir padeda apmąstyti
„degančius krūmus“, o ne vien raškyti „uogas“. Pokalbio metu palydėtojas kviečia žmogų įvardyti jo atpažintas ir išgyventas Dievo
patirtis. Skatina pastebėti, kur ir kaip sutiko Dievą savo kasdienybėje. Kur norėtų jį sutikti? Ko trokšta iš Dievo? Dvasinis palydėjimas – tai reali vieno krikščionio pagalba kitam, ieškančiam
gilesnio ryšio su Dievu. Pagalba labiau ir giliau pažinti Dievą ir
jo veikimą ne tik maldoje, bet ir konkrečiose gyvenimo patirtyse.
Neturime pamiršti, kad dvasiniame palydėjime pagrindinis veikėjas visada išlieka Dievas, kiekvieną kviečiantis užmegzti asmeninį santykį.
Daug metų palydėdama kitus įsitikinau, kad žmogui sunkiausia patikėti, jog Dievas trokšta asmeninio santykio, draugystės su
juo. Pripažinkime, kad daug kam maldos patirtis tėra poterių ir
litanijų kalbėjimas, na, dar prašymų Dievui išsakymas. Ir tik
nedaugelis maldą supranta kaip santykį. Palydėtojo „darbas“– padėti palydimajam atpažinti, kad Dievas jį besąlygiškai myli, juo domisi kaip asmeniu; kad Dievas trokšta būti su
juo ir užmegzti asmeninį nenutrūkstantį draugystės ryšį. Ir tai ne filosofinė
idėja, bet aukščiausio intensyvumo
Dievo meilės tikrovė.
Jono evangelijoje Jėzus mums
sako: „Aš esu vartai“ (Jn 10, 9),
„Aš jus draugais vadinu“ (Jn 15,
15). Taigi, galiu drąsiai tikėti, kad
draugystė su Dievu yra lyg vartai, kurie nuolat man atsiveria. Toji draugystė –
atvira ausis ir širdis: esu išgirstas (-a), priimtas (-a), koks (kokia) esu. Draugystė yra
atvirumas viskam, ką nešiojuosi savo nuostatose, slapčiausiose mintyse ir abejonėse,
viltyse ir prašymuose. Dievo draugystė yra
jo atvirumas man ir dėl manęs.
Dar daugiau – draugas visada yra
pažeidžiamas, jis sutinka kęsti santykio
skausmą. Draugas myli ir priima mane
net tada, kai esu nepriimtinas (-a). Kai
draugas yra Dievas, reikia žinoti, kad ir
jis savo meilėje man yra pažeidžiamas. Tai, kad
jis pažįsta ir priima mūsų trapumą, žaizdas,
kad kenčia drauge su mumis, yra giliausias
Dievo draugystės ir meilės ženklas, rodan-
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tis, kaip stipriai jis mus brangina. Neapykanta, pavydas, panieka,
prievarta ir ignoravimas žeidžia Jėzų ne mažiau nei mus. Dalintis
ne tik džiaugsmu, bet ir pakelti blogį su mumis ir dėl mūsų – taip
Jėzus supranta draugystę su kiekvienu.
Dvasinio palydėjimo tikslas – atpažinti ir įsisąmoninti Dievo
veikimą mūsų gyvenime ir išlikti budriam jo draugystei ir meilei.
Įtemptoje kasdienybėje lengva pamesti ir net pamiršti šią tiesą,
sakyčiau, palaidoti ją po kitomis patirtimis. Mes dažnai nesame
tikri, ko iš tiesų trokštame ir ilgimės. Per gyvenimą einame tarsi
apgraibomis: viena vertus, ieškome savo Kūrėjo, antra vertus, nekreipiame dėmesio, kaip ir kur jis mus kalbina.
Šis laikmetis nėra palankus (netgi priešingai) žmogaus kontempliatyviai nuostatai ar sąmoningam Dievo ieškojimui. Mus nusineša gyvenimo tempas, darboholizmas, įtampos, narcisizmas,
neretai mūsų pačių vidinės nuostatos, įvairūs vidiniai modeliai,
anot jėzuito Josepho McHugho, tokie kaip „kapų atkasinėjimas“
ar „rūpesčių pasiskolinimas“. Taip atsitinka tada, kai be perstojo,
tarsi draskydami seną žaizdą, ieškome priežasčių, kodėl mus ištiko vienas ar kitas dalykas. Esame pernelyg susirūpinę savo ar kito
ateitimi. Mes, žmonės, linkę apgailestauti dėl praeities ir rūpintis
dėl ateities, pamiršdami, kad Dievas mus sutinka dabartyje – ten,
kur esame. Jis yra dabarties Viešpats.
Kontempliatyvi nuostata keičia ne tik tai, kaip mes mąstome,
kaip leidžiame pinigus ir laiką, kaip balsuojame ir kokį santykį
mezgame su savimi ar kitais, bet ir padeda pastebėti mūsų vidinius judesius, vedančius link arba nuo Dievo, ir į juos atsiliepti.
Dažnai būna taip, kad savyje vienu metu atpažįstame prieštaringus judesius – Dievo ilgesį ir jo baimę. Trokštame būti kuo arčiau
Jėzaus, bet kartu bijome jo kančios. Norime visiškai priklausyti
(atsiduoti) Dievui, bet nerimaujame, kad prarasime saugumą,
kuris, beje, dažniausiai yra tariamas. Vidiniai judesiai mumyse
tiesiog kyla, tad svarbu juos pastebėti, įvardinti, branginti, ir, žinoma, išmokti atskirti, kas juos sukelia. Norėdami geriau pažinti
savo širdį, nuolat savęs klauskime, kokius vidinius judesius atpažįstu savyje, kai skaitau Šventąjį Raštą, einu pasivaikščioti, stebiu
saulėlydį ar žiūriu kino filmą?..

Dvasinė draugystė su Dievu auga ir vystosi panašiai kaip
ir visos kitos draugystės. Palydėtojui svarbu padėti žmogui
tapti vis atidesniam tam, kas pasikeitė jo gyvenime, kai jį
patraukė Dievas. Tai daro žmogų pajėgų su Dievu dalintis
ne tik tuo, kas vyksta jo gyvenime, bet ir tuo, kas jame
keičiasi palaikant su Juo ryšį ir draugystę.
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Spėju, kad mes visada norime ir turime, ką Dievui pasakyti, ir
ypač tada, kai monologas tampa dialogu, kai atpažįstame savyje
kvietimą (postūmį) pasidomėti Dievo siekiais ir troškimais. Šventajame Rašte apstu nuorodų, kad draugystė tarp Dievo ir žmogaus
visada kyla Jo iniciatyva. Dievas pirmas siūlo savo draugystę, priimdamas riziką būti atmestas. Tai išsipildė ir pildosi per Jėzų Kristų. Draugystė su Dievu daro mus panašius į jį, pajėgius į pasaulį ir
save žvelgti jo žvilgsniu.

Dvasinis palydėjimas svarbus ir aktualus visada: kai jaučiamės
Dievo patraukti, užkalbinti ir kai dėl įvairių priežasčių esame
pasimetę, nuliūdę, sutrikę. Turbūt kiekvienas sutiksime,
kad ne visada savo gyvenimo kelionėje ramiai žingsniuojame
lyguma, dažnai kelias veda per kalnus, neaplenkdamas ir
atšiaurių dykumų.
Beje, dykuma hebrajų kalboje suprantama kaip
vieta, kur žodis yra išgirstamas, o troškimai tikri.
Kad ir kokia atšiauri toji dykuma būtų, ji mus ištuština ir apvalo. Pravartu žinoti, kad tai nėra toji vieta,
kur privalau rinktis, kaip turėčiau keistis ir augti, bet
vieta, kur įgaunu drąsos pažiūrėti tiesai į akis. Dykuma dažnai apvalo mus prieš mūsų pačių valią, per paties Dievo veikimą. Ji, kaip aiškina Šventasis Raštas,
yra vieta, kur Dievas ypač arti. Kita vertus, dykumoje
esame labiau pažeidžiami ir užvaldomi chaoso, įvairių gundymų. Kartu tai ir ypatinga Dievo malonės
veikimo vieta bei laikas. Kodėl? Nes kai jaučiamės
beviltiški ir silpni, tampame atviresni.
Dvasios palydėtojo paskirtis – būti kartu su žmogumi jo chaose ir sumaištyje, leidžiant jam tai atpažinti, priimti, kartu įgalinant atsiliepti jį mylinčiam
Dievui, kad, jam padedant, kovotų ir laimėtų dvasinę
kovą prieš trumpalaikius ir melagingus gundytojo
kerus. Palydinčiajam svarbu žmogaus neskubinti,
gerbti jo suvokimo tempą. Svarbu eiti drauge, kad
būtume perkeisti, apvalyti, kad visa užkrečiantis
TIKĖJIMO džiaugsmas mus dar labiau susietų su
Dievu ir tarpusavyje.
Tikrai ne viską išsakiau, kas yra dvasinis palydėjimas. Tai svarbi, aktuali ir labai plati tema. Bet daugiau naudos ir prasmės yra dvasinį palydėjimą patirti, nei apie jį skaityti ilgus straipsnius ar net knygas...
T. V. Šimkūno nuotr.
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Aldona Mickevičienė

APIE DVASINIO PALYDĖJIMO TARNYSTĘ
Tiek daug minčių, patirčių, klausimų, nuojautų šia tema... Kuo
galėčiau pasidalinti žodžiais? Leidžiuosi lydima rankose turimo
„Magnificat“ viršelio iliustracijos – vienintelio Katalikų Bažnyčios
palaimintuoju paskelbto dailininko (XV a.) brolio dominikono
Jono iš Fiezolės freskos fragmento, kuriame – senolis Simeonas
ir kūdikis Jėzus, jų žvilgsnių susitikimas. Šią Šventojo Rašto vietą
visada skaitome per Kristaus Paaukojimo iškilmę, kartu minėdami Pašvęstojo gyvenimo dieną ir melsdamiesi už pašaukimus į jį.
Šventykloje Jėzų aukoja Marija ir Juozapas; toliau – paslėptasis ir
viešas jo žmogiškas ir dieviškas gyvenimas iki aukos ant kryžiaus
ir prisikėlimo – didžiojo pasaulio istorijos ženklo. Pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, pagauti to paties žvilgsnio kaip Simeonas, savo gyvenimų auka bei piligrimyste mums rodo gyvenimo
ir tikėjimo vienybę Kristuje. Vienas esminių būdų ir priemonių
tame – dvasinio palydėjimo Bažnyčios tradicija, turinti savo ilgą
istoriją, raidą, išraiškos būdus. Nei Bažnyčios žmonės, nei pats
Dievas čia nekuria nieko ypatingo ar įmantraus, o remiasi mūsų
žmogiškumu – tuo Simeono ir Jėzaus žvilgsnių susitikimu, išliekančiu ir mūsų širdyse, kur mes galime Jį ir vienas kitą sutikti.
Šventasis Ignacas Lojola, vienas iš radikaliai Dievui savo gyvenimą paskyrusių žmonių, „Piligrimo pasakojime“ ir Dvasinių
pratybų knygelėje parodo, kaip per mūsų žmogiškąją prigimtį,
aplinką, meną ir gamtą Dievas mus kviečia į maldą, ir kaip visur
mes galime jį atrasti bei kitiems padėti bręsti, augti kelionėje su
Dievu. Dvasinis palydėjimas šioje kelionėje naudingas ir reikalingas. Kažkuria prasme tai panašu į sakramentą: atleidimo mes
prašome, meldžiame Dievą, bet išpažinties einame pas kunigą.
Žmogaus protas, jausmai, kūnas, Dievo duoti ir jo dvasios paženklinti, yra pasaulyje, kuriame daug skausmo ir žaizdų dėl blogio.
Per dvasinį palydėjimą kiekvieno sudėtingas vidinis gyvenimas
labiau atpažįstamas, realizuojamas, jungiamas su tikrove ir tikėjimu, viltimi, meile. Apie tai sužinojus ir pradėjus patirti, buvo ir
daug atradimo džiaugsmo, nes supratau, kad seniai to ieškojau,
nujaučiau esant.
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Kartu su atsivėrimu dvasiniam palydėjimui atėjo dar viena
Dievo dovana – Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė Bažnyčioje. Priėmę jos gyvenimo būdą ir priemones, viena kurių yra ir
dvasins palydėjimas, atpažinę savo asmeninį kelią bendruomenėje, kai kurie žmonės išgirsta ir kvietimą dvasinio palydėjimo
tarnystei, neapleidžiant savo pirminio pašaukimo ar pareigų ten,
kur gyvename. Dvasinio palydėjimo supratimas ir patirtis plečiasi, gilėja: tai ne vien jau nuo seno Bažnyčioje praktikuojami
griežčiau ar laisviau apibrėžti dviejų krikščionių pokalbiai tam
skirtu laiku ir vietoje apie dieviškus dalykus. Žmogaus poreikiai –
fiziologiniai, socialiniai ir dvasiniai – veikia kartu, daro įtaką vienas kitam; gyvenimas vis intensyvėja, didėja ir mūsų „dvasinis
alkis“ – Dievo troškimas, poreikis, ką mes nevienodai suprantame ir įvardijame. Galima atpažinti daug kitokių dvasinio palydėjimo vietų ir būdų: nuo vaikystės prisimenu savo močiutę,
kurią matyti ne tik virtuvėje besisukančią, bet ir kas vakarą ilgai
besimeldžiančią su rožiniu rankose, buvo taip įprasta ir savaime
suprantama, bet buvimas šalia, ramūs, negausūs, šilti jos žodžiai
ir žvilgsnis buvo traukiantys, „kitokie“, lydintys iki šiol. Taip
pat ir būnant šalia savo artimųjų – vaikų, tėvų, sutuoktinio, su
bendradarbiais, draugais, kelionėje ar gatvėje sutiktais nepažįstamais žmonėmis, jei klausausi ne vien jų žodžių, bet skiriu visą
savo dėmesį, o tai, ką girdžiu, stengiuosi atriboti nuo savo logikos
vertinimų, emocinių prisiminimų (jie taip dažnai sutrukdo) –

Nuotraukoje – smagi akimirka su rekolekcijų namuose Kanadoje besidarbuojančiu
t. Antonu Baranovskiu, SJ. Pirmas iš kairės –
Aldonos sūnus Martynas, pirmas iš dešinės –
vyras Arvydas.
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taip klausantis ir priimant kitą, galima vis labiau patirti, kad kiekvienas žmogus – šventa istorija, norėtas ir
pašauktas Dievo, mylimas ir gebantis mylėti. Kiekviena
situacija vis kitokia ir tuo metu reikalauja manęs visos,
buvimo dabar. Dar kitaip vienas kito dvasinis palydėjimas vyksta mūsų bendruomenėje, tikintiems žmonėms reguliariai susitinkant nuolatinėse grupelėse ir
dalijantis savo maldos – tikėjimo kelionės – patirtimis,
klausantis kitų, atsiliepiant, peržvelgiant ir vertinant
savo patirtis, vaisius.
Dvasinio palydėjimo tarnystė padeda man pačiai
stebėti, atskirti savo poreikius, mokytis juos atidėti, bet
sugrįžti prie jų tam tinkamu ar skirtu laiku. Bene didžiausias džiaugsmas ir dovana palydinčiajam – Dievo
buvimo ir veikimo kituose atpažinimas per išsakomas
patirtis, kitus ženklus. Tai stiprina tikėjimą. O kai kito
patirtis nepažįstama, sunki ar paini, turiu nepamiršti
ir tikėti, kad kiekviename iš mūsų yra gebėjimas ir žinojimas, kaip joje išbūti, kaip keliauti toliau – dieviškas žinojimas dėl pakankamos Jo malonės. Žmogaus
išklausymas padeda jam prie to žinojimo artėti, ieškoti
ir atrasti. Pačiam, savoje kelionėje su Dievu. Mūsų buvimas kartu palydint vienas kitą padeda gyvenimui vis
labiau virsti tėkme, o ne problema.
Kartais nežinau, nesuprantu, kaip žmogus meldžiasi, galiu neišgirsti, kokia yra jo Dievo patirtis, bet
negaliu nustoti tikėti, kad Viešpats gyvena jo širdyje.
Kaip ir būdama šalia autistiško vaiko, nepagaudama
jo akių žvilgsnio ar nesuprasdama jo elgesio, žinau,
kad jis gali mylėti. Juk sukurti Dievo, laisvi ir galintys
klysti, jo Meilės slėpinio atpirkti, visi keliaujame viena
kryptimi – į visko išsipildymą Kristuje. Ši individuali
kiekvieno kelionė laukia visiško išsiskleidimo – Dievas
per Jėzų Kristų mums atvėrė kelią, todėl kiekvienas
dvasios gelmėje esame šventa istorija jau čia, kiekvienas jam skirtas ir tuo besąlygiškai, vienodai orus. Taigi
šiuo atžvilgiu į pašvęstąjį gyvenimą esame kviečiami
visi – ne vien vienuolystę ar dvasinį kelią pasirinkusieji.
Kiekvienas savo būdu keliaudamas, palydimas, kai, atėjus laikui (arba jau kiekvieną naktį), galime su senoliu
Simeonu melstis: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys
išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų
akivaizdoje...“ (LK 2, 29–31).
T. V. Šimkūno nuotr.
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T. Aldonas Gudaitis, SJ

Dar kartą
apie rekolekcijas
Ne kartą pats esu atlikęs rekolekcijas ir jau daugiau kaip 20
metų tenka padėti jas atlikti kitiems, palydėti rekolekcijų dalyvius.
Džiugu matyti, kad rekolekcijos, ir ypač – šv. Ignaco dvasinės pratybos, yra tokios aktualios ir veiksmingos XXI amžiaus žmogui.
Nėra buvę nė vieno, jose negavusio kokio nors vaisiaus. Šiame rašinyje negaliu apžvelgti visų rekolekcijų aspektų, bet keliais iš jų,
mano manymu, svarbiais – pasidalinsiu.

