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T. Gintaras Vitkus, SJ

Atėjau tarnauti,
o ne kad man
tarnautų
Jėzuitų vadovavimo principai

Šiandien vis dažniau svarstoma – ir
nebūtinai religinėje aplinkoje, – kas padėjo Jėzaus Draugijai tapti tokia stipria
jėga ne tik krikščionybės, bet ir pasaulio
švietimo, mokslo, kultūros istorijoje? Galbūt vadovavimo principai, kuriais iki šiol
remiasi jėzuitai, tinka ne vien religinėms
organizacijoms? Iš tiesų Jėzaus Draugijos
įkūrėjas šv. Ignacas Lojola, svarstydamas,
kurių darbų jėzuitai turėtų imtis Bažnyčios
labui, o kurių ne, suformulavo jų atrankos
metodus.
Pirmiausia savo bendražygiams siūlė
rinktis sritį, kur didesnė Dievo karalystės
plėtra, kur svarbiau, kur galima padaryti
didesnį poveikį žmonėms, tikintis didesnio gėrio. Be to, jis ragino rinktis tai, kas
kitiems sunku, kur kiti nenori ar nepajėgia
eiti. Ignacas pabrėžė, kad reikia nebijoti
rizikuoti, kad svarbūs mūsų pasirinkimai
dažnai paliečia žmones, vadovaujančius
kitiems žmonėms. Jeigu užmegsi gerus
santykius su valdovais, jeigu būsi jų patarėjas, jeigu valdovas bus geras katalikas,
mylintis Dievą ir žmones, tuomet dėl Dievo karalystės galėsi kur kas daugiau padaryti. Ir jėzuitai, ir jų alumnai, būdami išsilavinę, įgijo didesnį tikrovės pažinimą, o

2

drauge – ir tam tikrų galių. Kita vertus, turint daugiau galių didėja rizika, ar teisingai
jas panaudosi: ar nepradėsi jomis piktnaudžiauti manipuliuodamas ir išnaudodamas
kitus, ar būsi pakankamai jautrus, atsakingas, užjaučiantis silpnesnius. Jėzuitai
visada degė troškimu tarnauti Viešpačiui,
kaip valdovui, bet jie niekada neužmiršo
Kristaus, romaus ir nuolankios širdies, jautraus mažutėliams ir vargšams. Žinoma,
galvojant apie didesnį gėrį renkantis – ar
būti valdovų ir turtingųjų, ar vargšų dvasios ugdytojais – nėra paprasta ir įtampa
čia neišvengiamai kyla.
Vadovavimas tapo aktualus jau ugdant
pirmuosius jėzuitus: visa jų parengimo sistema kiekvieną narį, iš kokios aplinkos jis
būtų atėjęs, kokiais gebėjimais būtų apdovanotas, skatino tapti kuo savarankiškesnį,
ragino užmegzti asmeninį ryšį su Dievu,
mokėti atpažinti dvasias. Rimtos filosofijos ir teologijos studijos iki Tridento susirinkimo dieceziniams kunigams nebuvo
privalomos, o jėzuitai iš karto pradėjo rūpintis geru savo narių humanitariniu išsilavinimu, drauge diegdami principus, kaip
vadovauti sau ir kitiems. Vadovavimas
kyla iš vidaus, jo sėkmė priklauso ne vien
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nuo to, kaip aš veikiu (ar įvaldytos vadovavimo technikos), bet ir nuo to, kas aš esu
(charakteris tobulinamas per saviugdą).
Tik toks žmogus, kuris suvokia, ko pats
trokšta, bus pajėgus to ištvermingai siekti ir įkvėpti kitus. Todėl pirmiausia reikia
stengtis save pažinti, mylėti, gerbti, sugebėti įvardyti silpniausias ir stipriausias
savo savybes ir jų neišsigąsti. Drąsiai imkis
tvarkyti savo gyvenimą – keiskis, tobulėk,
kurk savąjį AŠ. Bet kuris žmogus, jeigu
Dievas norės, gali tapti puikiu jo kūriniu,
galinčiu ir savo sielą išgelbėti, ir kitiems
padėti išsigelbėti. Bet tam pirmiausia reikia
vadovavimo sau įgūdžių.
Antrasis principas – išradingumas,
nuolatinis kūrybingas keitimasis, mokėjimas jaustis savam besikeičiančioje aplinkoje (įsikultūrinimas). Dvasinių pratybų
paskutinioji tema „Kontempliacija didesnei meilei įgyti“ ragina: priimk pasaulį
kaip Dievo kūrinį ir dovaną, kuria Dievas
rūpinasi. Nors daug dalykų pasaulyje pažeista ir jame stinga harmonijos, nebijok
pasaulio. Antrasis Trejybės Asmuo atėjo į
pasaulį, įėjo į materiją, tad ir tu nebijok, daryk viską, kad pasaulis taptų tavo namais,
kuriuose gera būti, nors ir žinai, kad tavo
tikrieji Namai ir Tėvynė kitur – anapus.
Jėzuitai visada buvo skatinami draugiškai
žvelgti į aplinką ir mokėti su ja susidraugauti, nebijoti jos pasipriešinimo. Branda
pasireiškia tuo, kad matydamas priešiškas
reakcijas išlaikai vidinę ramybę. Svarbu
neturėti išankstinio nusistatymo, būti atviram per maldą, Šventąjį Raštą, kitus žmones ir įvairias aplinkybes tau kalbančiam
ir tau vadovaujančiam Dievui. Tai leidžia
įžvelgti, ką nauja jis nori pasakyti ir kur
veda. Kaip tik tai jėzuitams teikė drąsos
priimant originalius, kitiems kartais netikėtus sprendimus.
Trečiasis jėzuitų vadovavimo principas – išlaikyk palankų požiūrį į visa, kas
sukurta, bet ypač į žmogų, kaip mylimą
Dievo kūrinį. Tam padeda įvairios klusnu-

mo ir nuolankumo pratybos, siekiančios
išugdyti nuolatos pasirengusį misijai asmenį. Kadangi jėzuitas savo vyresniajame
kviečiamas atpažinti mylintį Viešpatį Jėzų,
jis myli vyresnįjį, pasitiki juo ir dėl to yra
pasirengęs vykti, kur siunčiamas. Brolių
bendravimo, mikroklimato, paremto pasitikėjimu, o ne baime, kūrimas skatina žmogų
mylėti aplinką, į kurią jis eina. Iš vyresniojo
tikimasi, kad jis būtų kaip rūpestingas tėvas
ir patikimas bendrakeleivis, kuris rūpinasi
jam patikėto žmogaus gyvenimu – išgirsta,
supranta jo baimes, padrąsina, o kur reikia,
parodo tvirtumą.
Ketvirtasis principas – tam tikras ambicingumas, aukštų tikslų iškėlimas ir iššūkių
priėmimas. Rizikuok! Neužsidėk per žemo
„stogo“ savo siekiams ir planams, stenkis
eiti pirmyn. Tas principas leido jėzuitams
belstis į kinų imperijos sienas, pirmiesiems
iš europiečių įžengti į Tibetą, vykti į Japoniją, būti su indais ir indėnais, eiti ten, kur
neįprastos sąlygos, neišsigąsti įtampų ir
konfliktų. O jų kildavo ir su Roma, ir net su
kitų vienuolijų atstovais, pvz., dėl apaštalavimo būdų „teisingumo“ kur nors Indijoje,
Kinijoje arba Japonijoje, aiškinantis, kur
liturgijoje įsileisti nacionalinių papročių,
kokią kalbą vartoti ar simboliką naudoti.
Taigi, kiek gali būti drąsus ir rizikuoti dėl
didesnės Dievo garbės.
Drąsa ir supratimas, koks svarbus geras išsilavinimas, padėjo jėzuitams steigti mokyklas. Per 10 pirmųjų savo veiklos metų jie jau turėjo 30, per 200 metų –
700, dabar – per 2000 mokyklų ir universitetų. Tokią plėtrą skatino įsitikinimas, kad
ugdymas leidžia pažinti pasaulį, išgyventi
gilesnį, darnų ryšį su Dievu, kad tai didžiausia dovana, kurią galima duoti žmogui, nes tada jis, nugalėjęs įvairias baimes,
irgi tampa kūrėju. Manoma, kad XVIII a.
apie 20 proc. aukštąjį išsilavinimą įgijusių
Europos gyventojų vienaip ar kitaip palietė
jėzuitų švietimo sistema, apie kurią vėliau
oponentai kalbėjo kaip apie pavojingą, nes
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ji leido Draugijai įgyti galią. Vienu metu
jėzuitai buvo itin įtakingi ir dėl to labai
kritikuojami, o 1773 m. net uždrausti. Tik
gerokai vėliau vėl atsigręžta į jų patirtį, į
pozityvųjį jų vadovavimo aspektą, kad jį
galima pritaikyti ne tik religinėje terpėje,
bet ir pasaulietiniame gyvenime.
Dabartinės vadybos teorijos – kaip ir
jėzuitai daugiau nei prieš 400 metų – irgi
skatina rūpintis, kad žmonės, dirbantys
vienoje įstaigoje ar korporacijoje, būtų kuo
sąmoningesni, kad jie suvoktų, ko įstaiga
siekia, žinotų jos pagrindinius tikslus, vadinamąją viziją ir misiją, ko norima pasiekti
po 10 ar 20 metų ir kokie uždaviniai dėl to
kyla. Kad visa tai taptų ir darbuotojo asmeniniu siekiu. Tada žmogus gali investuoti
savo gebėjimus, laisvę ir kūrybiškumą, nes
jam norisi čia būti, jis brangina įstaigos,
kurioje dirba, idėją, tikslą ir savo talentus
vienija su vadovo ir jo suburtos komandos
siekiais. Jei dirbdamas galiu būti kūrybingas, savarankiškas, jaučiu pasitenkinimą,
galiu pasiūlyti naujų idėjų. Jeigu jas išgirsta, pripažįsta mano indėlį į darbą, mane
paskatina, jaučiuosi svarbus. Tie dalykai
stipriausiai motyvuoja.
Kaip čia neprisiminti Dvasinių pratybų, kurios leidžia žmogui peržiūrėti ir
įvertinti santykį su savimi: nors ir nusidėjėlis, esu Dievo mylimas. Savo meilę man
Gelbėtojas parodė ant kryžiaus – parodė
ne žodžiais, bet darbais ir klausdamas: gal
nori rinktis būti mano kariuomenėje kovojant prieš blogį, už teisingumą ir labiau
mylinčią visuomenę? Tai – Pratybų meditacija Apie dvi vėliavas, skatinanti asmeniškai įsipareigoti ir nebijoti atsiduoti. Tai
sutelkia ir kviečia: pažink, kas yra Jėzus,
pažink, kas tavo vadas, persiimk tiek vidinėmis, tiek išorinėmis nuostatomis ir būk
su juo, įsipareigok, nebijok kančios, nes
Jėzaus kelias ėjo per kančią. Ir neišsigąsk –
tavo ribotumus Dievas sugebės perkeisti
į privalumus, nes blogį Dievas perkeičia į
didesnį gėrį. Tad atakuok gyvenimą!
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Ar čia ne vadovo metodas? Jeigu žmogus žino savo vietą sistemoje, jeigu jis yra
taikoje su savimi, su kitais žmonėmis, nes
supranta, kad Dievas nuolat veikia ir meilę
jam teikia per juos kaip per savo kūrinius,
o dabar jam atveria galimybes ir kviečia
jas plėsti, tuomet yra labai daug motyvų,
skatinančių veikti, suteikiančių drąsos, entuziazmo, pozityvaus vertinimo, noro kovoti su pralaimėtojo, atstumtojo, pamesto,
užmiršto nevykėlio mąstysena. Tai kova
už žmogaus išsilaisvinimą, o išlaisvintas
žmogus tampa elitu – išmintingu žmogumi. Bet pirmiausia elitiškumas turi pasireikšti tarnaujant, kad iš tiesų atskleidęs
savo galimybes ir talentus būtum nusistatęs viską daryti taip kaip Jėzus. O jis visų
pirma atėjo tarnauti. Tarnaujančio vadovo
modelis krikščioniškame pasaulyje tampa
labai svarbus. Ne tironas, ne diktatorius,
bet mokantis bendradarbiauti su kitais ir
dirbti komandoje, remiantis komandos narį
ir skatinantis jį siekti gėrio – tokių vadovų
mūsų aplinkoje labai trūksta. Vadovų, kurie
nėra naivūs, kurie moka analizuoti tikrovę
ir nenusivilia susidūrę su savo ar kito žmogaus ribotumais.
Tada tikslas, kurio sieki, kuris reikalauja pastangų, nekels pasipriešinimo baimės.
Makiavelio principas, kad tikslas pateisina
priemones, jėzuitams nepriimtinas, nors
juos tuo ir kaltino. Mes pripažįstame, kad
kilnaus tikslo turime siekti doromis priemonėmis. Antra vertus, turime rizikuoti ir
nebijoti net geros valios žmonių, keliančių
sau kitokius prioritetus, pasipriešinimo.
Kontraversijos yra savotiškas ženklas –
Ignacas sakė, kad jeigu nesigirdi priešiškų
balsų, tai signalas, jog kažkas netvarkoje.
Ir Jėzus perspėjo: jeigu mane persekiojo,
persekios ir jus, neišsigąskite. Tad nenorėk
vien tik pagyrų, kad nebūtum užliūliuotas
pripažinimo arba šlovės, netrokšk vien
gerų atsiliepimų!
Čia kyla ir klausimas, ar esame pasirengę pralaimėti ir ar pralaimėję gali-
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me atpažinti Dievo vedimą bei ugdymą?
Kaip įveikti sunkiuosius arba „apmirimo“
laikotarpius, turime galvoti jau pakilimo
metu, privalome žinoti, kad organizacijoje arba asmeniniame gyvenime gali būti
ir nuosmukis. Žinodamas, kad svyravimai
neišvengiami, leisdamasis žemyn jau turi
pradėti galvoti apie po to einantį kilimą.
Kai esi duobėje, tenka apsispręsti, ar tai
jau pabaiga, bankrotas, korporacijos laidotuvės, ar darome viską, kad išsiropštume į
paviršių. Jeigu maudydamasis jūroje patenku į galingą srovę, nešančią tolyn nuo
kranto, kaip reaguoju? Ar tada galiu sakyti,
kad viskas yra gerai? O ką aš darau, grėsmingos srovės įtrauktas? Pirmiausia bandau neprarasti savitvardos, stengiuosi išsiveržti iš jos, plaukdamas tolyn nuo kranto,
bet įstrižai. Gal tada, ištrūkęs iš didžiosios
srovės, pajėgsiu grįžti atgal. Orientuotis
apmirimo laikotarpiu padeda ir krikščionių
tikėjimas, teigiantis: nebijok apmirti. Jeigu
tinkamai apmirsi, atneši vaisių. Išlaikyti