Atlikti rekolekcijas pagal šv. Ignacą – tai sutvarkyti
netvarkingus prisirišimus

Yra žmonių, kurie bijo intymesnio santykio su Dievu, mano,
kad Viešpats pareikalaus ką nors brangaus atiduoti, palikti, tačiau
šv. Ignaco raginimas sutvarkyti netvarkingus prisirišimus nenurodo, kad turime atsisakyti mums brangių ryšių su žmonėmis, patirtimis, daiktais. Ignacas sako, kad rekolekcijos išlaisvina, suteikia
teisingą požiūrį į Dievo kūrinius. Atlieku rekolekcijas, kad sutvarkyčiau netvarkingus prisirišimus, t. y. kad Viešpats vėl iš naujo
taptų tikslu, o ne gyvenime padedančia priemone, kad atgaučiau
laisvę visų sukurtų dalykų ir man brangių asmenų atžvilgiu.
Pradedant rekolekcijas, jų dalyviams dažnai būna pateikiamas
klausimas: ko nori, ko trokšti iš šių rekolekcijų, ko tikiesi iš Dievo?
Atsakymų girdime įvairių: suvokti Dievo valią gyvenime, suprasti savo pašaukimą, atrasti ramybę, daugiau pasimelsti, dažnai –
Dievui padedant išspręsti asmenines ar artimųjų problemas ir t. t.
Daugelis nustemba, kad rekolekcijų vedėjas pasiūlo tuos rūpimus
klausimus palikti spręsti rekolekcijų pabaigoje, o dabar susitelkti
ties pateikiamais maldos tekstais.
Dvasinių pratybų pradžioje šv. Ignacas pirmiausia kviečia
mąstyti ir patirti, kad esu Dievo mylimas. Ši patirtis yra malonė
ir dovana – išgyvenus Dievo meilės patirtį, klausimai, kuriuos noriu išspręsti, staiga tampa aiškūs arba nebeaktualūs. Palydėdamas
įvairaus amžiaus rekolektantus, vyrus ir moteris, ne kartą buvau
liudininkas, kaip žmogus, nuoširdžiai melsdamasis, tampa laisvesnis, nurimsta ne dėl to, kad ką nors išsprendė, bet kad Dievo
meilės patirtis kitaip surikiavo vertybes ir rūpimus klausimus.
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Tikėti Dievo patirtimi maldoje

Kai žmogus įpranta melstis, kai gali įvardinti džiugias ar sunkias maldos patirtis, dažnai ateina abejonė, ar tai, ką aš vadinu
Dievo patirtimi, yra tiesa. Gal tai – tik mano proto įžvalgos, gal
tik mano asmeninė žmogiška patirtis, gal vien mano įsivaizdavimai? Kai kyla tokių klausimų, galima teigti, kad žmogus jau tikrai
atlieka rekolekcijas. Rekolektantas pradeda kelti klausimus apie
šias patirtis ir pamažu supranta, kad bet kokios patirtys, įžvalgos, jeigu jos suteikia aiškumo, ramybės, žadina meilę, viltį, gailestingumą, ir yra Dievo vedimas, jo sužadinti judesiai maldoje.
Garsus šv. Ignaco dvasingumo žinovas jėzuitas Josephas Tetlowas
sako, kad viskas, ką mes patiriame, nėra vien tik žmogiška. Pasak
šv. Ignaco, „kūrėjas su kiekvienu kūriniu bendrauja tiesiogiai“. O
ši patirtis ateina per žmogiškas patirtis, aš nesu atskirtas nuo Kūrėjo, jis mane toliau palaiko, veda, aš jam rūpiu, pamažu vis labiau
suprantu, kad Viešpats mano gyvenime labai arti ir kad jį galima
surasti visuose dalykuose.
Svarbu, kad rekolektantą palydintis asmuo padėtų atpažinti
dvasios vaisius, kuriuos jis gauna maldoje – juk Viešpats kalba per
mūsų patirtį, psichologiją, asmeninį pajėgumą melstis, per labai
žmogiškus jausmus. Dažnas džiugiai nustemba, kad Dievo kalba
yra labiau paprasta nei sudėtinga, kad Viešpats leidžiasi būti patiriamas visomis žmogiškomis galiomis.

Rekolekcijų dovana kasdienybei

Rekolekcijos nėra savitikslės, jų patirtis nėra griežtai atskirta
nuo mūsų kasdienio gyvenimo. Atliekame rekolekcijas, kad vis
labiau išmoktume Dievą atrasti savo kasdienybės, darbo patirtyse, kasdienio gyvenimo džiaugsmuose ir sunkumuose. Rekolekcijos padeda patikėti, kad, atrodo, visiškai įprastoje kasdienybėje
galima įžvelgti Dievo vedimą. Tyloje apmąstydamas Jėzaus gyvenimo įvykius atpažįstu, kad tai, kas vyksta mano gyvenime, yra
itin artima Jėzui, kad mano gyvenimas yra Viešpaties lydimas,
vedamas.
Neseniai jėzuitų reikalais teko būti Vienoje. Kartą turėjau laiko
pavaikščioti po Austrijos sostinę. Eidamas iš geležinkelio stoties
stebėjau sceną, kaip pora neuniformuotų žmonių kitam žmogui
užlaužia rankas, vyksta kažkoks sujudimas, gal net smurtas. Man
jau norėjosi įsikišti, kai supratau, kad tie du civiliai yra kriminalistai, kurie galbūt surado ieškomą nusikaltusį žmogų.
Taigi, jie uždeda jam antrankius, paskambina, kad atvažiuotų kriminalinė policija, o aš turėdamas laiko atsisėdu ant suolelio
netoliese, smalsumo vedamas stebiu, kuo tai baigsis. Policijos automobiliui užtrunkant atvykti, pradedu svarstyti, ką čia veikiu, ko
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šiuo atveju iš manęs norėtų Dievas, atėjo mintis (ir tai galima vadinti Viešpaties įkvėpimu) sukalbėti rožinio slėpinį už anuos kriminalistus, už tą sučiuptą nusikaltėlį (o gal ir ne nusikaltėlį), idant
visų jų gyvenime įvyktų Dievo valia. Besimeldžiant mano emocijos nurimo, į galvą atėjo taikios mintys. Baigus maldą dingo smalsumas toliau laukti, išėjau pasivaikščioti po Vienos senamiestį.
Rekolekcijos išmoko kasdienybės įvykius matyti Dievo akimis,
atsiranda įprotis žvelgti į dalykus taip, kaip žvelgia Dievas. Asmeninio gyvenimo įvykiai tampa palyginimais apie Dievo karalystę.
Šv. Ignaco pratybos ne tik padeda užmegzti gyvą santykį su Dievu, bet ir labai praktiškai išmoko melstis, nes jose siūloma daug
maldos būdų. Kadangi žmogui dažnai nėra lengva melstis, Ignacas
pataria, ką daryti, kai malda nusibosta ar mūsų „nemaitina“.

Paguodos ir nepaguodos patirtys

Asmeniniame, šeimos, bendruomenės ir kt. gyvenime patiriame ir džiugių, ir sunkių akimirkų. Visi trokštame išvengti
nelaimių, visi linkime kitiems būti laimingiems, bet tikrovė parodo, kad pasaulis trapus – būna džiugu ir skaudu, būna viltinga ir
liūdna. Melsdamiesi rekolekcijose taip pat patiriame kažką panašaus. Maldoje būna daug džiaugsmo, padėkos Dievui, tikime, kad
jis atleido nuodėmes, tačiau patiriame ir sausrą, nuobodulį arba
nėra noro melstis. Tokias patirtis šv. Ignacas vadina paguodomis
arba nepaguodomis ir sako, kad patirdamas paguodą ir nepaguodą iš tikrųjų gerai atlieki rekolekcijas. Dovanodamas paguodą ar
leisdamas patirti nepaguodą, Viešpats galiausiai vis labiau veda
ne vien tik prie maldingos patirties, bet prie savęs. Rekolekcijų
vedėjui Ignacas pataria drąsinti rekolektantą, padėti jam suprasti, kad patirtos džiugios ir sunkios patirtys maldoje rodo sveiką,
tikrą žmogaus ėjimą link Dievo. Grįžus į kasdienybę, rekolekcijų
patirtis padeda suvokti, kad mūsų gyvenimas su džiaugsmais ir
nuopuoliais, su laime ir patiriamu trapumu ir yra tikrasis mums
skirtas gyvenimas.
Ar nori gyventi tikrą gyvenimą? Ne įsivaizduojamą, ne grįstą dirbtina laime, bet tikrą gyvenimą? Rekolekcijos padeda kasdieniame gyvenime turėti vis daugiau ramybės, širdyje priimant
džiugius ir sunkius gyvenimo įvykius, laimėjimus ir praradimus,
galiausiai – pasitinkant žemiško gyvenimo pabaigą, kurią vadiname mirtimi. Viešpats mus rengia ją sutikti, kad įeitume į nesibaigiantį amžiną gyvenimą.
Skaitytojau, nuoširdžiai linkiu: pasinaudok rekolekcijų dovana, rask joms laiko, kad vis labiau patirtum tikrą gyvenimą. Kad
vis labiau sutiktum gyvą Dievą savo kasdienybėje ir nereikėtų
laukti sutikimo su juo tiktai amžinybėje.
T. V. Šimkūno nuotr.
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Paulius Ratė

Pripildyta tyla

Įkvėpta šv. Ignaco dvasinių pratybų patirties
„Ilgėsitės šios tylos“

Daugiau nei prieš 10 metų, 2008-ųjų vasarą, atsidūriau savo
pirmosiose asmeninėse rekolekcijose su dvasiniu palydėjimu. Čia
netinka žodis „atvykau“. Buvo be galo stiprus ir tikras jausmas,
kad esu čia atvestas: jaučiau tokią neatremiamą trauką atvykti į šią
konkrečią vietą, šiuo konkrečiu laiku, į šį konkretų renginį, kad,
atrodė, jei to nepadarysiu – kažkas viduje perplėš krūtinę, išsiverš
į išorę ir atkeliaus čia be likusio kūno...
Pamenu, rekolekcijų vadovas tėvas jėzuitas Vytautas Sadauskas pačią pirmąją dieną pasakė frazę, neišdildomai įsirėžusią į
atmintį: „Jūs ilgėsitės šios tylos.“ Ir tikrai, nebeįsivaizduoju visaverčio gyvenimo be kasmetinių (o kartais ir dažnesnių) sustojimų
pašventintoje tyloje.

Darbas ir keturi pomėgiai

Viskas prasidėjo nuo darbo ir dar keturių turimų pomėgių.
Įsivaizduokite: sėkminga karjera puikioje organizacijoje. Puikus
darbas, mylima šeima, daugybė veiklos: renginiai, komandiruotės, pomėgiai, atostogos. Kiekviena diena, savaitė, mėnuo, metai –
visas laikas iki kraštų užpildytas veikla, žmonėmis ir įvykiais. Ir
drauge stiprėjantis įkyrus įtarimas, kad iš manęs kažkas pavogė gyvenimą, o vietoje jo „pakišo“ tuščiavidurį maketą... Protas
užtikrintai tvirtina, kad besiplečiančią tuštumą galiu užpildyti
imdamasis dar vienos svarbios veiklos, pasinerdamas į dar vieną
pomėgį, įsitraukdamas į dar vieną projektą, įstodamas į dar vieną
klubą. Tenisas, joga, nardymas, skraidymas, – o širdis nesidžiaugia. Dienos kupinos spalvingų įvykių ir susitikimų, svarbių pokalbių ir sprendimų, – o krūtinė vis labiau šąla...

Netikėtos „atostogos“

„Taip pavargau... – ištariu kažkur iš giliai, iš širdies gelmių, su
atodūsiu, – taip noriu pailsėti...“ Vienas kolega sakydavo: „Vyrai,
prašykite atsargiai, nes ką darysite, kai gausite, ko paprašėte?!.“
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Ir štai. Vieną eilinės perpildytos darbo dienos rytą pasijaučiu
blogai. Sunkumas krūtinėje, nutirpusi ranka, gerklėje užstrigę
žodžiai – galiu tik akimis ir rankomis prašyti pagalbos. Kažkokiu stebuklingu būdu žmona atsiranda darbe pirmiau nei medikai. Greitosios pagalbos automobiliu iškeliauju tiesiai į klinikas.
Diagnozę sudaro ilgokas medicininių terminų sąrašas, iš kurių
suprantu tik „pervargimas, išsekimas“. Savaitė ligoninėje, dvi savaitės sanatorijoje. Pailsėjau... 
Nežinau, kas man yra, tik žinau, kad dūstu, kad trokštu. Kad
skęstu. Nežinau, ko griebtis, tik nujaučiu, kad man reikia pauzės.
Kad privalau pristabdyti bėgimą, įkvėpti oro, nurimti ir kažką
suprasti. Griebiuosi to, ką pažįstu geriausiai, – kompiuterio ir visažinio interneto. Bergždžiai ieškau raktinių žodžių, kurie padėtų rasti nors kiek vilties teikiantį atsakymą. Bandau vėl, vėl, vėl
ir vėl. Diena po dienos, savaitė po savaitės, mėnuo po mėnesio.
Kol paieškos langelyje ranka tarsi pati įrašo du žodžius: „atostogos
vienuolyne“. Tarp daugybės atsakymų akį patraukia dar nematytas žodis „rekolekcijos“.

Rekolekcijų tyla

Ir štai aš Kulautuvoje, savo pirmosiose tyliose rekolekcijose.
Kaip taikliai pasakyta: „Jūs ilgėsitės šios tylos.“ Kodėl? Nes rekolekcijų tyloje nurimstu ir prisimenu, kas esu. Nes Dievo pripildyta
tyla augina. Nes tam, kad išgirsčiau sielą, turiu nurimti, nutilti,
įsiklausyti. Ilgiuosi šios tylos, dėkoju už ją, grįžtu į ją.
Kaip tylą apibūdinti žodžiais? Tai – tarpas tarp garsų. Garso
nebuvimas. Krintančios snaigės šokis. Nurimę virpesiai. Pauzė.
Tiesiog būti ir stebėti. Klausytis... Yra dar ir rekolekcijų tyla. Tai
būsena, kai aprimsta mintys ir pradedi girdėti, ką kalba širdis.
Tai tyla, į kurią panyru jau pirmąją dieną, vos atvykęs, – po pasisveikinimų ir trumpų prisistatymų. Tai tyla, kurioje išbūnu iki
pat baigiamosios dienos paskutinės valandos, kai vėl prakalbame,
kad padėkotume ir atsisveikintume prieš išvykdami. Savaitė tylos,
kurioje bręsta siela.
Rekolekcijų tyla daugiasluoksnė ir daugiabriaunė:
Lūpų tyla. Nutildau savo kalbėjimą. Lūpomis netariu žodžių.
Tiesiog kvėpuoju. Nebent išsiveržia aimana ar palengvėjimo
atodūsis.
Akių tyla. Nebendrauju akimis. Nebandau atpažinti, kas su
manimi pietauja prie vieno stalo. Eidamas nuleidžiu žvilgsnį ir
tyrinėju grindis. Sustojęs – pakeliu akis į dangų ir gėriuosi žvaigždėmis. Žvelgiu į tabernakulį ir nepastebiu, iš ko jis padarytas.
Žvilgsnis tarsi skrodžia dureles, ir matau tik Gyvąją Duoną. Po
milimetrą pradedu skverbtis gilyn, į paslaptį.

2018 m. rugsėjį Indijoje, Džamšedpuro mieste, kur veikia vienas geriausių Indijos vadybos universitetų XLRI,
įsteigtas jėzuitų ir pavadintas šv. Pranciškaus Ksavero
vardu – Xavier School of Management. Čia teko mokyti
Indijos įmonių vadovų grupę.
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Minčių tyla. Valanda po valandos, diena po dienos mintys
rimsta ir tyla. Kulkosvaidžio salvės, šaudžiusios galvoje dvi pirmąsias dienas, pagaliau beveik liovėsi. Minčių srautas sulėtėjo, tarsi
suplonėjo. Retkarčiais minčių šydas praretėja tiek, kad vidinio
žvilgsnio krašteliu imu atpažinti vos girdimą sielos šnabždėjimą...
Pripildyta tyla. Dar labiau nurimstu. Įsiklausau visu kūnu,
kiekviena ląstele. Pastebiu, kad tyla anaiptol nėra tuščia. Kartais
atrodo, kad jos galiu atsikąsti. Atrodo, kad tyla sklidina, pilna, su
kaupu... Pripildyta gyvybės, pulsuojanti, sąmoninga. Pripildyta
Dievo.

Tyli malda

Rytas. Keliuosi, pasveikinu naują dieną, susiruošiu ir einu pasinerti į maldą. Tai pirmoji šios dienos Lectio divina. Tai mano ir
Dievo laikas: visu kūnu ir mintimis esu čia, Dievo akivaizdoje. Tau,
Dieve, skiriu šią valandą. Atsiklaupiu. Iškvepiu. Atsiverčiu Bibliją.
Skaitau (lot. lectio) Šventojo Rašto ištrauką. Perskaitau tekstą,
eilutė po eilutės. Dar kartą perskaitau. Įsijaučiu į istoriją. Šiandien
tai pasakojimas apie Jėzaus stebuklą – Jericho neregio išgydymą.
Įsiskaitau. Stabteliu ties žodžiais, kurie maitina labiausiai. Iš visos
pastraipos tarsi sužiba frazės: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ ir
„Rabuni, kad praregėčiau!..“ Įsižiūriu į sakinį. Įsiklausau į žodį.
Ragauju – „Rabuni“... – tarytum tai būtų maistas...
Apmąstau (lot. meditatio) tai, ką perskaičiau. Vaizduotės akimis žvelgiu į miestą, žmones, įvykius... Matau Jerichą ir minią,
sekančią paskui Jėzų. Ir aš toje minioje. Aplink mane žmonės ir
triukšmas, ore tvyro nekantrumas, nuojauta kažko nepaprasto.
Aš, kaip ir visi aplink, noriu neatsilikti nuo Mokytojo... Nešamas
minios, atsiduriu šalia neregio, kuris šaukia perrėkdamas gatvės
gaudesį: „Dovydo sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ Ir dar garsiau:
„Dovydo sūnau, pasigailėk manęs!“
Tai aklasis Bartimiejus – jo akis gaubia tamsa. Bet širdimi jis
regi Šviesą, einančią pro šalį, ir šaukia taip, tarsi nuo to priklausytų jo gyvybė. Matau Jėzų sustojant. Girdžiu jį klausiant: „Ko
nori, kad tau padaryčiau?“ – „Rabuni, kad praregėčiau!“ Ir štai,
tarytum aš būčiau Bartimiejus, mano nematančiose akyse plyksteli Šviesa. Skaistus švytėjimas po truputį įgyja kontūrus, ryškėja
veidas, ir dabar jau ne tik širdimi, bet ir akimis matau Pasaulio
Šviesą. Aš regiu!..
...Tarytum iš tolo, iš minios gaudesio, galvoje ataidi klausimas:
„O ką man reiškia matyti?!“ Įsiklausau į atsakymo tylą... Nurimstu
mintimis ir kūnu... Ir toje tyloje – lūpų, akių, minčių tyloje – atsklendžia vos juntamas širdies virptelėjimas... Atrodo, tarsi angelo
plunksna būtų paglosčiusi mano sielą...

16 laiðkai bièiuliams

Tikëjimas ir gyvenimas
Kūnas tarsi bunda iš palaiminto sąstingio. Išsitiesiu, įkvepiu,
atsimerkiu, žvelgiu į žvakės šviesą. Dėkoju už ką tik patirtą stebuklą. Malda atsiliepiu (lot. oratio) į Žodį. Dėkoju, tarsi aš – tai Bartimiejus, kuris ką tik praregėjo. Kiekviena mano ląstelė prisipildo
dėkingumo... Mano tyla tampa padėkos malda...
Vėl leidžiuosi nešamas maldos tėkmės. Ilsiuosi Dieve (lot.
contemplatio). Lepinuosi ramybe... Atsipalaiduoju begaliniame
saugume... Su dėkingumu ir nuostaba priimu proto įžvalgas, tarsi
griaustinio aidas šnabždėtų apie ką tik blykstelėjusį šviesos siūlą.
Atsiveriu širdies žinojimui, kuris tiesiog atsiranda iš gyvos ramybės. Jaučiu kvietimą išsakyti Jėzui, ką išgyvenu ir ką patyriau maldoje – tarsi jis būtų prisėdęs šalia ir švelniai paraginęs: „Pakalbėkim širdis į širdį, aš tavęs išklausysiu...“

Epilogas

Štai aš vėl namie po dar vienų rekolekcijų. Namiškiai jau įprato, kad dieną ar dvi kalbėsiu mažiau nei įprasta. Skonėsiuosi tyla,
kurią parsivežiau širdyje ir kurios šviesiai ilgėsiuosi. Ir dar jie žino,
kad juos myliu dar labiau (tarsi tai būtų įmanoma...).
Žmonės, kurių beveik nemačiau ir šalia kurių meldžiausi visas rekolekcijų dienas, tapo artimi ir mieli, tarsi būtume pažįstami
daugybę metų. Dievas, kuris taip dosniai dovanojo save kiekvienoje maldoje, tapo dar mielesnis draugas (tarsi tai būtų įmanoma...).
Aš, kuriam nusišypsojo nesuvokiama laimė ištisą amžinybę
maudytis Dievo malonėje, esu gyvas. Mano širdis džiaugiasi. Krūtinė pripildyta šilumos.
Nes mano širdis praregėjo. Nes mano širdis patyrė Šviesą.
Neseniai pasirodė jau trečiasis didelę paklausą turinčių šv. Ignaco
Lojolos Dvasinių pratybų ir jo autobiografijos „Piligrimo pasakojimas“ leidimas. Knygos vertimą parengęs arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, pratybų įžangoje rašo, kad tai – viena labiausiai paplitusių dvasinio pobūdžio knygų, nuo pat pradžių susilaukusi įtarumo žmonių,
kurie knygelę vien skaitė, ir susižavėjimo tų, kurie pratybas atliko.
Pats Ignacas šią knygą pirmiausia skyrė asmenims, kurie padeda kitiems dvasines pratybas atlikti pagal jo pateikiamą metodą.
Šv. Ignaco autobiografija, užrašyta kartu su juo Romoje gyvenusio portugalo jėzuito L. da Camaros, nėra įprasta autobiografija ne
tik todėl, kad Ignacas kalba trečiuoju asmeniu. Jis norėjo pasakoti ne
apie atskirus, nors ir svarbius, savo gyvenimo įvykius, o labiau siekė
atskleisti, kaip Dievas kreipė jį tuose įvykiuose ir „kas jo sieloje iki
šiol yra įvykę“.
Ieškokite jėzuitų bažnyčiose ir katalikiškuose knygynuose!
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Einame iš paskos Kristui

Vasario mėnesį vykusioje Vilniaus knygų mugėje buvo pristatyta knyga „Atpažinti sandoros
Dievą“. Su ja supažindina pats jos autorius – Evangelikų Reformatų Bažnyčios dvasininkas iš
Šveicarijos, vienas iš ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančios Gerojo samariečio bendruomenės
steigėjų Jean Philippe Calame.
Ši knyga pirmiausia skirta besirengiantiems dvasinio palydėjimo tarnystei bei norintiems sustiprinti, pagyvinti savo ryšį su Dievu. Joje siūloma labai paprasta tradicinė pagalba: pirmiausia, kaip
išgyventi susitikimą su Dievu per maldą, toliau plėtojamas dvasinio palydėjimo aspektas, ypač svarbus žmonėms, kenčiantiems
dėl gilių vidinių žaizdų, kurių kiekvienas galime turėti. Neretai jos
tampa rimta kliūtimi mūsų dvasiniame gyvenime ir santykyje su
Dievu bei žmonėmis. Išoriškai lyg ir gyvename harmoningai, o viduje jaučiamės tarsi „užblokuoti“. Vidinių traumų, kurias kartais
netgi esame pamiršę, ženklai ar simptomai dažnai trukdo megzti
normalius santykius ir gali turėti padarinių dvasiniam gyvenimui.
Knygos pagrindu tapo mano mokymai dvasiniams palydėtojams, kurių manęs prašė Versalyje dirbęs kunigas jėzuitas Edouardas Gueydanas. Ilgus metus vadovaudamas ignaciškosioms rekolekcijoms (tarp jų – ir ekumeninėms dvasinėms pratyboms), jis
pastebėjo, kad nors jose žmogus deda pastangas atsiverti Dievo
veikimui, stengiasi užmegzti ryšį su Juo, neretai jį stabdo kažkokia
neįveikiama kliūtis. Kalbėdamasis su rekolektantais, t. Edouardas

18 laiðkai bièiuliams

Tikëjimas ir gyvenimas
suprato, kad dažnai tai yra neatleidimas už patirtas nuoskaudas.
Dėl to jam kilo mintis parengti tam tikrą ignaciškuoju dvasingumu paremtą vidinių žaizdų gydymo metodą, kurį pavadino
„Meilės ir atleidimo keliu“. Juo keliauti padeda šio tūkstantmečio
pradžioje įsteigta ekumeninė Gerojo samariečio bendruomenė,
2004 metais pirmąsias vidinio išgydymo rekolekcijas surengusi ir
Lietuvoje. Galime drąsiai teigti, kad mes, bendruomenės steigėjai, šios tarnystės nesirinkome, bet buvome Dievo pasirinkti, toks
buvo jo pašaukimas, – taip sakydavo ir t. Edouardas.
Esu sutikęs žmonių, kurie atvyko į rekolekcijas arba ieškojo
dvasinio palydėtojo kaip tik perskaitę šią knygą. Bet ji nepakeičia patirties, išgyvenamos palydėjimo procese. Ši knyga yra tarsi
padrąsinimas žmonėms, manantiems, kad jų vidinių žaizdų, kančios, problemų ir Dievo niekas nesieja. Perskaitę knygą, jie nustemba, kad Dievas ir yra tas, kuris šiuo atveju pirmiausia gali padėti, o dvasinis palydėjimas yra kaip priemonė, tarpininkavimas,
kad Viešpats galėtų lengviau pasiekti vieną ar kitą mano žaizdą.
– Vidinius sužeidimus gydome ir lankydamiesi pas
psichologus ar psichiatrus.
Gerojo samariečio bendruomenėje, siūlančioje vidinio išgydymo rekolekcijas ir dvasinio palydėjimo tarnystę Prancūzijoje,
Šveicarijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, esame užmezgę ryšį su psichologais ir psichiatrais ir pastebiu, kaip mūsų tarnystės viena
kitą papildo. Jas reikia skirti, bet ne atskirti ar supriešinti. Visada
laimime, kai labiau pažįstame kitą, tai tinka kalbant ir apie šias
sritis. Bendra joms tai, kad yra nukreiptos į žmogaus asmenį. O
tas, kuris keliauja psichinio ar dvasinio gydymo keliu, irgi neretai
pastebi, kad jam reikia ir kitos srities atstovo pagalbos. Kartais tuo
pat metu naudojamasi ir dvigubu palydėjimu. Jeigu tai duoda vaisių, toks būdas tikrai įmanomas.
Kalbantis su psichologu, mezgasi tiesioginis santykis tarp jo
ir paciento (palydimojo), o dvasiniame palydėjime svarbiausias
yra žmogaus ryšys su Dievu. Kalbėdamasis apie gyvenimą – jo
dinamiką, džiaugsmus ir problemas – palydėtojas stengiasi padėti
suvokti, ar žmogus tai išgyvena kaip gyvą sandorą su Dievu. Turintieji vidinių žaizdų dažnai sako, kad niekas nesupranta, kaip
jie kenčia, kad savo kančioje jie nepaprastai vieniši. Kai aš buvau
atmestas, pažemintas, kaip Dievas galėjo tai leisti, kur jis tuo metu
buvo? – neretai klausia jie. Mes siūlome tylioje maldoje to paklausti paties Dievo. Ir atsakymas, kurį žmonės sako išgirdę per
kažkokį įspūdį, trumpą mintyse nuskambėjusį žodį ar frazę, yra
toks aiškus, paprastas ir tikras, kad nekyla jokių abejonių, kad čia
Dievas, parodydamas savo nuolankumą, atsiliepė. Jie tikrai žino,
kad tuo metu išgyveno susitikimą su Viešpačiu ir dažnai tai pade-