viltį apmirštant – tai menas gyventi.
Manau, kad krikščioniškojo (arba
ignaciškojo) humanizmo idėjos, šv. Ignaco
dvasingumas, jėzuitų patirtis ir vadovavimo principai dabar iš tiesų yra aktualūs.
Juk dažnoje organizacijoje ar įstaigoje kyla
klausimas, kaip gera idėja užkrėsti kuo daugiau žmonių, kad ji taptų bendra, visiems
priimtina, sutelkianti. Be to, akivaizdu, kad
nuolat besikeičiančioje situacijoje, kurios
baigtis ne visada aiški, kai protas neranda
argumentų, kai kurie sprendimai kyla iš
žmogaus gelmės. Tai jau intuicijos sritis,
o ši susijusi su pasąmone bei vaizduotės
galia. Tai labai arti dvasios gyvenimo, štai
dėl ko ir asmeninio dvasingumo ugdymas
tampa svarbus. Vadinasi, jeigu žmogus
meldžiasi, turi laiko nutilti, pamąstyti apie
savo lūkesčius, jam gali geriau pavykti priimti tinkamą sprendimą ir pasirinkti būdą
veikti. Per maldą, meditaciją, kontempliaciją veikimas gali tapti efektyvesnis. O tai
svarbu bet kokiam vadovui.

Montseratas – ypatinga šv. Ignaco dvasinės kelionės vieta. T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
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Ignaciškasis humanizmas:
kas tai?
Dažname straipsnyje pastebima, kad Jėzaus Draugijos įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos dvasingumas formavosi Renesanso epochoje (XVI a.), veikiamas humanistinio
sąjūdžio. Tačiau kur kas sunkiau glaustai paaiškinti, kas yra dvasingumas. Ar kiekvieną žmogų galima laikyti dvasingu? Kuo ypatingas krikščioniškasis dvasingumas? O kas yra humanizmas? Ar teisinga humanizmą visada tapatinti su tuo, kas
prieštarauja religijai? Gal galima būti tikru krikščioniu ir humanistu? Kuo pasižymi ignaciškasis humanizmas? Ar galime vadintis ignaciškaisiais humanistais?
Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo ir savo įžvalgomis su skaitytojais dalijasi
t.

Vytautas Sadauskas, SJ
Dvasingumas

Dvasingumas apima visą gyvenimą,
atsiskleidžia paprasčiausiose kasdienybės
smulkmenose, žmogaus siekiuose. Jis reiškiasi per mūsų nuoširdžias pastangas būti
visaverčiais žmonėmis. Tai suvoktas kūno
ir dvasios, darbo ir atvangos, gyvenimo ir
mirties ryšys. Tai atviro, ieškančio žmogaus
vidaus atspindys… Tai mūsų kilni, viltimi
gyvenanti širdis… Tai, kaip mes mylime ir
ko meldžiame… Vidinių kovų tyla, ištikimybė tiesai… Mūsų dieviškumo žmogiškasis pavidalas…
Apaštalas Paulius savo ir kitų krikščionių gyvenimą suvokia kaip „buvimą Kris-
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tuje“. Anot apaštalo, tikėjimas, kad Dievas
prikėlė Kristų, vienija mus su Kristumi.
Prisikėlusysis dovanoja savo Dvasią, kuri
padeda pažinti Dievą kaip „Abba“ – Tėvą.
Paulius kalba apie prisikėlusio Kristaus, jo
atgimdančios Dvasios, naujos Dievo kūrybos patirtį: „Nebėra nei žydo, nei graiko;
nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei
vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje
Jėzuje!“ (Gal 3, 28).
Kalbėdamas apie Dvasią, Paulius vartoja graikišką žodį pneuma (heb. ruach,
lot. spiritus). Pagal jį „dvasingas“ asmuo
yra tas, kurio gyvenimą tvarko, jam vadovauja arba įtaką daro Dievo Dvasia (plg.
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1 Kor 2, 12–14). Asmuo, kuris priešinasi
Dievo Dvasiai, yra „kūniškas“. Paulius supriešina ne materialiąją ir dvasinę tikrovę,
bet du skirtingus gyvenimo būdus. Asmuo
yra dvasingas, jeigu atsiliepia į Dvasios
vedimą, ir kūniškas, jeigu jai priešinasi.
Krikščioniškasis dvasingumas – tai visas
gyvenimas, įsivaizduojamas, patiriamas,
suvokiamas ir pasirenkamas remiantis santykiu su Dievu Jėzuje Kristuje.

Humanizmas

Suvokti, ką norima pasakyti žodžiu humanizmas, nėra paprasta. Egzistuoja daug
įvairių humanizmo krypčių: Renesanso bei
klasikinis graikų ir romėnų humanizmas,
švietėjiškas arba sekuliarusis, dar vadinamas moksliniu, racionaliuoju, ateistiniu,
agnostiniu ar etiniu humanizmu.
Kalbėdami apie krikščioniškąjį humanizmą turėtume prisiminti ir budistinį, induistinį, islamiškąjį, žydiškąjį. (Martinas
Buberis, Abrahamas Heschelis, Emmanuelis Levinas – žydų humanistai; Mahatma
Gandhi atstovauja indų humanistams.) Dar
minėtinas liberalusis, egzistencialistinis,
marksistinis, socialistinis humanizmas.
Dažniausiai minimas sekuliarusis humanizmas grindžiamas tokiais teiginiais:
žmogus yra laisvas, šis gyvenimas yra
vienintelis ir nėra jokio kito, žmogus yra
atsakingas už savo gyvenimą, taip pat ir kitus žmones. Švietėjiška tradicija žmogaus
orumo sąvoką atsiejo nuo Šventuoju Raštu pagrįsto tikėjimo, kad žmogus sukurtas
pagal „Dievo paveikslą ir panašumą“. Kai
kurie mąstytojai (pvz., Jonas Pavlikovskis)
bandė parodyti, kad šis atsiejimas ir „Dievo
mirtis“ Vakarų kultūroje sudarė sąlygas naciams (ir bolševikams) paminti judaizmo ir
krikščionybės vertybes, pagrindusias Europos civilizaciją, ir duoti siaubingą moderniųjų laikų „antihumanizmo“ pavyzdį. Totalitarinės valstybės reikalavo ištikimybės,
kažkada priklausiusios religijai.
Prisimindami skirtingas humanizmo

kryptis galime drąsiai kalbėti apie krikščioniškąjį humanizmą kaip Renesanso palikimą. Renesanso humanistai kritikavo „scholastinę“ pedagogiką, bažnytinę valstybę,
dvasininkiją, liaudiškąjį pamaldumą ir t. t.,
tačiau kunigas Erazmas ir jo bičiulis Tomas
Moras neatsisakė krikščioniškojo tikėjimo –
save laikė ir ištikimais katalikais, ir humanistais. Tarp šių laikų krikščionių humanistų minėtini teologai Karlas Bartas, Paulas Tillichas ir Hansas Küngas, filosofas
Jacques’as Maritainas, rašytojas Thomas
Mertonas ir kt.
Kalbėdami apie humanizmą negalime jo tapatinti tik su tuo, kas antireligiška
ar antikrikščioniška. Pagal krikščioniškąjį
mokymą, Dievas ir žmogus nėra konkurentai. Mylėdami žmogų, mylime Dievą;
darydami gera kitam, vienijamės su Dievu. Neteisinga atsieti Dievą nuo žmogaus:
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt
25, 40). II a. krikščionių mąstytojas šv. Irenėjus sako: „Dievo garbė yra gyvas žmogus.“ XX a. krikščionių rašytojas Thomas
Mertonas teigia: „Jeigu suvoktume, kas
mes iš tikrųjų esame, tai parpuolę pagarbintume vieni kitus.“
1965 m. Vatikano II susirinkimas davė
naują paskatą krikščioniškajam humanizmui puoselėti. Susirinkimo dokumentuose Lumen gentium, Gaudium et spes ir kt.
pabrėžiamas atvirumas kitoms kultūroms,
ekumeninis požiūris, nuoširdus rūpestis
bendražmogiškomis vertybėmis bei problemomis. Krikščioniškasis humanizmas visada turi atsižvelgti į jau sukauptą krikščioniškąją išmintį ir naujas humanitarinių bei
socialinių mokslų įžvalgas, stengtis išgirsti
balsus tų, kurie neturi balso visuomenėje.

Ignaciškasis humanizmas

Ignaco Lojolos dvasingumas kupinas
Renesanso humanizmo bruožų, todėl jį
teisėtai galima vadinti humanistiniu. Kodėl sakome ignaciškasis humanizmas, o ne
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jėzuitų humanizmas? Ignaciškasis dvasingumas yra daug platesnė sąvoka nei jėzuitų
dvasingumas, įkūnytas Jėzaus Draugijoje.
Nereikia būti jėzuitu, norint vadovautis
ignaciškuoju dvasingumu.
Ignaciškasis dvasingumas kilo iš Ignaco Lojolos Dvasinių pratybų patirties. Šis
dvasingumas priimtinas įvairių luomų bei
profesijų žmonėms, t. y. pasauliečiams,
vienuoliams, kunigams, darbininkams, inteligentams – kiekvienam asmeniui, atlikusiam Dvasines pratybas ir besivadovaujančiam iš jų kylančiais dvasiniais principais.
Vadinasi, ne tik Romos katalikai, bet ir kiti
krikščionys – anglikonai, liuteronai, metodistai, presbiterionai, menonitai ir t. t., –
remdamiesi Jėzaus Draugijos 34-osios Generalinės kongregacijos nutarimais, gali
save laikyti „išplėsta ignaciškąja šeima“.
Ignaciškąjį dvasingumą galima vadinti humanistiniu dar ir dėl to, kad jis kalba
apie Dievą, veikiantį ne tik tikinčių, bet ir
žmonių, kurie atsisako religijos arba atmeta
Dievo sampratą, gyvenime.
Ignaciškojo humanizmo pavyzdžių
gausu Jėzaus Draugijos istorijoje: Matteo
Ricci, pirmasis pradėjęs tarpreliginį dialogą
ir Evangelijos įkultūrinimą Kinijoje; Fridrichas Spy, ryžtingai gynęs žmogaus teises
dar prieš Švietimo epochą; Teilhard’as de
Chardinas, humanizmo sąvoką praplėtęs iki
kosminio masto; Karlas Rahneris, atskleidęs
ignaciškojo dvasingumo teologines gelmes. Verta paminėti ir Kristoforą Klavijų – visuotinai priimto
Grigaliaus kalendoriaus sudarytoją; egiptologą ir projektoriaus išradėją Athanasijų Kircherį; Rodžerį
Boškovičių – modernios atomo
teorijos pradininką; Domenicą
Zipolį, kūrusį muziką gvaraniams
jėzuitų misijose Pietų Amerikoje; Jacques’as Marquette’ą –
pirmosios europiečių gyvenvietės
prie Mičigano ežero įsteigėją ir
Misisipės tyrinėtoją; garsųjį anglų
poetą Gerardą Hopkinsą ir kt.
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Kuo mes, žmonės, skiriamės nuo kitų
šios Žemės gyventojų? Įtakingas XX a. teologas K. Rahneris teigia, kad ne tik protas,
bet ir begalybės ilgesys, kurio niekada negalėsime pasotinti, daro mus žmonėmis.
Mūsų troškimai neturi ribų, begalybę atrandame ne šalia savęs, bet savyje. Noras
suvokti visumą, galutinę prasmę, verčia
kelti Dievo egzistavimo klausimą. Be to,
kalbėdami apie meilę Dievui ir žmogui,
kalbame apie tą pačią tikrovę, tik skirtingas
jos plotmes. Suvokdami save kaip paslaptį, mes patiriame absoliučią paslaptį, kurią
vadiname Dievu. Teocentrinis ignaciškasis
humanizmas – tai ne viena kitai prieštaraujančios sąvokos. Šis humanizmas susitelkia
į žmogiškumą, kuris laukia, stebi, klauso,
viliasi; žmogiškumą, kuris trokšta peržengti penkių pojūčių ribas – siekia begalybės.
Krikščionių rašytojas C. S. Lewisas pastebi: „Mums negana vien regėti grožį... Mes
siekiame kažko daugiau, ką sunku nusakyti
žodžiais – susivienyti su regimu grožiu, juo
pavirsti, įsileisti jį savin, juo mėgautis, į jį
įsilieti. Štai kodėl dangų, žemę ir vandenis
mes padarėme dievų ir deivių, nimfų ir elfų
buveine.“ Šis nenuslopinamas begalybės
ilgesys C. S. Lewisui paaiškina tai, kodėl
niekas, kas sukurta, ir jokia patirtis negali
žmogui suteikti visiško pasitenkinimo. Išgyvename benamio būseną ir tuo pat metu ligi
skausmo juntame, ką reiškia namai...