Iš esmės bet kuris
sužeidimas atsiranda
žmogui nutraukus
sandorą su Dievu arba
dėl neištikimybės šiai
sandorai.
Atvirkščiai, pagrindinis
bet kokio išgijimo
šaltinis yra sandoros
atkūrimas per Jėzų
Kristų, kai žmogus
vėl atgauna galimybę
gyventi sinergijoje su
Dievu.
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da ne tik atleisti kitam žmogui, bet ir geriau pažinti patį Dievą –
kad jis yra žmogaus sąjungininkas, kuriuo labiausiai galime pasiremti, nes jis parodo, kad iki galo supranta mūsų kančią.
Gerojo samariečio bendruomenėje niekada nepamirštame,
kad pirmiausia pats Kristus ateina prie sužeistos žmonijos. Mums,
kaip palydėtojams, be abejo, būtina tam tikra kompetencija ir pasirengimas, tačiau mes einame iš paskos Kristui, būdami šiek tiek
už jo, nes jis vienintelis iš tiesų gali pasiekti žmogaus širdies gelmes. Mes padedame, kad įvyktų susitikimas su Jėzumi, padedame
žmogui pasirengti tą susitikimą išgyventi,
esame tam, kad patvirtintume, jog būtent
Artindamiesi prie Jėzaus (ir iš pradžių
Dievas, Šventoji Dvasia teikia reikiamą
leisdami jam prieiti prie mūsų!), mes
pagalbą žmogaus širdyje. Tai nėra įgytos
žengiame ne tik vienokių ar kitokių gilių
technikos ar metodai. Pirmiausia palydėžaizdų gijimo link, bet taip pat keliaujame
tojui būtina pačiam priimti Jėzaus širdies
esminio išgijimo link – į išganymą, paties
užuojautą, meilę ir ją perteikti sužeistam
Dievo priėmimą.
žmogui. Antra – klausymasis. Atsimenu
vieną pirmųjų savo palydėjimo tarnysčių.
Tai buvo labai įspūdinga asmenybė, žinomas mūsų šalies medikas, įspūdį darė jo padėtis visuomenėje, jaučiausi toks menkas. O
vėliau jis dalijosi, kad jam didžiausią įspūdį padarė, kaip jo buvo
klausomasi, tai kompensavo mano galimos kompetencijos stoką.
Klausytis – tai tarsi kitam suteikti naują gyvenimą.
– Ar šis vidinių žaizdų gydymo metodas gali padėti
netikinčiam žmogui arba nekrikščioniui?
Yra daug netikinčių žmonių, bet jie smalsūs. Įsitikinę, kad siūloma ne kokia nors teorija, supranta, kad tai gali paliesti ir juos.
Kartą į rekolekcijas „Mylėti ir atleisti“ atvyko žmogus, kurį paskatino didelę dvasinę įtaką jam turėjusi senyva musulmonė. Jis sakė,
kad nėra netikintis, kad tiki aukščiausia jėga, kuri vadovauja žmonėms. Bet pamažu medituodamas Evangelijos scenas susidūrė su
pagrindiniu jų veikėju – Jėzumi. Ne su kažkokia abstrakčia jėga,
bet Dievo esme, atsiskleidžiančia per Jėzaus asmenį ir elgseną. Ir
taip pamažu užmezgė pasitikėjimo santykį su Jėzumi Kristumi.
Po keleto metų gavau iš jo žinių, kad laikosi puikiai.
Mano tikslas buvo šioje knygoje atskleisti, kaip žmogaus širdyje gali gimti troškimas atleisti – ne valios pastangomis, ne dėl to,
kad reikia, kad taip elgtis gera ar moralu, bet kad tai kyla iš Dievo
meilės mums. Labai mėgstu palyginimą su didžiule vandenyno
banga, ant kurios sklendžia banglentininkas. Jį kelianti ir nešanti
bangos jėga yra atleidimo jėga, kurią Jėzus, ant kryžiaus atleisdamas savo budeliams, suteikė visiems. Kai mes pasirenkame atleisti
už tai, už ką kartais, atrodytų, atleisti neįmanoma, sutinkame elgtis kaip Jėzus ant kryžiaus. Drauge su juo atleisti įstengęs žmogus
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nepamiršta, kas yra įvykę, tačiau atleidimo galia yra gydanti ir
sugrąžinanti ramybę, sugriaunanti tas užtvaras, kurios anksčiau kėlė liūdesį, nerimą, baimę, gal net žadino keršto troškimą
ir trukdė megzti santykius su aplinkiniais, taip pat ir su Dievu.
Dabar žmogus gyvena ramybėje, kurią skelbia Prisikėlusysis. Jis
išgyvena savo Velykų – mirties ir prisikėlimo slėpinį – ir pats teikia ramybę kitiems, net ir jį sužeidusiems.
– Nors esate reformuotosios Bažnyčios atstovas,
dvasinio palydėjimo tarnystėje remiatės ignaciškąja tradicija ir maldos praktika, kurią savo knygoje išsamiai
pristatote.
Tam, kurį palydime rekolekcijose, malda labai svarbi. Mes
siūlome ignaciškuosius maldos būdus, padedančius išgirsti
Dievą, ignaciškąją Šventojo Rašto meditaciją, leidžiančią tapti
jautresniam ir atpažinti vidinius judesius, rodančius Šventosios
Dvasios veikimą arba veikimą piktojo, kliudančio jiems. Vidinių judesių atpažinimas – labai svarbus ignaciškosios dvasinės
tradicijos paveldas, kuriuo tikrai labai plačiai naudojamės.
Krikščionims svarbiausia – sutikti
Dievą Jėzuje Kristuje ir atpažinti Jo Jėzaus asmenyje priimti kuriantį Dievo Žodį –
širdies slėpinius. O tai yra meilė, gai- tai leisti jam apgręžti, atversti į Dievą mūsų
lestingumas ir troškimas dalytis savo žmogiškąjį supratimą, leisti Viešpačiui į mūsų
dieviškuoju gyvenimu, kad mūsų, kū- supratimą skiepyti Jėzaus Kristaus mąstyseną,
rinių, gyvenimas vėl taptų sandoros
dvasią, jausmus.
gyvenimu su Dievu. Tai – krikščionišIš knygos „Atpažinti sandoros Dievą“. Išleido „Magnificat leidiniai“.
kojo gyvenimo centras. Ir šiuo požiūriu mes galime būti kartu.
Mus, reformatus, labai džiugina šv. Ignaco pasitikėjimas
Dievo žodžiu. Šventojo Rašto suvokimą Ignacas stebėtinai išplėtojo, ir tai reformatus žavi. Žinoma, jeigu Ignacas ir Liuteris
būtų susitikę anuomet, vienas kito nebūtų supratę. Bet dabar,
žvelgdami iš laiko perspektyvos, kitaip vertiname jų įžvalgas,
nes ir vienas, ir kitas didelį dėmesį skyrė žmogaus asmeniui bei
jo ryšiui su Dievu. Žmogus jiems jau nebėra vien didelio kolektyvo narys – jis pats atsakingas už savo santykius ne tik su
visuomene, bet ir su Dievu. Šita asmens atsakomybė kėlė didelį
rūpestį ir Ignacui, ir Liuteriui.
Atsakymai, kuriuos jie rado, tuo metu tarsi ir oponavo vienas
kitam. Ignacas teigė, kad paskutinis žodis visada priklauso Bažnyčiai, Liuteris – kad Šventajai Dvasiai, paliekančiai savo pėdsaką žmogaus širdyje. Šiandien matome, kad tie požiūriai vienas
kitą papildo, nes abu šie žmonės buvo pralenkę savo laiką.
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
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T. Algimantas Gudaitis, SJ

Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomenės
dvasinio asistento tarnystė

Prieš 10 metų tuometinis Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus paskyrė mane Lietuvos krikščioniškojo
gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentu. Nuo seno visame
pasaulyje įprasta, kad ten, kur įsikuria ši ignaciškojo dvasingumo pasauliečių bendruomenė, jėzuitai skiria dvasinį palydėtoją,
kuris drauge su bendruomenės nariais keliauja, meldžiasi ir bando įžvelgti, kaip Dievas veikia bendruomenėje. Visos pasaulinės
krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės dvasinis palydėtojas
yra Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis, šiuo metu – t. Arturo
Sosa. Pasitaręs su Pasaulio krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės taryba, jis skiria viceasistentą – savo pagalbininką, kuris
palaiko tiesioginius ryšius su Pasaulio KG bendruomenės taryba.
Neabejoju, jog esate girdėję, kad kiekvieno palydėtojo – ar tai
būtų asmeninis, ar grupelės, ar rekolekcijų – pagrindinės pareigos
yra klausytis ir melstis. Kitaip sakant, žmogus, kuris bando atpažinti kito žmogaus ar grupės žmonių Dievo vedimo ženklus, turi
turėti didelę širdį ir dideles ausis. Taip pat palydėtojas turi pripažinti egzistuojančią paslaptį, kuri nebūtinai visuomet lieka aiški,
nes ši paslaptis, o tai yra pats Dievas, veikia jam vienam žinomu
būdu. Dar būdamas Jėzaus Draugijos naujokyno vadovu, kiekvienais metais palydėdavau būrelį jaunų žmonių 30 dienų šv. Ignaco
dvasinėse pratybose. Prisimenu, kaip vieną šiltą gegužės mėnesį
tokiose rekolekcijose buvau labai susirūpinęs, stengdamasis padėti jaunuoliui, kurį palydėjau, atpažinti savojo pašaukimo ženklus.
Maldoje po kiekvienos dienos pokalbio su juo klausdavau Dievo,
kokius Šventojo Rašto tekstus parinkti, kokius ženklus įvardinti.
Labai troškau tobulai „suvadovauti“ jauno žmogaus pasirinkimui.
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Vieną popietę koplyčioje karštai melsdamas Dievą dėl šio jaunuolio, netyčia atsiverčiau Šventąjį Raštą, kuriame atradau paties
Dievo ištartą sakinį, kad nuo šiol jis pats kalbės į žmogaus širdį –
kitaip tariant, jis pats prisiima atsakomybę už palydimąjį. Supratau, kad tuo metu norėjau būti Dievo vietoje ir užmiršau apie paslaptingąjį jo veikimą, kurį ne visuomet man privalu žinoti.
Galiu įvardinti vaisius, kuriuos man asmeniškai Viešpats suteikė atliekant bendruomenės palydėtojo tarnystę. Nors pradžioje
paminėsiu ir labai svarbų iššūkį. Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė ir Jėzaus Draugija yra dvi savarankiškos bendruomenės. Jėzuitas palydėtojas kartais yra gundomas reguliuoti pasauliečių bendruomenės gyvenimą, primesti jėzuitų ordino taisykles
arba, atvirkščiai, – paviršutiniškai atlikti savo, kaip palydėtojo,
pareigas, užmiršdamas apie maldą ir širdies įžvalgą, klausiant
Dievo, kuria kryptimi keliauja bendruomenė. Taigi, nuolat turi
budėti, kad būtum toks palydėtojas, kurio nori pats Išganytojas.
Na, o dabar – apie vaisius...
Pirmas. Ši tarnystė sustiprino ir tebestiprina manąjį kunigo ir vienuolio jėzuito pašaukimą. Dalyvaudamas renginiuose,
palydėdamas pasauliečius dvasinėse pratybose, klausydamas jų
pasidalijimų mažesnėse ar didesnėse grupelėse, supratau, kad šioje tarnystėje Viešpats mane asmeniškai palydi. Patvirtina mano,
kaip krikščionio, kunigo ir vienuolio, tapatumą. Man pačiam suteikia džiaugsmo matyti, kaip įvairiai Kūrėjas darbuojasi panaudodamas ignaciškojo dvasingumo priemones: maldą, mąstymą,
sąžinės peržvalgą, taip pat ir per šios bendruomenės atliekamas
misijas Bažnyčioje, ligonių sielovadoje ar kitose tarnystėse.
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Antras. Kaip jėzuitas, jaučiu puikų bendradarbiavimą tarp pasauliečių ir vienuolijos narių Bažnyčioje ir pasaulyje. Kas penkeri
metai vyksta pasaulio KG bendruomenės asamblėjos, kuriose susirenka įvairių šalių atstovai, dalyvauja jėzuitai, atliekantys dvasinio asistento tarnystę, taip pat atvyksta jėzuitų generolas išsakyti
savo įžvalgų tolesniam bendruomenės gyvenimui. Toks bendradarbiavimas uždega širdis toliau dalintis ignaciškuoju paveldu su
kitais žmonėmis. Po tokių susitikimų atrandame kryptį, Dievo
mintį bendrai mūsų misijai.
Trečias. Palydėdamas šią bendruomenę, jaučiu, kaip mano
paties maldos gyvenimas tampa turtingesnis. Juk kasdienybėje ir
mums, vienuoliams, dėl didelių apaštalavimo laukų neretai kyla
pavojus užmiršti maldos svarbą – kontempliatyvų mūsų pašaukimo atspalvį. Pasauliečių malda bei jos vaisiai ragina ir mane
nepasilikti drungną.
Ketvirtas. Asmeninis ryšys su Jėzumi tapo paprastesnis ir gilesnis. Juk ir mūsų Išganytojas bendravo su to meto pasauliečiais,
tapo jų draugu ir palaikydavo siųsdamas savo mokinius į pasaulį,
o jiems sugrįžus klausydavo jų pasidalijimų, padrąsindavo ir duodavo kryptį. Šioje tarnystėje matau Jėzaus norą, troškimą palaikyti
mane dėl žmonių, kuriuos palydžiu, ir dėl mano paties santykio
su Juo.
Penktas. Vis dėlto turiu pripažinti išliekant jau anksčiau
minėtą paslaptį. Kiekvieną kartą susitikdamas su atskiru bendruomenės nariu, maža grupele ar visa bendruomene, išgyvenu
jaudulį dėl Dievo paslapties, kuri išsiskleis nebūtinai pagal mano
numatytą planą. Į susitikimą einu visuomet širdyje turėdamas
tuščią lapą, kuriame bus įrašyta kažkas giliau, tikriau, bet ir išliks paslaptimi. Šioje tarnystėje
nuolat turiu prisiminti klusnumo įžadą, kuriuo pasivedu
pačiam Išganytojui.
Laikydamiesi klusnumo
įžado, Jėzaus Draugijoje kiekvienai tarnystei esame siunčiami. Šiandien galiu sakyti,
kad ši bendruomenės dvasinio
asistento tarnystė yra dovana,
įteikta paties Dievo per vyresniojo siuntimą. Ji leidžia man
labiau pajusti ir suvokti savo
ir kitų žmonių gyvenimo dovanos prasmę. Leidžia augti
asmeniškai ir su kitais.
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T. Mindaugas Malinauskas, SJ

Viešpaties džiaugsmas
kaip dvasinio palydėjimo jėga
Mąstydamas apie dvasinio palydėjimo būtinumą, svarstydamas apie konkrečius šių dienų tikinčiųjų poreikius, stebėdamas
asmenis, pasiryžusius prisiimti šią kilnią tarnystę Bažnyčioje,
suprantu, kad ne viskas šioje srityje klojasi sklandžiai. Kodėl
dauguma tikinčiųjų, nors ir turėdami didelę tikėjimo patirtį ir
dvasinių dovanų, tam dažnai nesiryžta? Trūksta drąsos, įkvėpimo, kokių garantijų ar dar kažko? Juos padrąsinant, man ir norėtųsi atskleisti, iš kokio šaltinio dvasinis palydėjimas semiasi
jėgų ir tikrumo, kad keliaujama tinkama kryptimi. Pavadinsiu šią
galią tiesiog „Viešpaties džiaugsmu“, kurį nuolat stebime Jėzaus
gyvenime, arba ką šv. Ignaco autobiografijoje įžvelgiu žodžiuose
„Viešpats taip norėjo“.
Štai Jėzus meiliai ir džiugiai pažvelgia į turtingą jaunuolį,
trokštantį amžinojo gyvenimo (plg. Mk 10, 21), arba su ilgesiu
dairosi tos, kuri labai tikėdama ir rizikuodama prisilietė prie jo
rūbo ir pasveiko (plg. Mk 5, 34). Jis kviečia prieiti iš visų jėgų maldaujamai šaukiantį akląjį Bartimiejų (plg. Lk 18, 40). Jis išlaisvino
graikės pagonės dukrą iš demono, nes pradžiugo dėl jos nusižeminimo save priskiriant prie šunyčių, turinčių savo dalį ir vietą
Dievo tautos šeimynoje (plg. Mk 7, 29). Tą patį džiaugsmo kupiną žvilgsnį matome nukreiptą į žmones, kaip į savo artimuosius,
kurie klauso Jėzaus žodžių ir juos vykdo (plg. Mk 3, 34). Jėzus su
džiaugsmu padrąsina Joną Krikštytoją išpildyti savo pašaukimą ir
Jį pakrikštyti (plg. Mt 3,16), o žengdamas į dangų apaštalus džiugiai paragina: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (plg. Mk 16,15).
Ir šv. Ignaco gyvenime galime matyti, kaip Dievas parodė jam
savo palankumą. Būdamas jauniausias šeimoje, jis buvo paskirtas
tapti kunigu, o ne ieškoti karjeros dvare, tačiau gavęs šią galimybę, ne tik išmoko dvaro manierų, bet ir daugelio ydų. Gyvenimas
pasikeitė, kai neteko pirmojo šeimininko, Ispanijos iždininko, papuolusio į karaliaus nemalonę, ir turėjo ieškoti kito šeimininko,
dėl kurio teko pasižymėti kare ginant Pamplonos pilį. Bet ir čia
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ištiko nesėkmė, buvo sunkiai sužeistas. Tačiau Dievui patiko, kad
sveikdamas Ignacas savyje pamažu pradeda atpažinti skirtingus
dvasinius judesius, sukeliančius įvairių nuotaikų, minčių ir sprendimų. Kai jie kyla iš Dievo, pasireiškia paguoda; tai, kas Dievui
priešinga, sukelia nepaguodą. Kai Ignacas patiria asmeninį Viešpaties prisilietimą, jo vidinį ir išorinį pasikeitimą pastebi ir artimieji, su kuriais jis pradeda kalbėtis apie „Dievo reikalus“. Nors
norėjo sekti šventųjų pavyzdžiu ir griežtomis atgailomis bausti
savo nuodėmingumą, nukeliavęs į Jeruzalę ten pasilikti, bet, užuot
įgyvendinęs savo asmeninius troškimus, sutiko patį Jėzų ir jo valią, kurią galėjo vykdyti ne tik Jeruzalėje ir ne vien kaip pats buvo
numatęs, bet vienydamasis su juo maldoje, tarnaudamas ir skelbdamas kitiems, kad Dievą atrasti galima visuose dalykuose. Todėl
Dievas panoro jam duoti bičiulių būrį, su kuriais pasklido po visą
pasaulį, kaip savo pašaukimo vietą, nešti tikėjimą skelbiant Dievo
žodį, teikiant paguodą per dvasines pratybas ir sakramentus, puoselėjant sutaikinimą ir ugdant teisingumą.
Įvardintas istorijas, kurios teikė džiaugsmo Jėzui ir Dievui patiko Ignaco gyvenime, galima sugrupuoti taip, kad išryškėtų keturi dvasinio palydėjimo tikslai: dvasinių judesių atpažinimas, žmogiškasis brandumas, krikščioniškasis brandumas ir pašaukimo
brandumas. Dvasinių judesių atpažinimas yra svarbiausias, nes jis
būtinas dėl geresnio moralinio pasirinkimo, padeda atmesti blogį
ir pasirinkti gėrį, įvertinti savo intencijas, veiklą, tikslus, aplinkybes, sąmonės būseną ir ugdyti vertybes. Atpažįstant dvasinius
judesius galima apmąstyti ir religines patirtis, labiau pažinti tikėjimą ir jį gyvai praktikuoti, taip tampant brandesniu krikščioniu.
Galiausiai dvasinių judesių atpažinimas gyvenimo detalėse padeda įžvelgti savo pašaukimą kaip Dievo valią bei gyvenimo tikslą ir
kaip to reikėtų siekti. Taigi, dvasinių judesių atpažinimas padeda
žmogui, krikščioniui ir pašauktajam atlikti specialią jo gyvenimo užduotį. Žmogiškojo brandumo siekiama, kad būtų galima
keliauti link dvasinio ir pašaukimo brandumo. Tai – gebėjimas
mylėti laisvai save dovanojant, ugdyti jausmus, sąmonę ir sąžinę,
vis labiau suvokti save ir savo laisvę, integruoti savo kūno, psichės
ir dvasios poreikius. Siekiamas krikščioniškasis brandumas – tai
teisingai suvokto tikėjimo ugdymas, kai dvasinių judesių atpažinimas tampa gyvenimo būdu, vis labiau įsisavinant dvasines
vertybes, dorybes ir panašėjant į Jėzaus asmenį meile Dievui ir
žmonėms. Galiausiai pašaukimo brandumas – tai visų žmogiškų
dimensijų brandos sintezė ir išsipildymas. Žmogus vis labiau ir
konkrečiau atsiliepia į Dievo viziją ir valią, integruoja ją savo kasdienybėje ir taip galiausiai išpildo save, susisiedamas su Kristumi
meilės saitais, aukojasi ir save dovanoja, atranda ir išgyvena savo
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Jūs būsite mano draugai,
jei darysite, ką jums įsakau.
Jau nebevadinu jūsų
tarnais, nes tarnas nežino,
ką veikia jo šeimininkas.
Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau,
ką buvau iš savo
Tėvo girdėjęs.
Jn 15, 15