Dvasinis paveldas

T. Jacques Jouitteau, SJ

Viešpatie, ką
turiu daryti?
Šv. Ignaco kelias
į tikrąją laisvę
Šventuosius dažnai įsivaizduojame kaip išskirtines asmenybes,
labai greitai pasiekusias tobulumą.
Šv. Ignaco gyvenimas rodo, kad,
siekdamas tikrosios laisvės, jis
turėjo įveikti keletą etapų. Jo
pavyzdys padrąsina ir mus.
Į šv. Ignaco gyvenimą galime žvelgti
kaip į vis didesnį tikrosios laisvės siekį. Toks
pat yra ir Dvasinių pratybų pedagogikos
tikslas – padaryti mus laisvais žmonėmis.
Tačiau išsilaisviname laipsniškai. Šv. Ignaco gyvenime matome du etapus: įveikdamas pirmąjį, jis atsikrato tuščių troškimų; antrajame etape, siekdamas tikrosios
laisvės, atsisako visų troškimų, atsiduodamas Šventajai Dvasiai.

išsilaisvinti iš tuščių troškimų

Pradžioje Ignacas dar nėra laisvas žmogus. Jį užgožę pasaulietiški norai, jis pripažįsta, kad jame viešpatauja didis ir tuščias
troškimas pelnyti garbę. Dėl to dalyvauja
riterių nuotykiuose, įsivelia į peštynes ir
per tai atsiduria teisme.
Antra vertus, jis yra drąsus, dosnus,
ištikimas savo karaliui, kovojantis ir nepasiduodantis, kol sunkiai sužeidžiamos
abi jo kojos. Chirurgines intervencijas pakelia ramiai, neištardamas nė žodžio, nors
ir vadina jas „skerdynėmis“. Kad pasveiktų, „šiuos kankinimo įrankius“ ištveria ne
kartą. Sveikdamas skaito Evangeliją ir
patiria pirmąjį išsilaisvinimą: „Nuo tada,

kai aiškiai regėjo atvaizdą Dievo Motinos
su Šventuoju Kūdikiu Jėzumi, jis pradeda
bodėtis visu savo praeities gyvenimu ir
ypač tuo, kas susieta su kūniškais dalykais.
Jam atrodė, kad visi tie vaizdai išnyko iš jo
sielos, kurioje anksčiau buvo įsispaudę“, –
sako apie save.
Ignacui pabunda troškimas atlikti dėl
Viešpaties didžius darbus, kurie prilygtų
netgi šv. Pranciškui ar šv. Domininkui. Jis
svajoja apie griežtai asketišką gyvenimą –
„basomis keliauti į Jeruzalę, maitindamasis
žolelėmis“. Tačiau didžiadvasiški jo troškimai iš tiesų dar šiek tiek atmiešti tuščios
garbės ieškojimo. Tą atspindi ir ilgas budėjimas per naktį stovint ir klūpomis prie
juodosios Montserato Dievo Motinos.
Montserate atsirado proga raštu pasirengti visuotinei išpažinčiai, trukusiai tris
dienas. Siekdamas žmogiško tobulumo, jis
patiria nusivylimą, skrupulus, net gundymą nusižudyti.
Manrezoje Viešpats jį moko kaip mokytojas vaiką. „Pamažu jis išmoksta atsisakyti perdėto, sveikatai kenkusio griežtumo.
Išmoksta atpažinti demono veikimą, tuščios
garbės demoną, pasirodantį tarsi daugybė
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žvilgančių akių.“ Nuo to laiko, kai tik jam
iškildavo šis reginys, su panieka vydavo jį
piligrimo lazda, kurią buvo įpratęs nešiotis.
Baigiantis šiam sunkiam, bet drauge
šviesiam išgyvenimui Manrezoje, apsivalęs nuo nuodėmių, Viešpaties apšviestas,
Ignacas gali tęsti šventkelionę ir nukreipti
savo žingsnius į Šventąją Žemę. Kelionę
jis pradeda išlaisvinta dvasia. Nors bendrakeleivių ir būtų atsiradę, norėjo keliauti
vienas. Dievas jam buvo vienintelis prieglobstis.
Taip apsivalyti kviečiamas ir tas, kuris
atlieka Dvasines pratybas. Visą pirmąją savaitę, užtariant Kristaus Motinai ir jos Sūnui,
rekolekcininkas skatinamas prašyti malonės
pažinti savo nuodėmes ir jų šaknis: egoizmą,
puikybę, geidulingumą, netvarkingus veiksmus, pažinti pasaulį ir jo gundymus. „Galvokite apie tuščią pasaulio garbę, apie kurią
kalba Ignacas“, – primenama jam. Taip apsivalęs, jis gali tęsti savo kelionę.

atsisakyti visų troškimų

Išsilaisvinęs iš savo praeities, Ignacas
vis dar šiek tiek lengvabūdiškas ir apimtas
tuščių ambicijų. Jis dar nėra visiškai laisvas,
kelionę į Šventąją Žemę laikydamas vien
savo asmeniniu reikalu. Jis tvirtai pasiryžęs
pasilikti Jeruzalėje, trokšdamas nuolat lankyti Šventąsias Vietas bei padėti sieloms.
Šis siekis atsimuš į griežtai neigiamą
Šventųjų Vietų saugotojo pranciškonų
provincijolo atsakymą. Bandydamas pasipriešinti, Ignacas suvokia, kad pasilikti
Šventosiose Vietose nebuvo Dievo valia
ir kad nuo dabar vadovavimą savo gyvenimui reikia atiduoti į Dievo rankas. Kadangi
Dievas neleido pasilikti Jeruzalėje, Ignacas
pradėjo kelti klausimą: quid agendum? ką
daryti? Ilgai maldoje svarstydamas suprato,
kad, norėdamas padėti sieloms, pirma turėtų kurį laiką mokytis.
Kai tai suvokė, niekas nebegalėjo sustabdyti jo šiame laisvės kelyje atsiduodant
Dievo valiai. Barselona, Alkala, Salamanka, Paryžius – tai ryžtingas laisvo žmogaus
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žygis, kuriam nebėra kliūčių, nors Alkaloje
po daugybės apklausų ir dešimties dienų,
praleistų kalėjime, jam ir pasirodė, kad užsitrenkė durys teikti pagalbą sieloms.
Paskui išvyksta į Salamanką. Ten dominikonai jį laiko kalėjime dvidešimt dvi
dienas, tuo metu tikrindami jo ir jo sekėjų
religines pažiūras bei elgesį, kol galiausiai
nutaria, kad nieko negali jam prikišti. Ignacas pastebi, kad jis pradėjo dažniau gręžtis
į Dievą ir klausti, ką jam daryti? Šis klausimas tampa malda: „Viešpatie, ką aš turiu
daryti?“
Galiausiai nusprendžia vykti į Paryžių.
Jam nepataria keliauti per Prancūziją, nes
vyksta karas: „Sako, jie ispanus ant iešmo
kepa.“ Bet jis to niekada nebijojo. Niekas jo
nesulaikys, kai bus tikras, jog vykdo Dievo
valią.
Paryžius – mokslo siekis ir studijų vainikavimas Montaigu ir Šv. Barboros kolegijose, bet svarbiausia – čia Ignacas susitinka
pirmuosius bendražygius, su kuriais 1534 m.
rugpjūčio 15 d. Monmartre pasiaukoja Dievui. Jie įsipareigoja neturtu ir skaistumu
tarnauti Dievo garbei ir sielų labui.
Antroji Dvasinių pratybų savaitė taip
pat baigiama pasirinkimu – gyvenimo luomo ar būdo, – reiškiančio rekolekcininko
atsaką į Dievo valią. Dvasinės pratybos yra
laisvo apsisprendimo mokykla.
„Kad gerai apsispręsčiau, – pabrėžia
Ignacas, – turiu būti nešališkai nusiteikęs,
be jokio netvarkingo prisirišimo. Kad nebūčiau nei linkęs, nei prisirišęs priimti ar atmesti rinkimosi objektą, turiu būti neutralus
tarsi svarstyklių rodyklė, pasirengęs rinktis
tai, kas bus didesnei Dievo garbei ir mano
sielos išganymui.“ Pasirinkimas yra vidinės
laisvės pratyba.

Tikrosios laisvės laikas

Duodami įžadus Monmartre, Ignacas ir
jo bendražygiai įsipareigojo, kad baigę studijas ir įšventinti kunigais vyks į Jeruzalę –
tai buvo senos Ignaco svajonės atnaujinimas. Tačiau jie iš karto nutaria: jei kelionė

Dvasinis paveldas
būtų neįmanoma, tuomet vyktų pas popiežių, visuotinės Bažnyčios ganytoją, ir atsiduotų jo valiai. Nuo šiol per visus įvykius,
per aukščiausiojo pontifiko sprendimus,
Ignacas ir jo bendražygiai atpažins Dievo
valią ir visiškai laisvai jai paklus. Tikras
klusnumas gali ir turi būti laisvas aktas: tai
ne pasidavimas ar pasitraukimas, o nuoširdus ir protingas sutikimas paklusti tam, ko
prašoma.
Būti iš tiesų laisviems – tai leisti, kad
mus vestų Dvasia. 1537 m. bendražygiai ilgai lauks laivo į Šventąją Žemę. Karas tarp
Venecijos ir turkų kelionę padaro neįmanomą. Taip jiems atsiveria kelias į Romą, ir jie
prisistato popiežiui Pauliui III. Patvirtinęs
naująjį institutą, popiežius išsiunčia juos po
pasaulį: į Italiją, Vokietiją, Portugaliją, netrukus – į Aziją, Šiaurės ir Pietų Ameriką.
Bendražygiai davė atskirą įžadą popiežiui
vykti į misijas, kurias jis jiems patikės. Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą, jie išreiš-

kė savo laisvę. Pats Ignacas neišvyksta iš
Romos; jis palydi ir vienijasi su savo draugais laiškais, remia juos malda.
Nuo šiol jam būti laisvam reiškia gyventi Dievo artumoje, klausytis Dvasios
įkvėpimo. Kalbėdamas apie save sako: „Jo
pamaldumas augo, o tai reiškia, kad jam
vis lengviau buvo patirti Dievo artumą. Bet
kokia proga ir bet kokiu metu, kada norėjo
rasti Dievą, jį rasdavo.“
Kristus jam buvo kaip saulė, apšviečianti kelią. Kai jis abejodavo dėl kokio nors
sprendimo, rūpimą klausimą pateikdavo
Dievui ir dėl jo melsdavosi. Ignacas gyveno tuo idealu, kurį jo bendražygis apibūdino taip: „Tapti kontempliatyviam veikiant –
tai rasti Dievą visuose dalykuose. Tokia yra
tikrosios laisvės paslaptis.“
Iš prancūzų k. išvertė
t. Gediminas Kijauskas, SJ
Vie chretienne, Nr. 497, 2004 birželis

T. Vytautas
Sadauskas, SJ

Jėzuitai
ir mokslas
Šį straipsnį apie jėzuitus ir modernųjį mokslą įkvėpė mokslo istoriko dr. Romulado Šviedrio paskaita Vilniaus jėzuitų
gimnazijos mokytojams ir jo straipsniai šia
tema. Naudodamasis mokslininko surinkta
medžiaga, kai ką papildęs iš kitų šaltinių,
noriu parodyti, kaip jėzuitai nuo pat pradžių buvo įsitraukę į modernaus mokslo
kūrimą. Jie pirmavo daugelyje mokslo
sričių. Keliant klausimą apie mokslo ir tikėjimo suderinamumą, šis dvasinio luomo

žmonių įsitraukimas į mokslo pasaulį neturėtų likti nepastebėtas.