tikrąją tapatybę kaip Dievo plano dalį, tarnaudamas kitiems.
Grįždami prie istorijų, kuriose matome Viešpatį džiaugiantis,
dvasinių judesių atpažinimo svarbą žmogiškajam brandumui pastebime per moters prisilietimą prie Jėzaus rūbo, aklojo Bartimiejaus šauksmą, graikės motinos prašymą, Ignaco norą pasižymėti
prieš karalių. Tikėjimo brendimą įžvelgiame turtingo jaunuolio
paieškose, Ignaco švento gyvenimo pasirinkime, Jėzaus asmens
atradime ir Jo valios vykdyme. Savojo pašaukimo subrandinimas
atpažįstamas Jono Krikštytojo misijoje ir apaštalų pasiuntinybėje,
Ignaco tikėjimo liudijime artimui ir jo palydėjime, o galiausiai –
atsidavime tarnaujant Bažnyčiai Jėzaus Draugijoje.
Bent kiek pažinę, kur ir kaip išryškėja šis Viešpaties džiaugsmas, randame jėgų šaltinį dvasiniam palydėjimui. Ir savyje, ir
kituose bandome atpažinti tokius pat ar panašius Dievo Dvasios
įkvėptus ir Viešpaties džiaugsmo persmelktus procesus, juos įvardinti ir priimti, jų laikytis, jais vadovautis ir gyventi, visuomet
galėdami atsinaujinti Jėzaus Evangelijos ir Ignaco gyvenimo paliktais pavyzdžiais.
Daugiau Viešpaties džiaugsmo jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimuose!

„Draugystės ikona“, VI–VII a.
Luvro muziejus, Paryžius

laiðkai bièiuliams 27

Dvasinis paveldas

T. Vytautas Sadauskas, SJ

Pasirengti palydėjimo tarnystei
Jeigu Dievo Dvasia, kaip sako apaštalas Paulius, yra išlieta
mūsų širdyse, vadinasi, ji mums kalba ir mes galime pažinti Dievo mintis, t. y. įžvelgti, ką jis nori pasakyti mums konkrečiu laiku.
Tačiau labai dažnai nusiviliame, nes atrodo, kad Dievas neduoda
jokių ženklų. Tada skundžiamės: „Štai meldžiuosi, meldžiuosi, o
Dievas tyli. Nebežinau, kaip man elgtis, ką pasirinkti.“ Čia gali pasitarnauti vieno krikščionio pagalba kitam atkreipiant dėmesį į asmenišką Dievo bendravimą ir padedant į jį atsiliepti. Tai vadiname
dvasiniu palydėjimu.
Dvasinio palydėjimo tarnystei Lietuvoje rengia ir Gyvenimo ir
tikėjimo institutas (GTI). Jau nuo 2004 metų jis siūlo programą ir
priima žmones, norinčius įgyti teorinių ir praktinių dvasinio palydėjimo įgūdžių. Dažniausiai joje dalyvauja vienuolijų atstovai,
seminaristai, parapijos bendruomenių, maldos grupių žmonės.
Pasitaiko ir šiaip besidominčių šia sritimi ar norinčių giliau pažinti
krikščioniškąjį dvasingumą. Tikimasi, kad, įgiję teorinių ir praktinių žinių, kurso dalyviai pritaikys jas asmeniniame gyvenime ir
geriau atlieps į savo bendruomenių poreikius.
Pradžia nebuvo lengva. Dvasinio palydėjimo kursai – tai
daugelio seminarų, rekolekcijų ir sukauptos patirties vaisius. Pirmą kartą su dvasiniu palydėjimu rimtai susidūriau atlikdamas
šv. Ignaco dvasines pratybas jėzuitų naujokyne Anglijoje. O studijuodamas teologiją Jungtinėse Amerikos Valstijose nusprendžiau
dalyvauti dvasinio palydėjimo seminare Burlingame, Kalifornijoje.
Ši patirtis buvo nauja ir labai naudinga – įgijau teorinių ir praktinių žinių. Vėliau sesers Barbaros iš JAV iniciatyva keli asmenys iš
Lietuvos taip pat lankėsi minėtame centre ir nufilmavo visas veiklas – paskaitas, diskusijas, palydėjimo sesijas. Vėliau šią vaizdo
medžiagą išvertė į lietuvių kalbą ir ėmė platinti, nors ir ne visai
sėkmingai, Lietuvoje, kad sielovadoje dalyvaujantys asmenys susipažintų su tokia tarnyste Bažnyčioje.
Matėme, koks didelis yra asmeninių rekolekcijų ir dvasinio
palydėjimo kasdienybėje poreikis. Tad supratome, kad reikia pasirengusių ir galinčių patarnauti šioje srityje. Mums talkino seserys
iš Škotijos. Vėliau ses. Barbaros dėka kelias vasaras iš eilės sulaukėme svečių iš JAV, kurie surengė dvasinio palydėjimo kursus Lietuvoje. GTI aktyviai prisidėjo prie šių renginių. Tai buvo pirmieji
tokio pobūdžio seminarai, suteikę teorinių ir praktinių dvasinio
palydėjimo žinių.
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Seminarų laikas su svečiais iš JAV buvo gana įsimintinas. Prisimenu seminarą Zarasų rajone prie Čičirio ežero. Puikiai derėjo
intensyvios darbo valandos su poilsiu gamtoje. Seseriai Mary Ann
iš JAV didelį įspūdį padarė šulinys poilsiavietės centre. Ši garbaus
amžiaus moteris iš San Francisko žavėjosi šiuo gėlo vandens šaltiniu ir dažnai prie jo medituodavo, ypač mėgo apmąstyti Evangelijos pasakojimą apie samarietę prie šulinio.
Nuo 1999 metų pradėjome rengti rekolekcijas su asmeniniu
dvasiniu palydėjimu ir priimti tuos, kurie ieškojo palydėjimo kasdienybėje. Gerai supratome, kad tokios tarnystės tikslas – atkreipti žmogaus dėmesį į jo santykį su Dievu, padėti ieškantiems Dievo
jį išgirsti ir jam atsiliepti. Tai buvo pirmieji žingsniai šios tarnystės
kelyje. Turėdami seminarų patirtį, metodinę medžiagą ir įgiję šiokios tokios asmeninės patirties, nusprendėme pasidalinti teorija
ir praktika su tais, kurie nori prisidėti prie tokios tarnystės. GTI
organizuotuose kursuose jau dalyvavo 470 žmonių.
Kai ėmė sklisti žinia apie individualų dvasinį palydėjimą, ne
visi buvo atviri šiai naujovei. Kai kuriose parapijose į tokią galimybę buvo žiūrima nepatikliai. Įtarumą kėlė tai, kad palydint
aptariami ne tik Evangelijos tekstai, asmeninės įžvalgos, bet ir
jausmai. Neseniai išsivadavus iš sovietmečio į jausmus dvasiniame gyvenime buvo žvelgiama skeptiškai, todėl prireikė laiko, kad
apie šią sritį būtų galima kalbėti kaip apie gana reikšmingą dvasiniame gyvenime ir mokyti ją pasitelkti ieškant Dievo valios. Čia
labai pasitarnavo nuoseklus gilinimasis į ignaciškojo dvasingumo
principus, ypač – dvasių atpažinimo taisyklių įsisavinimas.
Džiaugiamės, kad dvasinio palydėjimo tarnystė išlieka aktuali. Kasmet GTI rengiamame kurse „Dvasinio palydėjimo teorija ir
praktika“ dalyvių netrūksta. Jie turi progą geriau pažinti save, savo
dovanas ir spręsti, ar nori toliau gilintis į šią sritį ir tarnauti Bažnyčioje tokiu būdu palydint žmones jų dvasinėje kelionėje.

T. V. Sadausko nuotr.
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Vinita Hampton Wright

Kai negauname,
ko norime

Vinita Hampton Wright yra
„LoyolaPress“ redaktorė ir daugelio
knygų autorė, vadovauja rašymo,
kūrybiškumo ir maldos dirbtuvėms
bei rekolekcijoms.
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Tikriausia manote, kad tikintys žmonės moka dorotis su nusivylimais? Mes buvome mokomi turėti ilgalaikę perspektyvą ir eilinius sunkumus privalėjome priimti kaip progas ugdyti charakterį.
Deja, dauguma nepajėgiame išlikti ramūs ir pozityviai nusiteikę,
kai negauname to, ko norime.
Dauguma mūsų, gyvenančių „pirmajame“ pasaulyje, esame
įpratę prie vartotojiškos ir greito pasitenkinimo kultūros. Mes tikimės spartaus interneto paslaugos, vaistų, kurie tuoj pat panaikintų
visus ligos simptomus, korektiškų ir efektyvių darbuotojų profesionalų, negendančių mašinų, tik gero maisto ir gėrimų tiksliai
tada ir ten, kur norime. Mes netgi siekiame tokių draugysčių, kurios gerai derėtų su mūsų dienotvarke.
Greito pasitenkinimo troškimas įsiskverbė ir į religinį elgesį.
Esame įsitikinę, kad Dievas privalo mums duoti gyvenimą laimingą ir be streso: „Esu tikintis, geras žmogus, todėl Dievas turėtų
mane laiminti.“
Kai negauname, ko norime, nutinka dar vienas dalykas. Pavyzdžiui, daugelis iš mūsų turime išteklių, padedančių sušvelninti
gyvenimo smūgius. Tačiau kai prieš daug metų dirbau mokytoja Jungtinėse Amerikos Valstijose, privalėjau suplanuoti išlaidas
maistui visam mėnesiui. Maisto aš nestokojau – tiesiog ne visuomet valgiau taip, kaip būčiau norėjusi. Anksčiau pakliūdavau į įsiskolinimo spąstus. Užuot apsiėjusi be to, ko norėjau, skolindavausi,
kad žūtbūt tai nusipirkčiau, kad tik nieko nereikėtų atsisakyti, nors
tai ir sukeldavo dar daugiau bėdų.
Esama ir bendraamžių spaudimo. Jeigu einame į bažnyčią,
dirbame kokioje nors organizacijoje ar priklausome kokiai grupei, kurioje daugelis žmonių yra pasiturintys, mieliau prisiimame

Tikëjimas ir gyvenimas
ekonominę riziką, nei pasirodome negalintys sau leisti nusipirkti
gražų automobilį ar skirti pinigų bilietams į koncertą. Prisimenu
draugės pastabą, kai mūsų abiejų vyrai buvo bedarbiai, kad pinigų
stygius pakeitė mūsų socialinį gyvenimą. Mes tiesiog negalėjome
dalyvauti daugelyje veiklų dėl jų kaštų. Tai baisus ir depresyvus
jausmas, kurio iš visų jėgų stengiamės išvengti.
Pasakojimais, istorijomis, pokalbiais ir veiksmais Jėzus rodė,
kad mes neturime jaudintis dėl daiktų ir savo vilčių sudėti į turtą.
Ankstyvoji Bažnyčia neabejotinai tai suprato. Visame pasaulyje
daugybė krikščionių ir dabar tai supranta ir tuo gyvena. Tačiau
kyla didelė pagunda nekreipti dėmesio į Jėzaus pasakojimą ir grįžti į nerimo, godumo ir konkurencijos apsuptį.
Mes pamiršome apie kairos laiką. Aš neturiu to, ko noriu šiandien. Tačiau „šiandien“ yra apribojimas, be kurio tikintis žmogus
gali gyventi. Dievo amžinybėje ir mano, kaip Dievo kūrinio, besitęsiančioje kūryboje laikas yra dabartis, kokybinis dalykas. Ką reiškia,
kad ko nors turiu laukti? Ar aš nepriimu viso dieviško šios akimirkos
turtingumo? Mes nelabai pratę šitaip galvoti ir tai patirti kasdieniame gyvenime. Tačiau tikėjimo gyvenimui tai esmiškai svarbu.
Žinoma, esama didesnių ir svarbesnių mus kamuojančių poreikių.
Mes norime, kad įžūlieji liautųsi tyčiojęsi iš mūsų vaiko, norime išgydyti savo santuoką, po ilgų metų mėginimų ir darbo
norime trupučio sėkmės. Mes norime, kad Dievas sutvarkytų šią
netvarką. Kai šitai neįvyksta, tėra tik nedidelis žingsnelis iki nusivylimo, o tada – tik dar vienas žingsnis iki nevilties. Mes taip
įpratę Dievo meilę tapatinti su laimingu gyvenimu, kad net Biblijoje galime surasti eilutes, kurios, rodos, tai patvirtina. Kad ir kur
pasisuktume, žmonės kalba, kaip stipriai jie yra palaiminti, kai kas
nors gerai sekasi. Palaiminimas yra iš Dievo, ar ne? Žmogus jaučiasi palaimintas, nes jo namo nenunešė uraganas. Vadinasi, visi
tie žmonės, kurių namai sugriuvo, nebuvo palaiminti?..
Tai, kaip mes vartojame tokias sąvokas kaip „palaimintas“, verta atskiro straipsnio. Galbūt jį parašysiu dar šiemet.
Ar Dievas pasirenka, ką jam mylėti ir globoti? Ar Dievas skuba
šiems žmonėms padėti, o kiti turi laukti dešimtmečiais arba apskritai nesulaukia jo pagalbos? Kai negauname, ko norime, šie
klausimai iš tikrųjų mums kelia nerimą. Mes suprantame, kad kiekviena diena nebus rožinės spalvos, tačiau taip pat žinome, kad
kartais kančia ir laukimas tęsiasi ir tęsiasi. Kyla baimė, sukelianti
irzlumą. Ar ir šį kartą aš būsiu tas, kuris metų metus turi patirti
nusivylimą? Ir tokiai situacijai pailiustruoti galime rasti biblinių
tekstų: „Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas
yra gyvybės medis“ (Pat13, 12).

laiðkai bièiuliams 31

Tikëjimas ir gyvenimas
Manau, kad čia naudinga prisiminti ignaciškąjį dvasinės laisvės principą. Ar tuo atveju, kai negauname, ko norime, galime
būti laisvi ir atgniaužti savo kumščius? Jeigu aš tvirtai viliuosi norimo dalyko, ar galiu atpažinti tai, ką jau turiu? Ar galiu liautis
kėlęs tam tikras sąlygas anksčiau, nei jos bus išpildytos? Ar galiu
Dievui duoti leidimą mane mylėti, kaip jis nori, o ne taip, kaip aš
įsivaizduoju? Ar galiu susilaikyti mokęs Dievą apie tai, ko man reikia ir ką jis turi daryti?
Tokia laisvė paliečia mane, pačią mano asmeninės valios
gelmę. Mano sieloje yra vieta, kurioje priimu pamatinius sprendimus, pvz., ar atleisiu kuriam nors žmogui, ar ne. Ar būsiu dėkingas ir liausiuosi skundęsis? Ar paleisiu įžeidimą ir kabinsiuosi
į kokį nors gerą dalyką? Ar išties giliai suvokiu Jėzaus gyvenimo
aprašymus, kitus Šventojo Rašto pasakojimus ir priimu Šventosios
Dvasios žinią mano širdžiai? Tai dideli, gyvenimą keičiantys ir gilūs vidiniai pasirinkimai, kuriuos padaryti galiu tik aš pats.
Jei dėl tų pamatinių sprendimų dar vis dvejoju, žinoma, nervinsiuosi, kad negaunu, ko noriu. Aš galiu padaryti kai kuriuos
tinkamus pasirinkimus dabar, bet negalėsiu prie jų sugrįžti rytoj
ar netgi po vakarienės. Gyvenimo aplinkybės nuolatos išbando
mano sielos gelmę. Kai pradedu jaudintis dėl to, kad negaliu gauti,
ko noriu, tai gali būti ženklas atkreipti dėmesį į pamatinius dalykus manyje.
Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
https://www.ignatianspirituality.com/when-we-cant-have-what-we-want