Mokslas ir tikėjimas –
kelias į tiesą

Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad tarp
to, kas žmogiška, ir to, kas dieviška, nėra
priešiškumo. Šventasis Raštas sako, kad
Dieve mes „gyvename, judame ir esame“
(Apd 17, 28). Kai leidžiame laiką laboratorijoje, tyrinėdami gamtos paslaptis, kai

11

Mûsø istorija
rodome meilę kitam žmogui, kai paprasčiausiai padedame kitiems, mūsų veiksmai
nėra vien tik žmogiški – tai, kas žmogiška,
kartu yra ir dieviška, šventa.
Mes tikime, kad Dievo kūryba dar nebaigta, ji tęsiasi mūsų darbuose ir veikloje.
Dievo buvimas ir veikimas pasaulyje pasireiškia mumyse ir per mus. Dvasia nėra
svetima ar priešinga materijai – Dievą patiriame vienydamiesi su medžiaginiu pasauliu ir tarpusavyje. Dieviškumo nepatirsime,
nusigręžę nuo Žemės. Mūsų gyvenimas
ir dvasinis pašaukimas glaudžiai susiję su
viskuo, kas egzistuoja. Turbūt stipriausiai
šią mintį išreiškė Teilhard’as de Chardinas „Himne medžiagai“: „Palaiminta tu,
grubioji medžiaga, bevaisi grunte, kietoji
uola... Palaiminta tu, galingoji medžiaga,
nenugalimoji evoliucija, vis iš naujo gimstanti tikrove... Mūsų sielų gyvybės syvai,
Dievo rankos, Kristaus Kūne: tu, medžiaga,
esi palaiminta... Pripažįstu tave kaip visuotinę jėgą, kuri visa jungia ir vienija... Pripažįstu tave kaip dievišką aplinką, pripildytą
kūrybinių galių,
kaip vandenyną,
sujudintą Dvasios, kaip įsikūnijusio Žodžio
gyvenimu įminkytą ir jo pripildytą molį.“
Teilhard’as
de Chardinas, SJ

Žmogaus būties prasmė, Dievo realumas, tikimybė gyventi po mirties ir daugelis kitų dvasinio pobūdžio klausimų
priklauso mokslo metodais nepasiekiamai
sričiai. Mokslo „tinklu“ nepagausime dvasios egzistavimo įrodymų, tam reikalingas
dvasinis „tinklas“. Mokslinis ir dvasinis
tiesos pažinimas vienas kitą papildo. Todėl
krikščioniui nereikia rinktis tarp mokslo ir
religijos, tarsi Biblija ir, pvz., biologija vie-
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na kitai prieštarautų. T. de Chardinas pastebi, kad nauji mokslo atradimai žadina širdies alkį, norą pažinti galutinę tiesą, atrasti
visa ko prasmę, tačiau tik „Kristus išpildo
giliausius troškimus, pažadintus mokslo
laimėjimų“.

Modernaus mokslo pradžia
ir jėzuitai

Modernaus mokslo pradžia siejama su
Mikalojaus Koperniko knygos „Apie dangaus sferų apsisukimus“ pasirodymu 1543
metais. M. Koperniko suformuotą heliocentrinę Visatos sampratą vėliau patvirtino
ir patobulino Johanas Kepleris ir Galileo
Galilėjus.
XVI a. naudojant naujus mokslo instrumentus – teleskopus, mikroskopus ar
elektros mašinas – vystėsi naujos modernaus mokslo šakos. Drauge buvo siekiama
besikuriantį modernųjį mokslą atskirti nuo
kitų veiklos sričių, anksčiau laikytų mokslinėmis, pvz., magijos, raganavimo, alchemijos, astrologijos.
1540 m. popiežiaus Pauliaus III patvirtinta Jėzaus Draugija buvo viena pirmųjų
tarptautinių bendruomenių, kurios nariai
plėtojo modernųjį mokslą. Mokslas jėzuitus vienijo ne tik tarpusavyje, bet ir su kitų
tautų bei tikėjimų mokslininkais.
Jėzuitų kolegijoje Romoje, įkurtoje
1551 m., jaunieji jėzuitai studijavo matematiką ir astronomiją. Vėliau dauguma
kolegijos studentų, kaip misionieriai keliaudami į Azijos ir Amerikos kraštus, stebėjo Mėnulio ir Saulės užtemimus, Jupiterio palydovus, kitus dangaus reiškinius ir
kruopščiai tai aprašė. Jie nubraižė tikslius
lankomų kraštų žemėlapius, piešiniuose
įamžino vietinius žmones, gyvūnus ir augalus. Visus savo atradimus jie perduodavo
Romos kolegijai, kaip „mokslinei informacinei agentūrai“.
Jėzuitų veikla buvo labai plati. Prie
savo universitetų bei kolegijų jie steigė
knygų spaustuves (pvz., net Japonijoje jė-
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zuitai slapta įrengė spaustuvę), buvo pirmieji spaustuvininkai kai kuriose Pietų
Amerikos šalyse. Lietuvoje jėzuitai įsteigė
universitetą, kuris tapo svarbiausiu knygų
leidybos centru LDK.
Jėzuitai prisidėjo prie beveik visų moderniojo mokslo krypčių plėtojimo. Jie ne
tik patvirtino visus Galilėjaus atradimus
teleskopu, bet ir pirmavo juos gamindami.
Apie 200 metų jėzuitai mokė astronomijos
Kinijoje.
Jėzuitai K. Klavijus, Ch. Scheineris,
A. Kircheris, R. Boškovičius, J. Steplingas
ir kiti buvo genialūs mokslininkai bei puikūs mokslui atsidavusių žmonių ugdytojai. Jėzuitų vadovaujamos mokslo įstaigos
išugdė ištisas žymių mokslininkų kartas.
Pvz., 1604–1612 m. R. Descartes’as, laikomas moderniosios filosofijos pradininku
ir daugelio šiandienės algebros žymėjimų
autoriumi (pvz., kintamųjų dydžių x, y, z...;
koeficientų a, b, c...; laipsnių x4, a4, m4...),
studijavo filosofiją ir gamtos mokslus La
Flèche’o jėzuitų kolegijoje. Jis buvo silpnos sveikatos, todėl ugdytojai visuomet
į tai atsižvelgdavo ir leisdavo jaunuoliui
miegoti valandą ilgiau nei kitiems studentams. Vėliau R. Descartes’as rašė: „Studijavau La Flèche’o kolegijoje, kuri, mano
manymu, geriausia mokslo vieta.“
Jėzuitų matematikų, astronomų, fizikų,
biologų ir t. t. bei jėzuitų gimnazijų alumnų įnašas į modernųjį mokslą akivaizdus ir
neginčijamas. Šiandien jau visuotinai priimtą „Didžiojo sprogimo“ Visatos kilmės
hipotezę kaip tik pasiūlė jėzuitų gimnazijos
alumnas, kunigas G. Lemaitre’as. Pats jis
savo teoriją vadino „Pirmapradžio atomo
hipoteze“.
Paleontologas ir filosofas jėzuitas T. de
Chardinas, mokslinius atradimus siedamas
su krikščioniškąja viltimi, teigė, kad Visatos
evoliucijos tikslas yra „taškas Omega “ –
Kristus, kuriame dieviškumas susitinka su
žmogiškumu, ir Kūrinija pasiekia savo pilnatvę.

Jėzuitų mokslininkų sąrašas ilgas, todėl
juos aptarti prireiktų visos knygos. Pateiksiu kelis pavyzdžius, kurie man pasirodė
įdomesni, verti paminėti.
Athanasius Kircheris, SJ (1602–
1680) – pirmųjų vaizdo projekcijų išradėjas. 1827 m. J. Niépce’as padarė pirmąjį
fotografinį atvaizdą. 1893 m. Th. Edisonas
užpatentavo kinetoskopą – aparatą, atkuriantį judantį vaizdą iš fotojuostos. Tačiau
pirmuoju vaizdo projekcijos išradėju galime laikyti vokiečių kilmės jėzuitą A. Kircherį. Naudodamas žvakę arba aliejinę lempą, pieštus paveikslėlius baltame
fone jis pademonstravo dar 1646 metais.
Jam taip pat priskiriami magnetinio laikrodžio ir pirmojo megafono išradimai.

Athanasius Kircheris, SJ, ir jo megafonas

A. Kircheris parašė apie 40 įvairių sričių – orientologijos, geologijos, medicinos
ir kt. – veikalų. Dėl daugelio domėjimosi
sričių yra lyginamas su jėzuitu R. Boškovičiumi ir L. da Vinčiu. Dar jis vadinamas
„šimto menų meistru“. A. Kircheris buvo
žymiausias savo laiko hieroglifų šifruotojas. Nors dauguma jo „vertimų“ yra klaidingi, tačiau, studijuodamas senovės Egipto hieroglifus, jis nustatė teisingas sąsajas
tarp senovės Egipto ir koptų kalbų. Dėl to
laikomas egiptologijos pradininku.
Be to, jis žavėjosi sinologija (kinų istorijos, kultūros, kalbos mokslu) ir parašė Kinijos enciklopediją. Taip pat tyrinėjo vulkanų kilmę ir fosilijas. Buvo vienas pirmųjų
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mokslininkų, mikroskopu stebėjusių mikrobus. Teigdamas, kad marą sukelia mikroorganizmai, pralenkė savo laiką. Kaip
būdą apsisaugoti nuo ligų, A. Kircheris siūlė kai kurias higienos priemones: karantiną,
izoliuoti ligonius, nešioti raiščius ant burnos ir nosies, deginti drabužius.
R. Descartes’o ir kitų XVII a. mąstytojų racionalizmas užgožė A. Kircherio spindesį. Tik XX a. antroje pusėje vėl
susidomėta jo laimėjimais. A. Kalteris
A. Kircherį pavadino „milžinu tarp XVII a.
mokslininkų“ ir „vienu iš paskutinių mąstytojų, teisingai galinčiu savo sritimi laikyti
mokslo žinias“. E. Schmidtas, SJ, A. Kircherį vadina „paskutiniu Renesanso žmogumi“.
Francescas Lana Terzis, SJ (1631–
1687) – matematikos profesorius, dirbęs
Feraroje (Italija), pateikė lengvesnės už orą
skraidymo priemonės idėją. Ją grįsdamas
ankstesnėmis atmosferos slėgio ir vakuumo
studijomis, F. Terzis pristatė orlaivį, kuris
būtų keliamas keturių varinių sferų, iš kurių išsiurbtas oras. Idėja buvo nepraktiška,
tačiau joje glūdėjo mokslinės tiesos grūdas.

F. L. Terzio orlaivio brėžinys
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Juanas Molina, SJ, ir Jacques’as Marquette’as, SJ

F. Terzio skraidantis aparatas reikšmingas
tuo, kad savo teoriją išradėjas pagrindė
moksliškai. Dėl to laikomas aeronautikos
pradininku. Orlaivio idėja tapo žinoma
Europoje. Toliau ją vystydamas, jėzuitas
Bartolomėjus Gusmanas sukonstravo karšto oro balioną, kuris, Portugalijos karaliui
Jonui V ir jo dvariškiams stebint,1709 m.
pakilo į keturių metrų aukštį.
Nors Brailio raštas buvo išrastas tik po
šimtmečio, jau savo laiku F. Terzis pasiūlė kai kuriuos skaitymo ir rašymo būdus
akliesiems.
Jacques’as Marquette’as, SJ (1637–
1675) – prancūzų kilmės misionierius,
įkūręs pirmąją Mičigano europiečių gyvenvietę Sault Ste Marie. Jis ir L. Jolliet
buvo pirmieji europiečiai, 1673 m. tyrinėję
ir nubraižę Misisipės upės šiaurinės dalies
žemėlapį.
Juanas Molina, SJ (1740–1839) – pirmasis Čilės mokslininkas. Būdamas penkiolikos metų tapo jėzuitu. Prasidėjus jėzuitų trėmimams buvo priverstas palikti savo
kraštą. Bolonijos universitete J. Molina studijavo gamtos mokslus ir tapo žymiausiu
Čilės istoriku bei geografu. Jis anksčiau nei
Ch. Darwinas pasiūlė laipsniško žmogaus
vystymosi, gamtos evoliucijos teoriją.
Jėzuitai ypač prisidėjo prie matematikos, astronomijos, biologijos, medicinos ir
fizikos vystymo. Apie jų įnašą į šias mokslo
sritis – kitame žurnalo „Laiškai bičiuliams“
numeryje.

istorija ir mes

T. Joseph Daoust, SJ

Tarptautinė jėzuitų
delegacija Romoje

Jėzuitų
bažnyčia
ir kolegija
Romoje

Nuo pat Jėzaus Draugijos įsisteigimo raščių žinovas, buvo universiteto Istorijos
popiežiai jėzuitams patikėdavo įvairias už- fakulteto dekanas, o t. Antanas Liuima
duotis ir misijas. Viena jų – dėstyti teologiją (1910–2000) jame dėstė dvasingumo teoRomos ir kitų Italijos miestų universitetuo- logiją. Įvairias teologijos disciplinas šiame
se. 1551 m. šv. Ignacas Lojola įsteigė jėzui- universitete studijavo ir dabar studijuoja
tams priklausančią aukštesniąją mokyklą, nemažas būrys lietuvių.
Bėgant šimtmečiams, popiežiai ir togavusią „Romos kolegijos“ vardą. Labai
greitai, jau 1556 m., popiežius Grigalius liau Romoje patikėdavo specialias užduoXIII jai davė teisę teikti akademinius filoso- tis ir institucijas jėzuitams, „atskiru įžadu
fijos ir teologijos mokslo laipsnius, taip ko- pasižadėjusiems vykdyti tai, ką Romos
legijai pripažindamas universiteto statusą. popiežius įsakys“. XX a. pradžioje buvo
Šio popiežiaus garbei jis pavadintas Popie- įsteigtas ir jėzuitams pavestas Popiežiškažiškuoju Grigaliaus universitetu (Pontificia sis Biblijos institutas (Pontificio Istituto
Università Gregoriana). Universitetas itin Biblico). Siekdamas skatinti aukštąsias
suklestėjo XVI amžiuje. Bendradarbiau- Šventojo Rašto studijas, 1909 m. jį įkūrė
damas su jame dirbusiu vokiečių astrono- popiežius Pijus X.
1917 m. įsteigtas Popiežiškasis Rytų
mu Kristoforu Klavijumi, SJ (Christopher
Clavius), popiežius reformavo kalendorių, institutas (Pontificio Istituto Orientale).
kurį naudojame iki
Popiežius Benedabar ir vadiname
diktas XV paprašė
Grigaliaus kalendojėzuitų vadovauriumi. Lietuviams
ti katalikiškoms
Grigaliaus universiRytų krikščionytetas žinomas ir dėl
bės studijoms bei
jame dirbusių garrūpintis studentų
sių tautiečių jėzuiauklėjimu. Paskutų. Istorikas t. Pautinį šimtmetį jėlius Rabikauskas
zuitai astronomai
(1920–1998), pripabei fizikai darbuoK. Klavijus, pagrindęs popiežiaus
Grigaliaus kalendoriaus reformą
žintas senųjų rankjasi Vatikano ob-
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servatorijoje. Dėl jų atliekamų tyrinėjimų
mokslininkų diskusijose girdimas ir „Vatikano balsas“. Jėzuitai taip pat vadovauja
1931 m. popiežiaus Pijaus XI įsteigtam Vatikano radijui, kurio laidos transliuojamos
45 kalbomis per daugiau kaip 1000 stočių
visame pasaulyje.
Šios aukštojo mokslo bei apaštalavimo įstaigos ir su jomis susijusios jėzuitų
bendruomenės Jėzaus Draugijoje sudaro
atskirą padalinį, vadinamą Tarptautine jėzuitų delegacija Romoje. Ją sudaro per 400
jėzuitų, tarnaujančių arba studijuojančių jos
institucijose. Delegacijai Romoje priklauso
ir dvi kolegijos: Tarptautinė Jėzaus vardo
(Il Gesù) kolegija, kurioje gyvena filosofiją
ir teologiją Grigaliaus universitete studijuojantys jėzuitai, ir Šv. Belarmino kolegija,
kurioje apsistoja teologijos licenciato ar
daktaro laipsnių siekiantys jėzuitai, pasirenkantys įvairius universitetus, atsižvelgdami į savo specializaciją. Jėzaus vardo
kolegijoje gyvena ir vienas Lietuvos jėzuitų
provincijos narys – Gvidas Vainorius.
Jėzuitai taip pat rūpinasi keliomis kitomis kolegijomis, kuriose gyvena Romoje
studijuojantys klierikai ir kunigai iš Europos
ir Pietų Amerikos: Vokietijos ir Vengrijos
kolegija, Pietų Amerikos kolegija, Brazilijos kolegija. Vienoje tokių – Popiežiškoje
Rusų kolegijoje (Pontificio Collegio Russicum) – rektoriaus pareigas eina Lietuvos
jėzuitų provincijos narys t. Lionginas Virbalas. Kolegija įkurta 1929 m. popiežiaus
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Pijaus XI kaip popiežiškoji seminarija Rytų
apeigų katalikų kunigams ugdyti. Šiuo
metu ši Rytų Bažnyčių Kongregacijai priklausanti ir jėzuitų vadovaujama kolegija
priima ne tik Rytų ir Vakarų apeigų katalikus, bet ir iš Rusijos bei Ukrainos atvykusius stačiatikius, studijuojančius įvairiuose
popiežiškuose Romos universitetuose. Įdomu, kad kolegijai priklausančią Šv. Antano
Abato bažnyčią, pritaikytą švęsti Rytų liturgiją, 1932 m. pašventino lietuvis vyskupas,
marijonas Pranciškus Bučys.
Dvi Tarptautinei jėzuitų delegacijai
priklausančios bendruomenės yra toli nuo
Romos. Viena jų – Jeruzalėje, kur priima
į Šventąją Žemę atvykstančius Šventojo
Rašto specialistus ir studentus, o kita – Tucsone, Arizonoje (JAV), kur jėzuitai budi
prie pagrindinio Vatikano observatorijos
teleskopo.
Paskutiniųjų generalinių kongregacijų
sprendimu, Romos delegacijos apaštalinis
darbas paskelbtas prioritetiniu visai Jėzaus
Draugijai. Šios Romos jėzuitų bendruomenės ilgiau ar trumpiau tampa namais
daugiau kaip iš 75 provincijų atvykusiems
jėzuitams. Jų darbas reikšmingas ir svarbus
ne tik patiems jėzuitams, bet ir visuotinei
Bažnyčiai. Trys popiežiškųjų studijų institucijos – Grigaliaus universitetas, Rytų ir
Biblijos institutai – susijungė į konsorciumą, kuriame mokosi daugiau nei 3500 studentų iš 150 šalių. Šių mokslo įstaigų reikšmę parodo ir tai, kad penktadalis pasaulio
vyskupų ir daugiau kaip trečdalis Kardinolų kolegijos yra baigę vieną iš jų.
Tarptautinė jėzuitų delegacija Romoje –
konkreti visos Jėzaus Draugijos įsipareigojimo tarnauti visuotinei Bažnyčiai išraiška.
Lietuvos jėzuitų provincija prisideda prie
jos veiklos, o kartu ir naudojasi šio Jėzaus
Draugijos apaštalavimo teikiamomis galimybėmis.
Parengė t. Gediminas Kijauskas, SJ,
ir t. Lionginas Virbalas, SJ
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T. Antanas Saulaitis, SJ

50 metų
Jėzaus Draugijoje
Pradžia

Prieš daugelį metų dideliuose jėzuitų
studijų namuose prie Bostono žvelgdavome
į senelius, švenčiančius savo 50-metį Jėzaus
Draugijoje. Anksčiau tai būdavo šventiška
diena su maldomis, vaišėmis, bendravimu,
giesmėmis ir dainomis. Dabar jau laikas
mūsų kartai tą vietą užimti.
...Klusnumo įžadu gyventi man teko dar
prieš įstojant į Draugiją. Iš Fairfieldo universiteto 1961-ųjų laidos absolventų stojome
penki, tad norėjosi su draugais vykti į naujokyną Naujojoje Anglijoje, bet Merilendo
provincija lietuvius priimdavo nemokamai.
(Tik mano tėvams kelionė į naujokyną buvo
kelis kartus ilgesnė nei toje pačioje Naujojoje Anglijoje.) 1963 m. atvykęs į Bostono
apylinkes studijuoti filosofijos bei teologijos, savo bičiulius vėl susitikau ir su daugeliu jų draugaujame iki šiandien.
Pirmasis mano sutiktas lietuvis jėzuitas
buvo t. Juozas Vaišnys (lietuvių skautų stovykloje JAV rytuose). Su kitais susipažinau
prieš naujokyną aplankęs Čikagos namus
ir praleidęs šiek tiek laiko jėzuitų vasarvietėje Mičigane. Baigęs naujokyną, vasarą dažnai būdavau stovyklose su t. Stasiu
Kulbiu, t. Gediminu Kijausku, t. J. Vaišniu
ir kitais, taip pat aplankydavau Čikagos
namus. Liko du neišdildomi tų laikų įspūdžiai: puikūs lietuvių jėzuitų pamokslai ir
tarpusavio bendravimas, dosniai pagardin-

tas aštriu liežuviu. Abiejose srityse prilygti
nesugebėjau.
Kai buvau 14–15 metų, labai veiklus
senosios imigracijos prel. Jonas Balkūnas,
klebonavęs Niujorke, man dovanojo Marijos paveikslėlį, tarsi ikoną (su mūsų Tėveliu ir kitais jis kūrė Lietuvių bendruomenę).
Paveikslėlį branginu kaip bežodį padrąsinimą galvoti apie kunigystę, o atvaizdas
panašus į Kelio Švč. Mergelę Mariją, kurią
mėgo šv. Ignacas ir tebebrangina jėzuitai.
Suaugti su Draugija universitete padėjo
sodalicija (dabar – Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė). Viena mūsų tarnystė
buvo kurčnebyliams, kita – kviesti studentus į rekolekcijas, pamaldas, dvasinį

15-metis su mama namų kieme Oakville’ėje
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susikaupimą ir pan. Norintiems jėzuitai
buvo dvasios palydėtojai, nuodėmklausiai.
Visus ketverius metus, dar prieš įvedant
koncelebraciją, kai prie altorėlių vykdavo
atskiros Mišios, anksti rytą patarnaudavau
joms jėzuitų namuose.
Kai 1960 m. spalyje reikėjo apsispręsti,
ką po universiteto veikti, padaviau prašymą stoti pas jėzuitus. Nors stovyklaudamas berniukų stovyklose Kenebunkporte, Meino valstijoje, susidraugavau su
pranciškonais, rinktis jėzuitus paskatino
tai, kad lietuviai pranciškonai priimdavo
ir lietuviškai nekalbančius bei nelietuvių
kilmės kandidatus, o tai tarsi padalydavo
bendruomenę. (Stodamas į universitetą
rinkausi chemiją, nes maniau mokytojauti
pranciškonų gimnazijoje.)
Mūsų namuose keletą kartų viešėjo
t. Vaclovas Gutauskas, lankydamas geradarius (didelėmis jo pastangomis pastatytas Jaunimo centras, koplyčia, jėzuitų
namai; per 18 kelionių metų jis „sudėvėjo“ 18 automobilių). T. V. Gutauskui paprašius, Tėveliai metams į namus priėmė
kanadietį Virgilijų Kaulių (mirė 2010 m.),
kad baigtų gimnaziją. Virgilijus domėjosi
Draugija, įstojo kaip brolis, tuoj po manęs
baigė naujokyną Wernersville’ėje (Pensilvanijoje), mokėsi, dirbo Čikagos namuose, Jaunimo centre. Apie 1976 m. išstojo,
sukūrė šeimą. Taip pat bent kartą viešėjo
t. Jonas Bružikas.

davo jo apylinkėse. Rudenį padirbėdavome XVIII a. iš Vokietijos atvykusių kaimynų ūkiuose. Buvo laiko sportui, lauko ir
kitiems darbeliams, įvairiems renginiams,
pamaldoms, užsiėmimams, praktikai mokyklose (teko aplankyti seną lietuvių parapiją Readinge), kalėjime, senelių prieglaudoje. Palyginti su universitetu ar lietuviška
veikla, gyvenimas buvo kur kas ramesnis.
Tėveliai rašydavo ir jiems atsakydavau
kas savaitę, pagal ano meto taisykles. Vėliau, aišku, rašydavome, kiek norėjome,
tačiau, pvz., išvykus į Braziliją, atsakymai
kartais užtrukdavo, nes paštas brangokai
kainavo. Tėvelis giminėms, draugams
ir pažįstamiems išsiuntinėdavo metinius
aplinklaiškius. Nuo pat pradžių užsimezgė
bičiulystė su bendraklasių šeimomis, su
naujokyne ar vėliau, per Tėvelius bei seserį
sutiktais žmonėmis. Jėzaus Draugijos „šeima“ virto didesne šeimyna su visais, palaikančiais savo šeimos narius tiek Draugijoje, tiek ir išstojusius, – palydėdavome vieni
kitus ištikus bėdai, mirus artimiesiems bei
įvairiuose džiaugsminguose įvykiuose.