Mes pamiršome apie kairos
laiką. Aš neturiu to, ko
noriu šiandien. Tačiau
„šiandien“ yra apribojimas,
be kurio tikintis žmogus
gali gyventi. Dievo
amžinybėje ir mano,
kaip Dievo kūrinio,
besitęsiančioje kūryboje
laikas yra dabartis,
kokybinis dalykas...
Ar aš nepriimu viso
dieviško šios akimirkos
turtingumo?..
T. V. Šimkūno nuotr.
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Vilma Šliužaitė,

jėzuitiškosios tapatybės ugdymo koordinatorė

Ugdymo iššūkiai ir galimybės

Prisimenant t. Arturo Sosos vizitą Lietuvoje

Diskusijos apie tai, kas yra kokybiškas ugdymas, kas stabdo
jo procesą, kokių mokytojų mokykloms reikia XXI amžiuje, kaip
sukurti edukacinę aplinką skirtingus poreikius turintiems mokiniams, kaip skatinti jų motyvaciją, ugdyti saviraišką, kokios pagalbos šiandien labiausiai reikia mokytojams, kad jie galėtų padėti
mokiniams, – šios ir kitos su ugdymo proceso kokybės gerinimu
susijusios temos yra neišsemiamos. Paskutiniu metu nuolat girdime kritiką, išsakomą Lietuvos švietimo atžvilgiu. Skeptiškų nuotaikų tiek daug, kad sąmoningai renkuosi nesileisti į negatyvius svarstymus, kurie, mano nuomone, niekur neveda. Neužmerkiu akių
švietimo sistemos pertvarkos nenuoseklumui Lietuvoje, tačiau
noriu žvelgti pozityviai, atsiverti paieškoms, kviesti kūrybiškai,
inovatyviai prisidėti prie veiksmingo ugdymo proceso gerinimo.
Prabėgo jau beveik metai nuo Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Arturo Sosos apsilankymo Lietuvoje. Mintimis
grįžtu į susitikimą, vykusį Kauno jėzuitų gimnazijoje, apmąstau
ir dalinuosi tuo, kas mane labiausiai palietė ir įkvėpė. Pokalbį su
generolu anąkart pradėjome nuo klausimo, kokias svarbiausias
vertybes turėtų skatinti jėzuitų mokyklos, siekiančios išlikti neatsiejama šiuolaikinės jėzuitų misijos dalimi. „Centre
yra asmuo. Ignaciškojoje pedagogikoje ir dvasingume visada svarbiausias asmuo, nes ignaciškoji
pedagogika yra individualizuotas ugdymas“, – taip
t. A. Sosa apibūdino vieną iš vertybių. Toks atsakymas nenustebino – juk ignaciškasis cura personalis
principas (rūpestis kiekvienu asmeniu) pabrėžia,
kad kiekvienas žmogus yra unikalus, apdovanotas
skirtingomis Dievo dovanomis, turintis įvairius
poreikius, troškimus ir siekiantis atrasti savąjį pašaukimą, kuriame jis galės būti laimingas. Dauguma paskutiniųjų dešimtmečių Europos ir Lietuvos
švietimo sistemos dokumentų individualizuotą
ugdymą pristato kaip pagrindinį kokybiško ugdy-

T. Arturo Sosa, SJ
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mo aspektą. Tai rodo, kad ši tema yra ir aktuali, ir neišsemiama.
T. A. Sosa įvardijo tai kaip „tikrą iššūkį“. Jis sakė, kad „ignaciškame ugdyme mokinys yra atsakingas už savo mokymąsi, o mokytojas tik lydi ir turi išminties matyti kiekvieno mokinio mokymosi
proceso skirtingumą, suprasti, kad jis yra laisvas žmogus, galintis
rinktis ir prisiimti atsakomybę už savo ugdymąsi.“ Ši tėvo generolo
išsakyta mintis sukėlė daug apmąstymų.
Kaip reaguojame, kaip priimame šį individualizuoto ugdymo
iššūkį? Kai kurie iš mūsų – kaip dar vieną sunkumą ar rimtą išbandymą. Bendraujant su mokytojais tenka girdėti slogių nuotaikų, nusivylimo dabartine mūsų švietimo sistema, kuri neleidžia
arba labai apsunkina mokytojų galimybes pažinti kiekvieną mokinį, skirti laiko asmeniniam bendravimui, siekiant įsiklausyti į
mokinio nuomonę bei poreikius, nes mokymas(-is) bei mokinių
pažangos vertinimas vis dar per daug orientuotas į žinias ir egzaminų išlaikymą, mokytojai jaučiasi „įsprausti“ į nacionalinių
ugdymo standartų ir mokymo planų rėmus. Atrodo, kad dabartinėje švietimo sistemoje individualizuotas ugdymas yra sunkiai
įgyvendinamas.
Tačiau tądien tėvo generolo išsakytos mintys man nuskambėjo viltingai ir kaip padrąsinimas. Jose įskaičiau kitą žodžio „iššūkis“ reikšmę – individualizuotas ugdymas yra „iššūkis-kvietimas“ pirmiausia peržengti save, atrasti drąsos atsiverti mokiniui,
pripažinti jo laisvę ir teisę į saviraišką. Mes kviečiami kitokiam
santykiui su mokiniais. Mokytojas „tik lydi“ mokinį per visą
ugdymo(si) procesą, atsižvelgdamas į jo poreikius. Ką tai reiškia?
Manau, „lydėti“ reiškia atsisakyti siekti valdyti, kontroliuoti mokinį, tai reiškia mokytis ugdymo būdų, kurie yra ne direktyvūs, bet
kviečiantys mokinį mąstyti, kelti klausimus, eksperimentuoti ir
leisti jam pačiam atrasti sprendimo būdus. Mes kviečiami ugdytis
gebėjimą įsiklausyti ir išgirsti mokinį, būti empatiškiems mokinių emociniams išgyvenimams. „Lydėti“ – tai mokytis „paleisti“,
„atsitraukti“, tam tikta prasme įeiti į „nesaugią zoną“, pripažįstant
kito teisę būti kitokiam, paliekant erdvės mokinio kūrybiškumui
ir jo individualiai saviraiškai.
Mokytis „atsitraukti“ – tai ne kvietimas paleisti ugdymosi procesą savieigai,
bet padrąsinimas atsiverti kūrybai. Šiandien, mano manymu, labai reikia mokytojų, kurie santykiuose su mokiniais
gebėtų būti įkvepiančiais ir kūrybingais
lyderiais. Labai reikia mokytojų, kurie
ieškotų naujų, efektyvių mokymo organizavimo formų bei ugdymo turinio pertei-
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kimo būdų, kurie įgalintų kūrybiškumą ir laisvės proveržį mokinių
mąstyme bei jų pasirinkimuose. Reikia mokytojų, kurie nebūtų tik
dalykinių žinių perteikėjai, bet norėtų suprasti mokinių patiriamus
mokymosi sunkumus, kad mokiniai galėtų jais pasitikėti, laisvai
atsiverti ir būti savimi. Reikia mokytojų, kurie padėtų mokiniams
atrasti mokymosi prasmę, sukurtų motyvuojančią aplinką, padėtų
atskleisti mokinio gebėjimus bei talentus. Visa tai nėra tik siekinys
to, ko dar neturime. Matau daug mokytojų, kurie labai nuoširdžiai,
su meile, kūrybingai, inovatyviai mąsto ir dirba. Neabejoju, kad
kaip tik šie mokytojai geriausiai supranta kvietimą „atsiverti kūrybai“, nes kūrybiniams ieškojimams, atradimams ir asmeniniam
tobulėjimui ribų nėra. Labai džiugu matyti kolegas, kurie negali
būti nekūrybingi, nebijo eksperimentuoti, nebijo suklysti, turi vidinės energijos nepasiduoti negatyvumui, skepticizmui ar apatijai,
jie dega troškimu atrasti naujus, efektyvesnius būdus, kaip padėti
mokiniams atsiskleisti, gerinti jų ugdymosi pasiekimus. Paties mokytojo atvirumas kūrybai, manau, ir yra stipriausia motyvacija bei
paskatinimas mokiniui nebijoti ieškoti savojo kelio.
Kūrybingai lydėti mokinius nėra lengva ar paprasta. T. A. Sosa atkreipė dėmesį, kad šiandien reikia mokytojo, kuris turi išminties matyti ir suprasti ne tai, ką mokiniai žino, bet kas jie yra. Vadinasi, neužtenka tik atsakingai, metodiškai perteikti savo dėstomo
dalyko turinį, kitaip sakant, neužtenka būti tik žinių perteikėju
ir mokinių vertintoju. Išmintingas mokytojas turi matyti toliau
ir giliau. Manyčiau, mokytojas turi sau atsakyti, kaip jis supranta
savo pašaukimą jėzuitų mokykloje, kaip jis gali ir nori prisidėti
prie jėzuitų švietimo misijos, kurios pagrindinis siekis yra vidinė
asmens transformacija – metanoia, – įgyvendinimo. Nestebina,
kad t. A. Sosa atvirumą transcendencijai įvardijo kaip dar vieną
pamatinę vertybę jėzuitų mokykloje, „kurią turime perduoti savo
mokiniams, kad galėtume pažinti, jog esame daugiau nei mūsų

Susitikimas su Kauno jėzuitų
gimnazijos moksleiviais
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egocentriškumas... Turime kurti tokias sąlygas, kurios padėtų
žmonėms gilintis į save ir labiau patirti Dievą“, – pabrėžė jis. Visi
esame pašaukti šiai misijai, kad ir kokias pareigas užimame ar
kokį dalyką mokykloje dėstome. Svarbus kiekvieno asmeninis liudijimas, gebėjimas būti autentiškam, atviram pačiam sau, noras
leistis būti vedamam Dievo Dvasios, būti jos įkvėptam, perkeistam ir nuolat auginamam. Neįmanoma perteikti kitam atvirumo
transcendencijai, jei pats nesi jai atviras. Mažiausiai paveikus yra
kalbėjimas ir aiškinimas. Manau, tik tas, kuris pats savo kasdienybėje keliauja link Dievo ir savęs pažinimo, gali padėti ir mokiniui
atpažinti, kad „esame daugiau nei mūsų egocentriškumas“.
Atsakydamas į klausimą apie inovatyvumą jėzuitiškame ugdyme, tėvas generolas įvardijo dar du iššūkius, kviečiančius atsiverti asmeninio augimo galimybei: „Būti inovatyviems reiškia
leisti mokiniams, jauniems žmonėms mums padėti... Tai reiškia,
kad reikia „apsiauti kito batus“. Tai didelis iššūkis visiems – jėzuitams, mokytojams, pasaulietėms moterims ir vyrams bei visiems,
kurie dirba jėzuitų mokyklose.“ Mums reikia mokytis „įgyti jaunų
žmonių žvilgsnį“, stengtis suprasti, kas mokiniams svarbu, kuo jie
gyvena, kaip jaučiasi. „Jei mums tai pavyks, galėsime kartu su jais
svajoti apie ateitį, galėsime juos palydėti, padėti jiems įgyvendinti
savo svajones“, – patikino t. A. Sosa. Antrasis iššūkis – mūsų gebėjimas prisitaikyti gyventi naujoje skaitmeninių technologijų eroje.
Manau, technologijos – vienas didžiausių šio amžiaus iššūkių mokykloms ir mokytojams. Neabejotinai suprantame informacinių
technologijų naudą, taip pat ir jų galimą žalą. Nors yra skirtingų
nuomonių, kaip ir kiek naujausios technologijos gali padėti mokytis, viena aišku, kad jų veržimasis į visas žmogaus gyvenimo sritis,
įskaitant ir ugdymo(si) procesą, neišvengiamas. Todėl džiaugiuosi, kad kalbėdamas apie jėzuitiško ugdymo naujoves, t. A. Sosa pabrėžė, jog turime suprasti šį naują mąstymo ir bendravimo būdą.
Reikėtų ne pasiduoti baimėms, bet išmintingai ieškoti geriausių
būdų, kaip integruoti informacines technologijas į ugdymo(si)
procesą, kaip jomis naudotis neprarandant žmogiškosios laisvės.
Žvelgdamas į jėzuitų švietimo iššūkius dabartiniame Europos
ir pasaulio kontekste, t. A. Sosa ragino mus „žvelgti į ateitį su viltimi“. Šiandien labai trūksta vilties, ypač veiklios vilties. Todėl jėzuitų
ir visų katalikiškų mokyklų pagrindinė misija yra liudyti pasauliui,
kad „viltis yra ne tik laukti, svajoti, bet ir veikti, kad pasiektume tai,
kuo iš tikrųjų norime būti ateityje“. Esame kviečiami ne atsiriboti
nuo sekuliarios visuomenės, bet ją priimti kaip laiko ženklą, kaip
nuorodą, kad Šventoji Dvasia veikia ir šių dienų žmonijos istorijoje,
esame drąsinami pasinaudoti tuo, kad sekuliari visuomenė mums
suteikia galimybę būti krikščionimis ir liudyti Gerąją Naujieną.
Ievos Šidlauskienės nuotraukos
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TĘSTI JĖZAUS
MISIJĄ
Stoviu mūsų mokyklos stadione, man perduotas mikrofonas.
Prieš rungtynes pakvietė mane, neseniai įšventintą kunigą, pasimelsti su žiūrovais. Matau susirinkusią publiką ir stebiu mūsų mokinius, nutylančius, kad išgirstų maldą. Pradedu kryžiaus ženklu ir ištaręs kelis asmeniškus maldos žodžius sakau, kad toliau
melsimės jėzuitų įkūrėjo žodžiais: „Viešpatie, mokyk mus tarnauti Tau, kaip Tu tarnavai: duoti ir neskaičiuoti, kovoti ir nepaisyti
žaizdų, dirbti ir neieškoti poilsio, vargti ir neprašyti jokio atlygio,
išskyrus žinojimą, kad vykdome Tavo valią.“ Tai labai žinoma ir
populiari malda, kurią visi jėzuitų mokiniai JAV moka. Tariant
šios maldos žodžius įvyko kažkas ypatingo ir nuostabaus: staiga
išgirdau moksleivių balsus, daug garsesnius už manąjį mikrofono
sustiprintą balsą. Jie darniai, su dideliu entuziazmu ir džiaugsmu
tęsė maldą. Mokėdami žodžius, meldėsi garsiai ir aiškiai. Iš stadiono moksleivių balsų aidas nuvilnijo per visą mūsų rajoną. Tuo
metu įsivaizdavau, kad tie balsai aidi ne vien Čikagoje, bet ir visoje Amerikoje, kad malda įveikia net vandenynus ir girdisi visame
pasaulyje. Stovėdamas Čikagos šv. Ignaco Lojolos kolegijos (Saint
Ignatius College Prep) stadione supratau, ką reiškia jaunų žmonių
malda. Tas besimeldžiantis jaunimas – mūsų visų ateitis ir viltis.
Įsivaizduodamas jų maldą, aidinčią visame pasaulyje, jaučiau
didelį pasididžiavimą ir džiaugsmą. Štai tikslas mūsų jėzuitiško
pašaukimo: perduoti tikėjimą kitai kartai, kad ji su entuziazmu,
džiaugsmu ir pasiryžimu pasklistų po pasaulį, nešdama tikėjimą,
viltį ir meilę. Ta moksleivių malda man tapo simboliu ir priminimu, kokia yra mano ir visų mūsų misija...
Neseniai jėzuitų generalinis vyresnysis nustatė penkias naujas
Jėzaus Draugijos apaštalines pirmenybes: rodyti kelią į Dievą per
dvasines pratybas ir dvasių atpažinimą; keliauti drauge su atstumtaisiais – su vargstančiais, pažeidžiamais, atskirtais ir visuomenės
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Mokiniai po Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų
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laikomais nevertingais, tai –
susitaikinimo ir teisingumo
misija; taip pat rūpintis bendraisiais visų namais: Evangelijos gelme veikti Dievo kūriniją,
ją saugoti ir atnaujinti; ir dar –
lydėti jaunus žmones kurti vilties kupinos ateities.
Šios pirmenybės jėzuitams
ir tiems, su kuriais kartu dirbame, tampa kelrodžiais. Jų niekada neturėtume išleisti iš akių,
jomis turėtume grįsti savo darbą ir pastangas. Dabartiniame
paskyrime aš labai akivaizdžiai
išgyvenu darbo su jaunimu ir
dalijimosi dvasinėmis pratybomis svarbą. Dirbdamas mokykloje, kurią lanko beveik 1,5 tūkst.
moksleivių ir yra apie 160 mokytojų bei kitų darbuotojų, nuolat
matai mūsų ateitį. Dažnai galvoju, kaip Jėzus subūrė aplink save
dvylika apaštalų ir kaip su tuo mažu sekėjų būreliu po prisikėlimo
savo Gerąja Žinia pasiekė kiekvieną pasaulio pakraštį. Nors ir du
tūkstančiai metų prabėgo nuo apaštalų dienų, mūsų misija ir darbas nėra labai pasikeitę. Kadangi Jėzaus misija perduota mums,
esame kviečiami perduoti ją kitiems. Aš matau tą misiją išsipildant mūsų moksleivių moksle, darbe ir maldoje.
Neseniai buvau Kairos rekolekcijose (tai rekolekcijos moksleiviams, sudarytos pagal šv. Ignaco dvasines pratybas) su mūsų
dvyliktokais. Tradiciškai paskutinę rekolekcijų dieną sugrįžę į
mokyklą Kairos alumnai pasidalija viena ar kita įžvalga, ko išmoko rekolekcijose. Iš moksleivių išgirdau, kad jie giliai ir intensyviai
patyrė Dievą, jo meilę ir kvietimą. Ne vienas dalyvis dalijosi, kad
šios rekolekcijos pakeitė jo gyvenimą. Jų akyse matėsi, kad tai tiesa ir kad jie tikrai nori tęsti Jėzaus misiją. Matau tai pildantis ir
vėliau, kai susitinku su alumnais, baigusiais mokyklą prieš daug
metų. Mūsų mokykla praėjusiais metais šventė 150 metų jubiliejų. Ta proga labai daug alumnų grįžo vėl pasivaikščioti mokyklos
koridoriais ir pasimelsti šalia esančioje bažnyčioje. Tuose susitikimuose ne vieną girdėjau pasakojant, kaip mūsų mokykla bei tai,
ko išmoko joje, lydi iki šios dienos. Savo kasdienybėje alumnai
neša misiją, kurią priėmė mokydamiesi Šv. Ignaco gimnazijoje
ir ją atlieka bandydami savo tikėjimu gyventi darbe, šeimose bei
tarp draugų. Tai akivaizdūs pavyzdžiai ir priminimai, ką reiškia
ši misija bei tėvo generolo kvietimas atkreipti dėmesį į jaunimą –
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jį ugdyti, drauge su juo dirbti ir perduoti tikėjimą. Tai, kad po
penkiasdešimties ar net daugiau metų alumnai toliau gyvena
tuo, kas buvo įdiegta gimnazijoje, liudija ignaciškojo dvasingumo jėgą ir svarbą. O juk Šv. Ignaco Lojolos kolegija – tik viena jėzuitų mokykla. Pasaulyje yra apie 380 jėzuitų gimnazijų ir beveik
200 jėzuitų universitetų, kuriems irgi suteikta ši misija ir pareiga.
Lietuvoje turime dvi gimnazijas, kupinas mokinių. Viliuosi, kad
jų tikėjimas taip pat yra gyvas ir jie taps Lietuvos bei pasaulio
ateitimi ir viltimi. Esu tai realiai išgyvenęs gimnazistų Mišiose
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje ar gimnazijų rekolekcijose Kulautuvoje.
Šie pavyzdžiai ir prisiminimai mane vėl grąžina prie maldos
stadione prieš penkerius metus. Užsimerkiu ir įsivaizduoju, kad
jėzuitų gimnazijose bei universitetuose yra tūkstančiai moksleivių ir jaunimo... Duok Dieve, kad Jėzaus misija būtų perduota
ir jiems ir kad visi tie žmonės taptų Dievo kariais, žengiančiais į
pasaulį ir nešančiais Gerąją Naujieną savo žodžiais, darbais ir pasiryžimais. Šie mokiniai ir alumnai puoselėja savo širdyse misiją,
kurią Ignacas davė mums ir kviečia perduoti kitiems – perkeisti
pasaulį Dievo meilėje. Tad mes, jėzuitai bei alumnai, rėmėjai ir
visi, kurie drauge dirbame ar ignaciškajame dvasingume atrandame paguodą, dalinkimės visų mūsų misija ir neškime ją kitiems.
Viešpatie, išmokyk mane būti dosnų...