Naujokynas

Naujokyne bei studijuodami labai
draugavome su jėzuitais broliais. Smagu
būdavo padėti virtuvėje, lauko ir kituose
darbuose. Čikagoje daugiausia bendrauta
su veikliuoju br. Petru Kleinotu, br. Jurgiu
Janeliūnu ir prieglaudoje 17 metų lankytu
br. Jurgiu Gatavecku. Visada buvo miela
pasikalbėti, pasiguosti, pasitarti, pajuokauti. Tas pats ir vėliau, Brazilijoje.
Wernersville’ės naujokynas įsikūręs
kaime. Ketvirtadieniais norintys iškylau-
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1963 m. rugpjūčio 15 d., Wernersville, Pensilvanija.
Pirmieji t. Antano įžadai Jėzaus Draugijoje. Stovi
iš kairės: Virgilijus Kaulius, Antanas Saulaitis, iš
Zimbabvės atvykęs br. Stasys Tamkvaitis; sėdi Ona
ir Antanas Saulaičiai, centre – tuometinis užsienyje
veikusių lietuvių jėzuitų vyresnysis t. Bruno Markaitis.

Paðaukimas
Filosofija

Pirmieji studijų metai sutapo su Vatikano II susirinkimu. Atidarymo proga man
netgi teko naujokyno varpu skambinti. Ir
iki šiandien Susirinkimo skambesys tebelydi. Visą studijų laiką (1963–1965) sekėme posėdžius, studijavome dokumentus,
svarstėme įvairius klausimus, rengėme pasitarimus, diskusijas, kvietėme kalbėtojus.
Galėjome pajausti tai, kas vyksta, išreikšti
savo viltis dėl Bažnyčios ir sielovados, stebėti nelengvą atsinaujinimo kelionę Draugijoje. Ši patirtis buvo naudinga nuvykus į
mūsų parapiją Brazilijoje, vėliau – į Čikagos namus, paskui į Lietuvą – čia Susirinkimo nutarimai dar turėjo įsigalioti.
Įsiminė antradienių vakarai, kai vakarienę valgydavome susėdę prie stalų
„pagal kalbas“ – vieni kalbėjo vokiškai,
kiti prancūziškai, arabiškai ir kt. Tai buvo
pilietinių teisių sąjūdžio laikai, dalyvaudavome demonstracijose, konferencijose
apie teisingumą, taiką, lygiateisiškumą.
Bendruomeniniame gyvenime atsirado
maldos būrelių. Vėlai vakare rinkdavomės
skaityti Šventojo Rašto ir melstis. Rektorius drausdavo, vėliau leisdavo kartą per
savaitę, o pabaigoje prisidėjo prie mūsų
būrelio. Kadangi gyvenome tuose pačiuose namuose su dėstytojais, bendravome su
jais laisvalaikiu, per šventes, Mišiose, kitomis progomis – visai kitas santykis negu
didžiuliame universitete.
Man buvo svarbus ryšys su mūsų pačių
istorija. Dar teko pažinti t. Antaną Mešlį ir
t. Praną Aukštikalnį iš Naujosios Anglijos
provincijos. Karo metais jie perėmė Lietuvoje leistą „Žvaigždę“, kurią perdavė
jau Čikagoje įsikūrusiems. Abu prieš karą
buvo atlikę praktiką Kauno gimnazijoje.
Lankydamasis Šv. Kryžiaus (Holy Cross)
kolegijoje Vorčesteryje, visada aplankydavau jų kapus. Artimai draugavome su
t. Jonu Kerdiejumi, kuris po Atgimimo
Lietuvos sąlygoms padėjo pritaikyti terciato programą. Pakeliui į Braziliją Jamaikos

misijoje teko aplankyti t. Praną Jakimavičių, irgi gimusį JAV.
Tarp filosofijos ir teologijos – vieni studijų metai Bostono kolegijoje. Čia turėjau
progą bendrauti su fizikos profesoriumi
t. Pranu Liuima. Chemijos laboratorija man
buvo kaip antrieji namai. Vėliau supratau,
kiek daug įtakos turėjo šiokiadienių vakaro
Mišios kolegijos bendrabučių koplyčioje.
Jas aukodavo vis tas pats jėzuitas, kurio
pamokslai labiau priminė pokalbį ir iš pradžių atrodė kiek padriki, o paskui supratau, kad gerai išmąstyti. Tarp pagrindinių
Bostono kolegijos jėzuitų namų ir mūsų
namelio buvo biblioteka. Čia turėjau progą
pasikalbėti su lietuviu bibliotekininku ir vis
parsinešti knygų, nes norėjosi laikytis ilgamečio įpročio kasdien perskaityti po knygą, nesusijusią su studijų sritimi. Tuo metu
(1965–1966) per mano rankas perėjo visos
knygos apie liturgiją (jų tebuvo 200).

Teologija

Mūsų laikais filosofiją pradėta dėstyti
nebe lotyniškai, o angliškai. Teologijoje
taip pat labai aiškiai skyrėsi XIX a. turinys bei dėstymo būdas ir šių laikų poreikiai. Čia itin padėjo Rytų apeigų liturgija,
nes vis pasitaikydavo melchitų ar chaldėjų
apeigų jėzuitų. Ten buvo galima dalyvauti
ir giedoti aktyviau nei eilinėse Romos mišiolo Mišiose. Mūsų bendramoksliai kūrė
naujas psalmėmis paremtas giesmes.
Po tiek metų labiausiai išliko geras
Šventojo Rašto pagrindas, nes dėstė ir
moksliškai, ir su tikėjimu. Paskaitos „apie
malonę“ irgi nuspalvino tolesnį mąstymą
ir pamokslėlius, dėstytojas Dievo malonę
akivaizdžiai liudijo savo gyvenime. Ankstyvosios Bažnyčios istorijos profesorius
anuomet buvo pagrindinis tos srities žinovas, vėlesni veikalai ir atradimai remiasi
tuo, kas jo surasta, ištirta ir išaiškinta.
Planuose visada buvo misijos. Kai
kurie praktiką atliko Irake, kiti ruošėsi į
Aliaską, Islandiją, Indiją, Braziliją ar ki-
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tur. Žinojau apie mūsų parapijas Urugvajuje, Brazilijoje, Kanadoje. Po įžadų, duotų
1963 m., kasmet rašydavau provincijolui,
kad siųstų į Braziliją. Įtakos turėjo neturto
įžadas, skatinęs atsisakyti įprastinio patogumo ir priimti iššūkį. O pažintis su lietuvių
jaunimu iš įvairiausių kraštų per Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresus (nuo 1966 m.)
praplėtė žvilgsnį į lietuvių gyvenimą bei
sielovadą. (Pirmojo kongreso būstinė buvo
Čikagos jaunimo centre, ir vėliau vienaip ar
kitaip prie PLJK prisidėjome iki tryliktojo,
vykusio 2009–2010 m. sąvartoje.)
Studijuodamas teologiją įsitraukiau į
pagalbos, skirtos savižudybių prevencijai
telefonu, darbą. Ši nelengva, bet itin vertinga patirtis padėjo Lietuvoje palydint
savižudybės paliestų šeimų savipagalbos
būrelius, taip pat ir asmeniškuose pokalbiuose. Dalyvavimas Bostono bei apylinkių lietuvių gyvenime, mokytojavimas šeštadieninėje mokykloje, nuolatinis darbas su
skautais padėjo nenutrūkti lietuviškam siūlui, kai devynerius metus buvau vienintelis
lietuvis jėzuitų bendruomenėje. Lietuviška
veikla buvo įskaityta kaip interstitiumas –
laikas tarp filosofijos ir teologijos studijų.
Jėzuitų fakultetas anuomet susibičiuliavo
su episkopalų (JAV anglikonų) teologijos
fakultetu. Tai buvo didelė ekumeninė patirtis (Bažnyčios istoriją dėstė anglikonas
kunigas, paskaitas kartu lankė moterys,
besirengiančios kunigystei savo krikščioniškose bendruomenėse).
Neprisimenu, kada pradėjome talkinti
savaitgalių rekolekcijose. Pradedant vesti
rekolekcijas reikėjo atlikti praktiką, prižiūrint patyrusiems jėzuitams. Ketvirtaisiais
teologijos studijų metais 15 savaitgalio rekolekcijų tapo įprastu dalyku. Su kitais vedėme susikaupimo dienas Draugijos postulantams ir naujokams. Mūsų dėstytojai
bei vyresni rekolekcijų vadovai tuo metu
laikėsi „nespaudimo“ arba „netiesioginio“
dvasinio vadovavimo metodo – parodyti
galimybes bei pavyzdžius, nespaudžiant
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žmogaus atsiliepti, vienaip ar kitaip savo
gyvenimą bei elgesį nulemti. Tada išmokau
atsargiai vartoti žodžius reikia, privaloma,
būtinai, pareiga, įsakymas, o labiau rinktis
kvietimas, galimybė, kelias, sąmoningumas, atsakomybė. Tai buvo gera proga įsisąmoninti, kad Šventoji Dvasia pučia, kur
nori.
Mūsų laikais labai pabrėžtas kunigystės ryšys su tikinčiųjų bendruomene, dėl to
mūsų šventimai vyko parapijose, iš kurių
buvome kilę, arba jėzuitų mokyklose, kuriose atlikome praktiką. Kiek žinau, 1969 m.
šventimai Šv. Juozapo lietuvių parapijoje
Vaterburyje (įst. 1894 m.) buvo pirmieji,
vykę lietuvių kalba. Dalyvavo daug bendraklasių ir kitų jėzuitų.
Filosofijos mokytis reikėjo tik dvejus
metus, nes įskaitė mokslą Fairfielde. Teologiją – ketverius, tad ilgesnis laikas susidraugauti. Vėlesniais dešimtmečiais buvo progų sutikti ar aplankyti teologijos
metų bendrus Brazilijoje, Europoje, Kanadoje, Ramiojo vandenyno salyne. Mokantis seminarijoje, bendraklasiai aplankydavo
mūsų tėviškę, pažino Tėvelius, seserį ir
svainį Algį Stankų-Saulaitį, o šie, kaip ir
Tėvai, lankydavo mane ir mūsų bendrus.
Mūsų laikais daug seminarijų susidėjo
krūvon, išsikraustė iš užmiesčių į miestus.
Vestone buvome 150 vienuose rūmuose,
dabar – po keturis ar šešis atskiruose butuose ar nameliuose, susitikdami Mišioms
kas savaitę ir, aišku, bendraudami paskaitose. Šiokį tokį bendruomenišką gyvenimą
kurti padėjo namų ruošos darbai, bendri
susitelkimai rekolekcijose, išvykos, namų
pasitarimai. Kartais būdavo taip sunku, kad
apie 23 val. grįždamas iš laboratorijos, iš
kažkokio šventojo pasimokęs, bučiuodavau
durų staktą, sau sakydamas: „Tikrai noriai
šiuose namuose gyvenu.“
Tie metai mieste buvo palankūs dienotvarkei. Tramvajumi pirmyn atgal į Bostono kolegiją užtrukdavo 35 min., kaip
tik pakankamai laiko rytą ir vėlai vakare
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susitelkti. Vėliau Brazilijoje, prisimindamas šį maldos laiką, pasigesdavau tramvajaus...
Nuo naujokyno iki Brazilijos ir vėl nuo 1977 m. vasaros –
stovyklų metas. Dažnai visas 10
savaičių praleisdavau stovyklose, keliaudamas iš vienos į kitą.
Visuomet prisimindavau anksčiau jose kapelionavusius jėzuitus, kaip t. Joną Raibužį su jūrų
skautais, t. Gediminą Kijauską su
ateitininkais, t. Joną Kubilių su
akademikais, t. Algimantą Kezį
Rako stovykloje. Kanados Romuvos stovykloje būdavau kartu su
t. Stasiu Kulbiu, o paskui jo vietoje. Kai nuo kalno į ežerą apie 16
val. pučia švelnus vėjas, stovy- Iš kairės: t. Leonas Zaremba, t. Jonas Bružikas ir
Antanas Saulaitis San Paule 1968 m.
klautojai sako – dvelkia t. Kulbio
dvasia. Valgomajame yra lentynėdžių žinojau apie jėzuitų redukcijas Paraglė su t. Kulbio berete, armonika, kapeliono vajuje, vėliau sužinojau, kad jų likučių yra ir
ženkleliu. Nuolatinis skautų kapelionas JAV Bolivijoje, Brazilijoje, Argentinoje, Urugrytuose buvo kun. Jonas Pakalniškis, mielas vajuje bei kitur. Su brazilu jėzuitu aplankėir išmintingas žmogus. Dabar iš Lemonto me San Migelį ir kelias kitas buvusias reparapinių pareigėlių sunkiau išsprukti į sto- dukcijas netoli jo tėviškės Pietų Brazilijovyklas, ir jėgos nebe tos.
je – labai įspūdinga.
Šv. Kazimiero parapijoje San Paule buPietų Amerika
vome keturiese. Mane siuntė dvejiems mePietų Amerikoje – bendrystė ir drau- tams, išbuvau septynerius. Klebonas t. Jogystė su brazilais jėzuitais bei ten dirban- nas Bružikas buvo didelis misionierius tiek
čiais kitų tautybių jėzuitais (amerikiečiais, uolumu, tiek aplankytų lietuvių gausumu.
ispanais, italais). Lankydamas lietuvius Jam mirus, reikėjo perimti atokesnių vietoapsistodavau jėzuitų namuose prie reko- vių lankymą, tai klaidžiodamas po kaimus
lekcijų namų, parapijų, gimnazijų. Buvo ar miestelius vis su juo mintimis kalbėdalabai miela bendrauti su t. Vincentu Pupi- vau, kad turi man padėti tuos jo lankytus
niu, dirbusiu rusų katalikų misijoje (vėliau lietuvius surasti, nes adresai dažnai būdavo
Russicume). Brazilijoje, jei neklystu, esu netikslūs.
buvęs 44-iuose jėzuitų namuose. Kai reiTen itin rūpinomės spauda. Kai senokėjo iš Brazilijos išvykti, vietiniai jėzuitai viškai, po raidę renkamo laikraščio spaussiūlė automobilį ir gyvenamąją vietą, kad dinimas sustojo, įsigijome spausdinimo
tik likčiau dirbti su lietuviais.
mašinas. Jei technikas negalėdavo ateiti ar
Didžiulę šalį, aišku, pažįsti iš jėzuitų, leisdavome ypatingus leidinėlius, reikėjo
dirbusių ar augusių įvairiausiose vietose. patiems nuo rankraščio iki leidinio padirPirmais mėnesiais filosofijos fakultete jie bėti. „Mūsų Lietuva“ dabar jau kompiuišmokė ir portugalų kalbos. Nuo pat pra- teriu renkama ir spalvota, mūsų laikraštis
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buvo daug kuklesnis, bet vienintelis pasto- teko sutikti du iš šešių vėliau Salvadore
vus lietuvių ryšys.
nužudytų jėzuitų. Fakulteto dekanas buvo
Lankydami lietuvių šeimas nuveždavo- latvis t. Stanislovas Ladusanas; iš pradžių
me laikraščių, žurnalų, knygų, plokštelių, bendravome vokiškai, vėliau jau vietos
paveikslėlių, leidinių. Grįžę turėdavome kalba. Jo dėka gavau iškvietimą Brazilijon
žinučių mūsų savaitraščiui. Daug visokių dėstyti, nes kunigų neįsileisdavo.
dalykų sugalvojome ir nuveikėme drauge
Per visokias keliones bei ryšius Pietų
su Alfonsu Petraičiu, su kurio šeima drau- Amerikoje supratau, kaip svarbu palaikygaujame iki šiol. Ir dabar įspūdinga, kaip ti misionierius. Venesueloje kun. Antanas
t. Bružikas suorganizavo 12 bendruomenė- Perkumas, SDB, Amazonijoje kun. dr.
lių milijoniniame mieste. Žmonės patys vis- Aleksandras Bendoraitis, ten pat dr. Vitas
ką parengdavo Mišioms, sukviesdavo kitus Kiaušas dirbo vieni. Sulaukę kunigo svečio
tautiečius, pasirūpindavo kunigo pietumis pasakodavo, galima sakyti, dieną naktį. Su
ar kavute. Namuose – miela draugystė su saleziečiu kun. Pranu Gavėnu stengėmės
šeimininke Angelika Trubiene, išmokiusia palaikyti ryšius tarp lietuvių kunigų Pietų
pirkti turguje.
Amerikoje. Kaip svarbu lietuviams susitikFinansiškai buvo sunku ir įdomu. Kai ti ar laiškais bendrauti su lietuviu kunigu
prireikė gydyti dantis, teko atidėti pusme- (mūsų ryšiai siekė dar ir Peru, Paragvajų,
čiui, nes kainavo 50 JAV dolerių – buvo per Kolumbiją, Meksiką), patvirtino kartą Librangu. Kalėdodavome trys, vienas likda- moje sutiktas lietuvis, savo kaimynams savo namie. Vienais metais rugsėjį – gruodį kęs: „Čia mano kunigas“, – nors matėmės
aplankiau 1000 šeimų. Tais metais džiau- tik tą vieną kartą.
gėmės, kad kalėdojimo pajamos ir išlaiTerciatas
dos buvo panašios, mat dalį gautų pinigų
Terciatas vyko 1973–1974 m. ir 1974–
palikdavome vargingoms lietuvių kilmės
šeimoms. Kai 1978 m. išvykome iš Brazili- 1975 m. vasarą su susitikimais studijų metu
jos, Šv. Juozapo lietuvių parapijai palikome tarp vasario ir gruodžio. Buvome 24. Pirsavo namą ir salę, nieko nepardavėme ir ne- moji dalis – Rio de Žaneire, rekolekcijų naišsivežėme. Iki šiol nuosavybė nuomojama muose netoli Pedra da Gavea kalno, antroji –
prie Recife, Šiaurės rytuose, kuriuos dar
ir padeda ją bei lietuvišką veiklą išlaikyti.
Trijose artimose šalyse – Brazilijoje, atostogų kelionėse pamilau. Terciato vedėUrugvajuje, Argentinoje – tai buvo karinės jas Lucianas Mendesas de Almeida vėliau
diktatūros metai. Filosofijos
fakulteto suole sėdėdavo valdžios slapukas. Turimos knygos, žurnalai galėjo būti įtartini (veikė spaudos cenzūra).
Kai rengėme Lietuvių jaunimo kongresą, visą programą reikėjo išversti ir įteikti
valdžiai. Nors neteko pažinti
šventuoju paskelbto jėzuito
t. Alberto Hurtado (t. Leonas Zaremba Čilėje jį pažinojo), bet Draugijos suvaIšleistuvės į terciatą 1973 m. gruodį San Paule,
Šv. Kazimiero parapijos salėje.
žiavimuose ar sąskrydžiuose
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tapo vyskupu. Terciate padėjo prancūzas
kanadietis.
T. Lucianas porą valandų kasdien lankydavo ligonius, tad nejučiom persidavė
tas pats rūpestis. Pirmą kartą po naujokyno
likau be lietuviškų Kūčių, Šventąją naktį
dalijomės itališkomis vaišėmis. Labai daug
bendravome – buvo apie ką pasikalbėti.
Vienas buvo labai uolus, įsikultūrinęs tarp
Amazonijos indėnų. Kiti – nuo klebonų iki
mokytojų ir profesorių, tiksliųjų mokslų žinovai, puikus kompozitorius.... Iki šiandien
likome artimi. Mūsų pagrindinė praktika –
skurdžiuose žvejų kaimuose tarp nuostabiai
nuoširdžių žmonių. Be galo įdomu. Iš terciato namų Šiaurės rytuose leidomės žemyn
į San Paulą, kasdien sustodami kitos valstijos sostinėje, nakvodami vienuolynuose,
lankydami istorines vietoves, pajūrį.
Be abejo, didysis išgyvenimas buvo
ilgosios rekolekcijos – 30 dienų Dvasinės
pratybos, kaip ir naujokyne. Vėliau Čikagos namuose, paskui ir Lietuvoje atlikome
pratybas kasdieniame gyvenime. Bet pagrindinė patirtis – terciato metais. Mūsų vyresnysis San Paule buvo t. Jonas Kidykas,
jam daviau paskutiniuosius įžadus 1976 m.
lapkričio 5 d., per labai simbolinę (dabar
jau išnykusią) Draugijos relikvijų šventę.
Dirbdamas Brazilijoje galėjai pasimokyti iš terciato bendrų ir kitų kunigų. Parapijos
Marajo saloje, Amazonės žiotyse, klebonas,
buvęs teologijos studijų draugas, paklaustas,
kaip gali ištverti, kai darbo apimtis – 29 vargingi paupio kaimai, atsakė: „Žmonės bent
žino, kad Bažnyčia yra kartu su jais.“ Mūsų
praktikos parapijos klebonas buvo jėzuitas
ispanas. Visų pirma jis ugdė bendruomenę,
nekalbėdamas apie būtiną bažnyčios remontą ar ekonominius reikalus. Išugdyta bendruomenė pastatė didelę ambulatoriją, net
valdžiai grąžino gerą dalį lėšų. Susitikdamas
su jėzuitais įvairiose vietose, galėjai susipažinti su jų sielovados darbo ypatumais ir požiūriu. Ir vėliau mūsų ryšiai nenutrūko.
(Tęsinys kituose numeriuose)

Dieve,
žmogus nori ženklų.
Nori žinoti, ar jie tikri.
Jis vis prašo ženklų.
Ir Tu jų duodi.
Tačiau jei mes jų neatpažįstame,
jei dairomės stebuklų,
užuot pastebėję ženklus,
mums niekas nepadės.
Dieve, padėk mums
be paliovos apmąstyti
mūsų laiko ženklus,
kad atpažintume kelią
pas Tave!
Teo Schmidkonz, SJ
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Tikëjimas ir gyvenimas

Ron Rolheiser, OMI

Pareigos ir užimtumas
kaip askezė
Kelios paskutinės savaitės buvo vienos
labiausiai užimtų mano gyvenime. Varginamas slogos turėjau nuveikti daugybę
dalykų: tris valandas per dieną skaityti paskaitas, eiti administratoriaus pareigas, be
to, prisidėjo nenumatytų reikalų dėl keleto
artimų draugų mirties. Tuo pat metu stengiausi neapleisti ir savo maldos praktikų.
Tikriausiai kiekvienam teko išgyventi
panašių laikotarpių. Būna, kad jie užsitęsia
ne keletą savaičių, o keletą metų. Kartais
gyvenimas mus įspraudžia į tokią rutiną,
iš kurios kurį laiką nebepajėgiame išsivaduoti. Už tai, kad patekome į tokią padėtį,
linkstame kaltinti save. Dažnai dar ir draugai ar dvasios vadovai mus bara, kad per
mažai rūpinamės savimi, kad kai kuriems
prašymams nepasakome ne, kad nesilaikome disciplinos ir dienotvarkės, kurioje
būtų pastovus laikas maldai, dvasinėms
praktikoms ir poilsiui.
Jų pastabos nėra bevertės. Mes turime
rūpintis savimi; atsiliepti į kiekvieną mus
pasiekiantį prašymą ne visada privalu. Tačiau reikia pasakyti, kad kartais, ir galbūt
labai dažnai, sunki gyvenimo našta, pareigos ir poreikiai, atimantys iš mūsų laisvalaikį, poilsį ir maldos laiką, nebūtinai yra
blogas dalykas. Jie gali tapti mūsų malda
ir pasninku, tik ne laisvai pasirenkamu, o
neišvengiamu.
Evangelijose pasakojama, kaip kartą
Jėzus, nepasiėmęs maisto, išėjo į dykumą
keturiasdešimčiai dienų ir naktų. Jis pasninkavo. Tuo norima parodyti, kad, atsi-
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sakydamas įprastų gyvenimo sąlygų, jis
save labai apribojo, savanoriškai pasirinko
askezę, siekdamas gilesnio savo misijos
suvokimo, meilės ir brandos. Beje, toks
yra visų savanoriškų askezių tikslas.
Jėzus ieškojo dykumos. Tačiau kartais
dykuma pati mus suranda. Tai laikotarpiai,
kai gyvenimo tempas tampa toks didelis,
kad prarandame įprastas gyvenimo normas. Tada ir atsiduriame dykumoje, kurioje įvairius nepriteklius turėtume priimti
kaip askezę, ir mums galinčią padėti siekti
gilesnio suvokimo, meilės bei brandos.
Beje, mūsų atveju ši askezė labiau neišvengiama, nei laisvai pasirinkta.
Anksčiau įvairūs dvasingumai tokią
askezę mėgino vadinti „savo luomo pareigų atlikimu“. Kitaip sakant, už to slypėjo
mintis, kad Dievas mums skyrė gyventi
šioje žemėje ne tam, jog vien tik ilsėtumės
ir mėgautumės malonumais, bet ir tarnautume kitiems, savo gyvenimą skirdami nesavanaudiškai pareigai. Asmeninė laimė,
net ir šventumas, nėra aukščiausias mūsų
tikslas. Kai tai suvokę pradedame gyventi
tarnaudami kitiems, kai imamės prigimtinių santuokos, šeimos, pašaukimo, Bažnyčios, visuomeninių pareigų ar rūpinamės vargstančiais, visa tai mus kartais
„prispaudžia“ ir ilgam atima laisvalaikį,
poilsį ir netgi maldos laiką, t. y. dalykus,
kuriuos kitu atveju turėtume. Tačiau tokiu
būdu prisiimtos pareigos yra sveika askezė, nors ir priverstinė. Ji gali mums pasitarnauti lygiai taip pat kaip ir asmeninė
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malda bei savanoriškas pasninkas – labiau
mus „stumtelėti“ į priekį nei savanaudiškas gyvenimas.
Vartydami Šventąjį Raštą, panašų atvejį randame Evangelijos pagal Joną pabaigoje, Jėzaus pastaboje Petrui. Po to, kai
Petras tris kartus patvirtino savo meilę ir
atsidavimą, Jėzus pasisuko į jį ir tarė: „Iki
šiol tu pats susijuosdavai diržu ir vaikščiojai, kur norėjai, tačiau dabar, kai prisiėmei šį įsipareigojimą, kiti tave sujuos ir
ves ten, kur pats nenorėtum eiti“ (plg. Jn
21, 18). Iš tikrųjų Jėzus Petrui sako, kad
pareigos, kurios jam teks kartu su šiuo tikėjimo ir meilės įsipareigojimu, iš jo atims
ne tik laisvalaikį, ne tik sugriaus gyvenimo
planus – galiausiai atims jo laisvę ir netgi
gyvybę. Pareigos gali to pareikalauti, ir
dažnai taip nutinka.
Viena jau suaugusių vaikų turinti pažįstama moteris kartą man pasakojo, kad
tuomet, kai vaikai dar buvo maži, jai tekdavo išgyventi ilgus laikotarpius, kai ne-

galėdavo rasti valandėlės ne tik savo laisvalaikiui, maldai ar tiesiog ramiai viena
pasėdėti, – net į vonios kambarį kaskart
turėdavo užeiti paskubomis. Šiandien ji –
viena nesavanaudiškiausių ir pamaldžiausių moterų, kurias pažįstu. Akivaizdu, kad
jos laikas dykumoje, savo pačios namuose,
nuolatinė pareigų našta ir „pasninkas“ –
priverstinis įprasto laisvalaikio atsisakymas – ją veikė taip, kaip dykuma Jėzų ar
arešto pančiai apaštalą Petrą.
Alinantis gyvenimo tempas, nuovargis,
kurio negalima pavadinti prabanga, ir pareigos, reikalaujančios daugiau, nei numatyta mūsų darbotvarkėje, priimamos be apmaudo, gali veikti kaip sutelkianti asketinė
Dievo trauka, lyg prieš mūsų valią daranti
mus gilesniais ir brandesniais žmonėmis.
Iš anglų k. išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
www.ronrolheiser.com
Konstantino Karašausko nuotr.
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Dalia Bukontienė