Mišios Lemonto misijoje su vaikais
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T. Gediminas Kijauskas, SJ:
70 metų Jėzaus Draugijoje,
60 metų kunigystės ir 90-mečio jubiliejus
Tvirtas kaip Petras ir žodžiu bei raštu apaštalaujantis kaip Paulius, t. Gediminas Kijauskas Vilkaviškio žemėse gimė šių apaštalų minėjimo dieną prieš 90 metų. Po dažnai prisimenamo karo
siaubo paauglystėje ir susipažinimo su jėzuitais per t. Vaclovą Gutauską, šeimai pasidalijus tarp okupuotos Lietuvos ir JAV, į Jėzaus
Draugiją įstojo 1950 m. „angliakasių Lietuvos“ Wernersville’ės
pakraštyje buvusiame naujokyne. Į filosofijos ir teologijos mokslus gilinosi jėzuitų studijų namuose prie Bostono, ten pat atliko
ir praktiką jėzuitų gimnazijoje. Kunigu įšventintas 1960 m. Po
terciato dvasingumo metų Belgijoje, per kuriuos atliko praktiką
Vokietijoje, iš Čikagos jaunimo centro, Aušros Vartų parapijos
Monrealyje, vėl iš Čikagos dešimtmetį kapelionavo Moksleivių
ateitininkų sąjungoje, lankydamas Šiaurės Amerikos kuopas, vasaros stovyklas, užtikrindamas kokybišką ir sąmoningą ateinančių
kartų veiklą. Buvo ir Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas.
Paskirtas tuometinės Lietuvos viceprovincijos dalies už Lietuvos ribų provincijolu, 1967–1986 m. vadovavo jos jėzuitams
Šiaurės Amerikoje, Urugvajuje, Brazilijoje, leisdamas tuometines
provincijos naujienas „Darbo vagos“. 1974 m. sutiko tapti Klivlendo Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebonu ir šią
tarnystę atliko 35 metus. Su parapijos sekretore Nijole Kersnauskaite leido laikraštį „Mūsų žingsniai“, rengė kassavaitines radijo
programas, programinius sąsiuvinius skautėms, įvairių renginių
leidinius, liturginę ir kitą medžiagą spausdindamas parapijos
spaustuvėlėje. Toliau talkino provincijai, eidamas iždininko ir
ekonomo padėjėjo pareigas. Dalyvavo nepamirštamoje Draugijos
32-oje generalinėje kongregacijoje, kuri su t. Pedro Arrupe vedė
jėzuitus į povatikaninę Bažnyčios sielovados misiją siekti teisingumu pagrįsto tikėjimo.
Ilgus metus t. Gediminas rašė straipsnius žurnalams „Ateitis“,
„Žvaigždė“, „Laiškai lietuviams“, pasisakydavo konferencijose,
Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, studijų dienose, stovyklose,
suvažiavimuose, kur tik reikėjo taiklaus ir gaivinančio žodžio, padrąsinančio siekti tikėjimo ir veiklos vienybės. 2010 m. pakviestas
į Lietuvą, darbavosi Vilniuje, dabar gyvena Kauno jėzuitų namuose. 2014 m. išleistas jo tekstų rinkinys „Į Didžiąją Meilę“.
T. Antanas Saulaitis, SJ
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Pats pašaukimas Jėzaus Draugijoje mane stebina ir nuolat
primena Dievo dovanų didingumą ir gausą. Ne tik asmeniniame
gyvenime, bet ir tų žmonių, su kuriais tenka susitikti. Nuolat patiriu jų nuoširdumą, imlumą ir atvirumą Viešpaties kvietimams.
Džiugią patirtį liudija dalyvavusieji dvasinių pratybų programose, kurioms JAV ir Kanadoje pradėjau vadovauti dar 1962 m.,
Belgijoje baigęs jėzuito studijas. Jaunas universiteto profesorius
atsiliepia: „Esu labai laimingas, kad turėjau progos atlikti tokias
rekolekcijas.“ Kitas dalyvis prisipažįsta: „Kaip gera buvo bent
trims dienoms ištrūkti iš pasaulio rutinos... Tai tikra dvasinė atgaiva.“ Studento džiaugsmas po rekolekcijų: „Pradėjau labai gerai jaustis. Žmonės tapo tokie malonūs. Įdomu su jais pasikalbėti
apie gyvenimo tikslą. Net dingo ankstesnė baimė su nepažįstamais kalbėtis apie Dievą.“ Girdėdamas panašias mintis ne kartą
patyriau vidinį džiugesį, kaip nuostabiai Dievo malonė paliečia
žmonių širdis, supratau, kad dvasinės pratybos yra išganinga
priemonė kovoje už kilniuosius idealus. Tokios patirtys kelia mumyse ne tik džiaugsmą, bet ir ryžtą naujiems užmojams, kuriems
mus kviečia pats Kristus: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip
norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu
ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!“ (Lk 12, 49–50)
T. Gediminas Kijauskas, SJ

T. V. Šimkūno nuotr.
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T. Algis Baniulis, SJ:
50 metų Jėzaus Draugijoje
Kaip žydinti pieva su pačiais įvairiausiais augalais – toks yra
kiekvieno jėzuito ir turbūt kiekvieno krikščionio gyvenimas...
Aišku, man labai ryški kunigystės pradžia Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, vėliau – tarnystė Panevėžio katedroje.
Paskui pusantrų metų dirbau Pakruojyje. Ten žmonės priėmė labai
greitai ir šiltai, ypač vaikai ir jaunimas. Gal buvo ir pats sunkiausias
atsisveikinimas: neteko matyti tiek verkiančių, tiesiog balsu raudančių... 1987 m. pradėjau darbą Kauno kunigų seminarijoje nuo
prefekto pareigų. Vėliau – vicerektorius, rektorius, o šalia šių pareigų – ir atgautos jėzuitų bažnyčios, kurią praktiškai reikėjo atstatyti,
rektorius bei jėzuitų vidurinės mokyklos direktorius. Ir dar – dėstytojas VU Kauno vakariniame fakultete... Krūvis buvo didžiulis. Ir
visur sakydavo: laikinai. Per tą „laikinumą“ ir sveikata sušlubavo.
Dabar atsakingas pareigas einantys žmonės turi pagalbininkų. Kai
aš dirbau seminarijoje, kuri tuo metu buvo didžiausia, net sekretorės neturėjau, pats naktimis raštus rašydavau. 1990–1993 metai
išties buvo patys sunkiausi. Tada daugiausia turėjau pareigų, ir jaučiau, kad nė vienų iki galo negalėjau gerai atlikti. Vis sakydavo, kad
jos tik laikinai, kad nėra ko tuo metu paskirti. Nėra jėzuito, o reikia. Vėliau provincijolas sako: važiuok į Klaipėdą ir ramiai statysi
bažnyčią. Nespėjau pajudėti, o jau atvažiavo Klaipėdos universiteto
Pedagogikos fakulteto dekanas, sako, gal galėsi mūsų studentams
kokį laisvai pasirenkamą dalyką dėstyti? Kitais metais jau reikia
steigti Katechetikos katedrą: rasti dėstytojų, sudaryti programas,
jas tvirtinti ministerijoje. Kas tą padarys?.. Negaliu ramiai eiti
miegoti, jeigu matau, kad kažkas nepadaryta. Nors suprantu,
kad visko pasaulyje neaprėpsiu... Dabar galvoju, kad darbus labiau reikėjo apriboti, nors ir džiugu, kad šį tą pavyko nuveikti.
– Vadinasi, būti jėzuitu tuo metu reiškė dar ir turėti
papildomų tarnysčių?.. O koks buvo privalumas, kad tuos
50 metų priklausėte Jėzaus Draugijai?
Į seminariją dirbti nuėjau dar kaip diecezinis kunigas, vėliau
iš pogrindžio išėjo jėzuitai, ir man prisidėjo jėzuito pareigos, o
paskui... Privalumas tas, kad išmokau ištverti viską, nes žinojau,
jog privalau. Atliekant didžiąsias rekolekcijas pogrindžio sąlygomis, irgi buvo nelengva, 30 dienų teko ištupėti bažnyčios bokšte –
pasivaikščioti išeidavau tik sutemus. Užplūsdavo ir juodų minčių,
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galvodavau, kodėl aš einu tuo keliu, kodėl man taip sunku? Bet po
kiek laiko jau svarstau: visi jėzuitai perėjo tuos išbandymus, ir aš
turiu ištverti, jeigu noriu būti jėzuitas – ar aš prastesnis už kitus?
Pažinojau t. Pranciškų Masilionį, kuris man buvo šviesus pavyzdys. O per rekolekcijas išmokau, kad užplūdus dvasinei tamsai,
kai sunku, neturiu daryti svarbių sprendimų, neskubėti sakyti ne,
bet kantriai dirbti ir laukti, kol prašviesės.
Kadangi buvau jėzuitas, kunigaudamas nesijaučiau paliktas likimo valiai, nes užnugaryje buvo bendruomenė. Sovietmečiu matydavau diecezinius kunigus – jų dvasinis gyvenimas, nuotaikos,
sunkumai niekam nebuvo svarbūs. Vyskupai galios nedaug turėjo,
nes dažniausiai buvo ne ordinarai, o tik vyskupijų valdytojai, tad
menkai savo kunigams padėdavo. Kai mes, būdami dar vikarai,
rinkdavomės, kad vienas kitą padrąsintume ir palaikytume, supratau, jog aš, kaip jėzuitas, visa tai jau turiu. Turiu atramą – bendruomenę, kuri man padeda ir mane palaiko. Tuomet pogrindžio
sąlygomis jėzuitams vadovavo t. Jonas Danyla, kuris, nors buvo
jau garbingo amžiaus, man labai daug davė. Be to, per rekolekcijas
susitinki Jėzų, jį vis labiau pažįsti, iš jo mokaisi. Kai būdavo sunku
gyvenime, žvelgdavau į kryžių, mąstydamas: Viešpatie, tu buvai
šitaip kankinamas, iš tavęs tyčiojosi, o tu juos vis tiek mylėjai ir
viską atlikai iki galo. Argi aš, būdamas jėzuitas, nesu pasiryžęs tavimi sekti?.. Ir sunkumai tarsi nutoldavo. Kartais reikia laiko, kol
nuryji kokį kartų juodą kąsnį, bet per tikėjimą vėl įgauni jėgų, nes
ieškai atramos Dieve. Man, kaip jėzuitui, labai naudingos būdavo rekolekcijos ir mąstymai, kurie mums privalomi kasdien. Tai
praktikuodamas galėjau labiau įsigilinti į Jėzaus gyvenimą.
Gyvenimo kelionė nelengva, bet keliauti buvo įdomu, nes tarnystės vietų man išties daug teko pakeisti. Atvažiuoji, niekas tavęs
nepažįsta, pradžioje jauti barjerą. Išvažiuojant visur būdavo sunku
išsiskirti, nes randi kontaktą su žmonėmis, užsimezga ryšys ir visa
bendruomenė tampa tarsi tavo šeima.
– Panašiai turbūt buvo ir paskutinėje jūsų tarnystės
vietoje – Čikagos arkivyskupijoje, Lemonte, tarp išeivių iš
Lietuvos?
Manęs dažnai klausdavo, ar nesunku. Atsakydavau, kad į
naują vietą nuvykus visada sunku – tą gerai žinau. Bet žinau, kad
važiuoju į tikinčiųjų bendruomenę, joje visada yra ir labai nuoširdžių, gerų žmonių, viską atiduodančių dėl Dievo ir artimo.
Lemonte pradžioje buvau visai svetimas žmogus, mus siejo tik tikėjimas ir Dievas. Ir jis padarė taip, kad buvau ir pavalgydintas, ir
aprengtas – viskuo aprūpintas, nes tie žmonės man tapo ir tėvais,
ir mamomis, ir broliais, ir seserimis, ir vaikais. Jeigu atiduodi širdį, jeigu nori jiems Dievą parodyti, žmonės tampa viskuo...
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Buvo ir sunkių išbandymų, kai pagalvodavau, kodėl aš čia atvažiavau... Kam aš čia esu kunigas? Turėjau suvokti, ką galiu priimti
iš tų žmonių, dažnai mąstančių kitaip nei aš, ir ką pats galiu jiems
pasiūlyti. Gal buvau užsispyręs kunigas, nes vis svarstydavau, kaip
į bažnyčią pritraukti jaunąją kartą. Kaip vaikus sakramentams
ruošti ne formaliai, kad jiems bažnyčios lankymas nebūtų tik laikina prievolė. Bandžiau vaikus „prijaukinti“ ir, atrodo, Dievas laimino. Išvažiuojant visi veržėsi kartu nusifotografuoti. Buvo sunku
išsiskirti... Nemaniau, kad žmonės taip reaguos į mano išvykimą –
visi pečiai buvo nuverkti (juokiasi). Net nesitikėjau, kad toks ryšys
tarp mūsų jau yra. Sako, savas pasidarei.
O svarbiausia yra tai, kad per ilgą kunigo tarnystės ir jėzuito
pašaukimo laiką Dievas pasidaro labai artimas, atsiranda draugiškas santykis, vis labiau jį pažįsti ir labiau jam atsiveri pats. Lemonte tą ypač išgyvenau. Man nesunku buvo misijoje vienam, nors
darbo užtekdavo – ir laidotuvės, ir kiti patarnavimai, ir buitimi
tekdavo pačiam pasirūpinti, bet vienatvės nejaučiau. Aišku, jeigu
neturėtum ryšio su Dievu, gal siektum taurės ar ko nors kito. Man
užteko Dievo... Kad ir vienas gyveni, jeigu esi jėzuitas ir turi Jėzų
savo širdyje, tai gyvenimas iš tikrųjų yra nuostabus...
Dabar tikiuosi, kad turėsiu daugiau laiko permąstyti savo nueitą gyvenimo kelią ir padėkoti Dievui – ramiai, nebeskubėdamas.
Jaučiu, kad jau daug ką esu nuveikęs... 73-eti metai eina, jie daro
savo. O dar prisiminus mano ankstesnį darbų krūvį...
– Man įstabiausia, kaip per tuos 50 metų, kai esate jėzuitas, vis labiau stiprėjo jūsų ryšys ir santykis su Jėzumi.
Tikrai... Gyvenime yra buvę labai skaudžių valandų, ir tais
momentais pradedi geriau suprasti vieną ar kitą Jėzaus gyvenimo
atvejį, kaip jam reikėjo atlaikyti neteisingus kaltinimus. Tikinčiam
į Dievą atsiranda papildomų jėgų. Aš mąstydavau: Dievas su manimi, jis žino, ką aš padariau ir ko nepadariau. Dabar suprantu,
kad tie sunkumai man buvo jo duotos malonės akimirkos, kad
jose geriau pažinčiau Dievą, dar arčiau prie jo glausčiausi, nes žinojau, kad tik jis vienas mane supranta ir man gali padėti.
Kai kurios Šventojo Rašto vietos, atrodo, jau mąstytos šimtą
kartų, bet jos taip nepaveikia, kaip tąkart, kai pats patenki į panašią situaciją. Tada visiškai kitaip pamatai Jėzų, jis nušvinta gražiausia šviesa. Rekolekcijos ir kasdieniai mąstymai, per kuriuos
jėzuitai priima turtingą šv. Ignaco palikimą, padedantį artimai pažinti Jėzų, yra didelė Dievo dovana. Juk ir Ignacas pradžioje norėjo
būti savo gelbėtoju, kol suprato, kam Jėzus yra atėjęs. Kol pamatė,
kad jeigu pasitiki Dievu, nebėra ko bijoti...
Kalbėjosi Jūratė Grabytė
T. V. Šimkūno nuotr.
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T. Eugenijus Puzynia, SJ

Po pirmųjų
kunigystės metų...

Praėjus vieniems kunigystės metams, taip nepastebimai pralėkusiems, metas stabtelėti ir įsivardinti svarbiausias patirtis bei
įžvalgas. Taip pat, žinoma, ir iššūkius, su kuriais teko susidurti.
Noriu pradėti nuo pastebėjimo, kuris gal pasirodys naivokas:
žvelgiant iš būties perspektyvos, ar išties kas nors pasikeitė mano
gyvenime? Arba, kalbant teologiniais terminais, ar įvyko manyje
tas paslaptingas ontologinis būties pasikeitimas, kurį lemia asmens įšventinimas kunigu? Spontaniškai norisi atsakyti, kad ypatingų mistinių patirčių nepatyriau ir jaučiuosi tokiu pat žmogumi,
kokiu buvau ir prieš šventimus – su savais troškimais, džiaugsmais
ir trūkumais... Tačiau būtų netiesa, jei nepastebėčiau ir su jumis
nepasidalinčiau tam tikrais pokyčiais, arba, geriau būtų sakyti,
naujais mano, kaip jėzuito, misijos aspektais. Gal vis dėlto tai, apie
ką kalbėsiu, tam tikra prasme ir yra tas paslaptingas ontologinis
pasikeitimas? Kas žino? Kad ir kaip būtų, per šiuos metus tikrai
nemaža naujo ir įdomaus patyriau...
Pirmiausia išskirčiau, kad man tikrai pasisekė ir jaučiuosi be
galo dėkingas Dievui, taip pat ir vienuolijos vadovybei už pasitikėjimą bei suteiktą galimybę darbuotis Vilniaus universitete ir
Šv. Jonų bažnyčioje. Didžiausio Lietuvos universiteto kapeliono bei
vienos iš gražiausių Vilniaus bažnyčių su aktyvia ir gyva bendruomene vicerektoriaus pareigos yra atsakinga, visiško atsidavimo bei
nuolatinio kūrybiškumo reikalaujanti tarnystė. Kalbėdamas apie
kapeliono pareigas, visada juokauju: nors ir nesu parapijos kunigas, mano „parapija“ tikrai milžiniška – daugiau kaip 20 tūkst. studentų, apie 3 tūkst. akademinio personalo darbuotojų, 11 fakultetų,
įvairūs institutai bei mokslo centrai, išsidėstę skirtingose Vilniaus
vietose, o kur dar neakademiniai padaliniai su daugybe darbuo-
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tojų ir įvairiausių gražių iniciatyvų ne tik
universiteto bendruomenei, bet ir visuomenei... Ačiū Dievui, kad nesu vienas – universiteto ir bažnyčios sielovadoje darbuojamės keturi jėzuitai, sesuo eucharistietė bei
keli aktyvūs pasauliečiai. Tad, atsiraitojus
rankoves, tenka labai konkrečiai įgyvendinti buvusio Jėzaus Draugijos generalinio
vyresniojo t. Pedro Arrupės paraginimą:
„Mąstyk globaliai, veik lokaliai.“ Palengva
imdamiesi naujų iniciatyvų bei burdami
žmones į grupeles, taip pat neišleisdami iš
akių ir platesnės vizijos bei didesnių užmojų, su nuolankumu ir pasitikėjimu bandome kurti tai, ką vadintume rimta universiteto sielovada. Neturiu
iliuzijų, kad staiga ims ir į katalikybę atsivers visas universitetas –
beje, ne toks ir mano tikslas, – bet tvirtai tikiu, jog bendraujant
ir bendradarbiaujant su visais, nepaisant jų skirtingų požiūrių ir
įsitikinimų, galima sukurti tikrai kokybiškus ir tvarius bendražmogiškus santykius, grįstus kilnaus humanizmo vertybėmis, tikra tarpusavio pagarba bei įsiklausymu, o nuo čia jau visai nebetoli
ir iki evangelinių vertybių, kuriose apstu universalumo apraiškų.
Išties, dirbdamas universitete esu nuolat mokomas priimti kitus,
su visais jų skirtingumais, raginamas neišsigąsti nuomonių įvairovės, gebėti konstruktyviai diskutuoti ir pagrįsti savo įsitikinimus,
prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkybių, taip pat kūrybiškai ir
su būtina vidine laisve žvelgti į patį sielovados procesą.
Kitas mano naujos kunigiškos
jėzuito misijos aspektas – neįtikėtina ir sukrečianti dovana būti taip
arti žmonių. Tapus kunigu, atsiveria nauja galimybė įžengti į „šventų
švenčiausiąją“ – žmogaus sielos ir
širdies gelmę, kurioje slėpiningu
būdu gyvena pats Viešpats, ir būti
nuolatiniu jo veikimo liudininku
bei liudytoju. Kai teikdamas Santuokos sakramentą stovi taip arti
sužadėtinių, kurie visiškai pasitikėdami Dievu ir vienas kitu taria abipusio įsipareigojimo žodžius, kartu
su jais virpi iš jaudulio ir begalinio
dėkingumo Dievui už Meilės slėpinį,
išgyvenamą čia ir dabar visos baž-
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nyčios akivaizdoje. Kaip gali netikėti
Dievu, kai matai žmones tikint vienas
kitu ir tarpusavio meile, kuri ne tik
juos, bet ir visus pranoksta? Arba kai
sėdi klausykloje ir priimi nuoširdžiai
atgailaujančio bei begaliniam Dievo
gailestingumui visiškai atsiduodančio
žmogaus išpažintį, – kaip gali nejausti
dėkingumo, o drauge ir visiško savo
mažumo, prieš tą neįtikėtinai gražų
grįžimo į Tėvo glėbį slėpinį? Arba per
laidotuves, kai aplink tvyro sunkūs, it
švino pritvinkę, širdgėlos, liūdesio ir
išsiskyrimo skausmo debesys, staiga
lyg iš niekur atsiranda tvirti evangelinio tikėjimo bei nesuvaidintos paguodos žodžiai, praskaidrinantys sielą ir dangų vilties spinduliais, – kaip
netikėti šios šventos tarnystės prasmingumu ir galia, kylančia iš
pačios Šventosios Dvasios gelmių ir galybės? Galėčiau dar daug
atvejų prisiminti iš kunigiško gyvenimo realijų, kai būdamas taip
arti žmonių gyvenimo jaučiausi nenusakomu būdu priartėjęs ir
prie paties Dievo gyvenimo slėpinio. Telieka tik du žodžiai – nuostabu ir ačiū...
Na, ir pabaigoje, kad neišsiplėsčiau per daug, – epilogas estetikos tema. Man patinka grožis, visos jo apraiškos ir formos, ypač
tos, kurių subtilumui pastebėti reikia tam tikro diskretiškumo bei
gebėjimo mažume atpažinti didybę... Kai vieną vakarą Nacionalinės filharmonijos salėje klausiausi pasakiško Mocarto koncerto
fortepijonui ir orkestrui Nr. 21 C-dur, kūriniui pasibaigus ir netylant klausytojų ovacijoms, kuklus jaunas pianistas bisui atliko
trumputį kūrinį, kurio pavadinimo, tiesą sakant, ir nežinau. Salė
nuščiuvo, ir aš kartu su visais. Įvyko stebuklas – ne didingame
stambios formos kūrinyje, bet mažutėje pjesėje atsiskleidė visas jaunojo atlikėjo sielos bei muzikinės interpretacijos grožis ir
subtilumas. Tai buvo taip tyra ir tikra! Tą vakarą supratau, kad ir
mano siela trokšta paprastumo ir tyrumo – ne didingų ir skambių
žodžių ar veiksmų, bet tylaus ir subtilaus buvimo kartu su Dievu
ir kitais...
Tad dėkodamas Dievui už ontologinį pokytį mano sieloje, prašau jo malonės ir toliau mane vesti ištikimos, paprastos, subtilios
ir jautrios jo ir žmogaus žodžiui kunigiškos tarnystės keliu. Dėkoju ir jums – tiems, kurie radote laiko šias mintis perskaityti ir
kurie mane malda bei meile lydite.
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Nusiðypsokime
Netikėtai ištiktas širdies smūgio, žmogus buvo
operuotas. Atsibudęs po ilgos operacijos suvokia esąs
katalikiškoje ligoninėje, prižiūrimas seserų vienuolių. Viena
jų klausia, ar ligonis turįs sveikatos draudimą.
– Ne, neturiu, – vos pralemena jis.
– Tuomet už gydymą teks susimokėti, – aiškina sesuo.
– Tai kad neturiu pinigų, – atsiliepia vyriškis.
– Gal jums galėtų padėti kas nors iš šeimos narių? –
teiraujasi ji.
– Turiu tiktai seserį – senmergę vienuolę.
– Vienuolės – ne senmergės, jos susituokusios su Dievu! –
pratrūksta pykčiu slaugytoja.
– Tuomet sąskaitą siųskite mano svainiui, – atšauna
pacientas.
Krentančiam žemyn nuo stačios viršukalnės
alpinistui netikėtai pavyksta įsitverti apledėjusios uolos
krašto. Jausdamas, kaip slysta rankos, jis šaukia:
– Gal yra kas nors?!
Pasigirsta galingas sodrus balsas:
– Esu aš, Dievas. Jeigu manimi tiki, paleisk rankas –
angelas tave sugaus.
Akimirką padvejojęs alpinistas vėl šaukia:
– O daugiau nieko nėra?!.
Atvykėlis prašo ant
kranto valtį šveičiantį
vietos gyventoją padėti jam
persikelti per Tiberiados
ežerą.
– Kainuos 200 eurų, –
atsiliepia šis.
– Išprotėjote!? Juk tai
labai brangu!
– Gal ir brangu, bet
prisiminkite, kad kaip tik
čia Jėzus ėjo vandeniu.
– Nieko keista, – burba
atvykėlis, – kai tokios
kainos, jis nusprendė
apsieiti be jūsų pagalbos.
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Šeima turėjo du labai išdykusius 8 ir 10
metų berniukus, prikrėtusius tiek šunybių,
kad, jeigu kaime kas nors atsitikdavo,
įtarimas iškart krisdavo ant tų dviejų
pramuštgalvių. Išbandę visas auklėjimo
priemones, tėvai nusprendė patarimo
prašyti parapijos kleboną. Pirmasis pas jį
užeina jaunesnysis. Klebonas iškart klausia:
– Kur yra Dievas?
Vaikas tyli.
Kunigas klausimą pakartoja:
– Ar žinai, kas yra Dievas? Kur jis?
Mirtina tyla.
Susierzinęs, kad vaikiščias tyli, kunigas
prabyla piktai ir valdingai:
– Paskutinį kartą tavęs klausiu: kur yra
Dievas?
Bet ir dabar atsako nesulaukia.
Nusivylęs klebonas parodo į duris.
Išsprukęs lauk, berniukas stveria už rankos
lūkuriuojančiam broliui ir išgąstingai
šnibžda:
– Mums galas! Jie pametė Dievą ir
mano, kad tai padarėme mes!..

Jei kunigas sako pamokslą ilgiau kaip dešimt minučių ... niekada jo nebaigs!
Jeigu kalba apie Dievo kontempliavimą ... skraidžioja padebesiais!
Jei paliečia socialines problemas ... suka į kairę!
Jei nori steigti kokią nors organizaciją ... neturi ką veikti!
Jeigu leidžia laiką parapijoje ... yra atsiskyręs nuo pasaulio!
Jei tuokia ir krikštija visus ... nuvertina sakramentus!
Jei tampa reiklesnis ... siekia „tyrųjų“ Bažnyčios!
Jei lieka klebonijoje ... su niekuo nebendrauja!
Jei lanko parapijiečius ... jo niekada nėra namie!
Jeigu noriai dirba su vaikais ... jo tikėjimas infantilus!
Jei eina pas ligonius ... veltui švaisto laiką, nematydamas dabarties problemų!
Jeigu remontuoja bažnyčią ... mėto pinigus per langą!
Jeigu nieko nedaro ... viską yra apleidęs!
Jei bendradarbiauja su parapijos taryba ... leidžiasi vedžiojamas už nosies!
Jeigu tarybos neturi ... yra egoistas ir klerikalas!
Jei šypsosi ir glėbesčiuojasi ... elgiasi pernelyg familiariai!
Jei jis išsiblaškęs ar susirūpinęs ... yra nuo visų nutolęs!
Jei kunigas jaunas ... neturi patirties!
Jeigu pagyvenęs .... turėtų eiti į pensiją!
Taigi, sėkmės kunigaujant! 

Kaune, Daugirdo g. 1, jau pradėta Kauno jėzuitų gimnazijos Daugiafunkcio
mokslo ir sporto centro statyba. Jame bus įrengtos 2 sporto salės, pritaikytos ir dideliems kultūriniams renginiams. Kiekvienais metais stojančiųjų į gimnaziją skaičius
didėja, o priėmimo galimybės dėl patalpų stygiaus – labai ribotos. Dėl to išlikusiuose
XVII–XVIII a. pastatuose bus įrengtos gamtos mokslų laboratorijos ir technologijų
slėnis. XVI a. rūsius planuojama atverti ir visuomenei. Jau atlikti archeologiniai
žvalgymai bei detalieji archeologiniai tyrinėjimai, perimetru sugręžti poliai, tačiau
daug darbų dar laukia. Centro statyba numatyta dviem etapais. Artimiausiu metu
prasidėsiančiam pirmajam etapui labai reikia visų geros valios žmonių pagalbos,
maldų ir paramos, ypač – vidaus elektros inžineriniams tinklams įrengti, nes darbų
sąmata sieks apie 180 tūkst. eurų.
Lai gerasis Viešpats atlygina labiausiai jums reikalingomis malonėmis.
Daugiau informacijos:
http://kjg.lt/lt/daugiafunkcinis-mokslo-ir-sporto-centras
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