Mylinčios
širdies paslaptis
Vasario 10 d. t. Jonui
Kastyčiui Matulioniui, SJ,
sukako 80 metų

Susitikome kunigo jubiliejaus dieną
jo kambarėlyje jėzuitų namuose Kaune.
Kvepėjo kaimišku pyragu ir gėlėmis. Nuo
sienos žvelgė laiko paženklintas ir dailiai
prie kryžiaus tautinėmis juostelėmis pritvirtintas Nukryžiuotasis, tarsi gyvas liudijimas apie nueitą žmogaus kelią. Virš lovos
švietė Jono Krikštytojo paveikslas. Tai du
labiausiai branginami vienuolio daiktai,
menantys Šv. Rapolo bažnyčią ir Vilniaus
arkikatedrą baziliką. Kunigas Jonas Kastytis visai nesureikšmino savo jubiliejaus,
tik įvardijo kaip Dievo malonę gyvenimo
kelionėje. Ramiai žvelgdami pro langą, pro
kurį iš ketvirto aukšto lyg ant delno puikavosi istorinė Vytauto bažnyčia, bandėme
įspėti, kuriuos vartelius kilodavęs Vaižgantas, pamažu atverdami ir paties t. J. K. Matulionio, SJ, gyvenimo vartus.

Pagrandukas

Jonas Kastytis gimė vaizdingame Pelyšių kaime netoli Šimonių miestelio (Kupiškio r.). Buvo septintas ir paskutinis vaikas
šeimoje. Liaudiškai tariant – pagrandukas,
todėl, savaime suprantama, mylimiausias.
Kunigas iki šiol prisimena, kaip per didžią-
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sias metų šventes ar atlaidus Šimonių bažnyčioje tėvas visada jį keldavo ant rankų ir
švelniai glausdavo prie krūtinės, kad minia
nesuspaustų sūnelio. O kartais net į klausyklą įkeldavo. Kas žino, gal taip ir atsirado
pašaukimas...
Prisimena ir vieną šventinį vakarą Šimonių pradinėje mokykloje, kai pirmą sykį
mokyklos scenoje užtraukė „Augo girioj
ąžuolėlis“... Tada jam visi labai plojo ir gyrė,
tik jis pats nesuprato, kodėl – gal todėl, kad
buvo nepaprastai išpuoštas? „Vyresnioji sesutė pasiuvo tokią juodą varliukę ir prisegė
po kaklu“, – juokiasi kunigas. Tik, matyt, ne
varliukė lėmė aplodismentus. Jo muzikiniai
gebėjimai buvo pastebėti ne vien pradžios
mokykloje, bet ir Kupiškio gimnazijoje –
ryškėjo aiškus tenoras. Be to, buvo gabus
dailei ir literatūrai. Anksti netekus tėvų kilo
grėsmė tolesnėms studijoms, tačiau seserys
Adelė ir Albina padarė viską, kad mylimas
brolis galėtų siekti mokslo.
Jaunuolis pasirinko lietuvių kalbos ir
literatūros studijas Vilniaus universitete.
Tame kurse mokėsi daug gabių studentų,
kurių vardai vėliau tapo žinomi visai Lietuvai – Janina Degutytė, Meilė Kudaraus-
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kaitė, Bronys Savukynas... Specialų kursą
jiems skaitė lietuvių literatūros klasikas
prof. Vincas Mykolaitis-Putinas. Laisvas
nuo mokslų Jono Kastyčio valandas lydėjo
poezija, klasikinė muzika ir malda. Jis ne tik
dainavo universiteto akademiniame chore,
bet ir giedojo bažnyčiose,
kur per Mišias atlikdavo
tokius kūrinius kaip: L. van
Bethoveno „Sanctus“, „Benedictus“ , J. Dambrausko
„O, didis Dieve Visagali“, A. Račiūno „Sveika,
Marija“ ir kt. Turėdamas
slaptą svajonę iki tobulumo išlavinti balsą ir tapti
kunigu, Jonas Kastytis pradėjo lygiagrečiai mokytis ir
J. Tallat-Kelpšos muzikos
mokyklos vokalo skyriuje.
Buvo 1953-ieji...

Talentas

1955 metai – Vilniaus
universiteto diplomas rankose ir, atrodo, išmušė svajonės išsipildymo valanda.
Šiandien garbaus amžiaus
kunigas prisimena savo pirmąjį bandymą stoti į Kauno
kunigų seminariją. Deja,
nesėkmingą. Tačiau dvasia
nepalūžo ir vilties neprarado, nes ir toliau jautė vedančią ranką.
Po metų įstojo į Vilniaus konservatoriją, o
respublikiniame vokalistų konkurse pelnė pirmąją
vietą. Komisija, galingo
balso pakerėta, plojo, nors
konkurso metu šitaip reikšti jausmų negalima. Kartu
su kitais jaunais talentais –
Elena Čiudakova, Elena
Saulevičiūte, Leonidu Mu-

raška – Jonas Kastytis išsiunčiamas į sąjunginį konkursą Maskvoje. „Jie buvo operos
solistai. O aš kas? Ir dar toks mažiukas.
Visi vyrai su frakais, šlama damų krinolinai. Profsąjungų rūmai sausakimši. Ateina
mano eilė. Kai paleidau kakarinę, salė nuščiuvo ir staiga girdžiu ilgai
trunkančius plojimus...“ –
santūriai prisimena kunigas.
Tada jį apkabinusi E. Čiudakova pranašavo žvaigždės
ateitį, nes buvo pripažintas
labai retas – lyrinis dramatinis tenoras. Tąsyk jaunuolio
galvoje kirbėjo vienintelė
mintis – kaip greičiau grįžti
į gimtąjį kaimą ir, pabėgus
nuo visų, padėti seserims
įveikti vasaros darbus. Nerūpėjo jokios kūrybinės stovyklos prie Baltijos, jokie
koncertai...
Studijos konservatorijoje sekėsi puikiai. J. K. Matulionio balsą lavino ir scenos paslapčių mokė žymūs
profesoriai, garsūs Lietuvos
atlikėjai. Kartą pats Balys
Dvarionas, pasikvietęs studentą į namus pietų, paprašė ką nors padainuoti. Tada
Jonas Kastytis atliko nepakartojamą kompozitoriaus
kūrinį „Žvaigždutė“, beje,
skirtą moteriškam balsui, ir
vieną sudėtingiausių arijų
iš Pučinio operos „Toska“.
Įstrigo atmintin tąsyk maestro ištarti žodžiai: „Ak,
kad taip tave Italijon išsiuntus...“

Katedra

„Esi graži ir nuostabi žvaigždutė…“
1964 m.

Kartą, jau peržengus
trečio kurso slenkstį, Joną
Kastytį staiga kviečiasi
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1985 m. birželio 20 d.,
Šv. Mikalojaus bažnyčioje,
ką tik grįžus iš Smolensko
lagerio. Po savaitės vėl suėmė,
įkalino Novo-Orlovsko lageryje.

konservatorijos vadovybė. Ir taip
nelauktai ima plūsti, kad studentui kūnas pašiurpsta. Pagaliau
jis supranta, kokią nepaprastai
didelę gėdą ir nešlovę užtraukęs
konservatorijai, ir ne tik jai, bet ir
visam pažangiam jaunimui, nes
slapčiomis giedąs bažnyčiose.
Buvo pasiūlyta nedelsiant apsispręsti ir pasirinkti.
Pasirinkti nebuvo sunku, nes meilė
Dievui niekada jo neapleido. Tik buvo nepaprastai skaudu suvokus, kad yra sekamas
greta esančių – tų, su kuriais konkuravo
meno žvaigždžių padangėje.
Pašalintas iš konservatorijos pradėjo
dirbti bibliotekose, Teatro ir muzikos muziejuje, tik niekur ilgai neužsibūdavo, nes
buvo nuolat persekiojamas. Labiausiai iš
buvusių darboviečių įsiminė tuometė Paveikslų galerija – Katedra. Čia dirbdamas
ir puikiai išmanydamas šios vietos esmę,
jis ne tik stengėsi lankytojams atskleisti
ir parodyti šventovės likimą istorijos vingiuose, bet ir pradėjo statyti naują – savo
širdies katedrą.

Jau seniai buvo suradęs vienminčių būrelį ir talkino leidžiant „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kroniką“, nors puikiai suprato,
kuo rizikuoja. Pradėjo važinėti į Bijutiškį
pas Lietuvos jėzuitų provincijolą t. Joną
Danylą, kur patyrė tikrąjį dvasinį mokymą
ir pažino didžią asmenybę. Jos pavyzdžio
paskatintas 1977 m. įstojo į Jėzaus Draugiją.
Iš Katedros, Paveikslų galerijos, nusitiesė dar viena kelio atkarpa – į KGB rūsius
greta konservatorijos. Vakarais, kai nurimdavo gatvės triukšmas, buvęs jos studentas
po tardymų atoslūgio girdėdavo muzikuojančius galbūt savo bendramokslius. Kartą
naktį susapnavo, kaip gieda „Sveika, Marija“, ir tik pabudęs nuo kumščio smūgio
į šoną suprato, kad iš
tiesų giedojo.

Kunigas

Ankstyvą 1980 m.
spalio 31 d. rytmetį
Kaišiadorių vyskupas
Vincentas Sladkevičius
Bijutiškio bažnyčioje
Joną Kastyti Matulionį, baigusį pogrindinę kunigų seminariją,
1994 m. Pažaislyje
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įšventino į kunigus. Ir kaip visi nustebo,
kai kartą Šv. Onos bažnyčioje zakristijoną
Joną Kastytį išvydo aukojant šv. Mišias!
Susirinkusieji tąsyk pamanė, kad įvyko
kažkoks nesusipratimas.
Kybartai. Lemtingas 1984 m. lapkričio
1-osios vakaras. Kun. Jonas Kastytis su
grupe parapijos tikinčiųjų po šv. Mišių, kaip
ir dera tokį vakarą, giedodami Visų Šventųjų litaniją patraukė į miestelio kapines...
Rodos, tik ir buvo laukta šitokio preteksto –
skubiai suimti veiklų ir nepaklusnų kunigą.
1985 m. sausio 17–18 d. Vilniuje LTSR
Aukščiausiame teisme įvyko kunigo Jono
Kastyčio Matulionio teismo procesas. Paskutiniame žodyje kunigas kaltu neprisipažino, nesigailėjo, kalbėjo, kad visur, kur
tik jis bus, stengsis gerai atlikti savo, kaip
kunigo, pareigą žmonėms. Teismo nuosprendis – treji metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant bendro režimo lageryje. Išvežamas į Smolensko lagerį. Tų pačių metų
birželio 19 d. po amnestijos, tarsi pasityčiojimui, paleidžiamas. Ką tik spėjusį grįžti,
dar neatsigavusį po kankinimų ir vos gyvą
kunigą birželio 26 d. vėl suima. Išsiunčia į
Novo-Orlovsko (Čitos sritis) lagerį. Trejus
metus kalėjo kameroje tarp penkiasdešimties kriminalinių nusikaltėlių. Keisčiausia,
kad iš šitų žmonių smurto nepatyrė, netgi
jie sugebėjo suprasti, kas
yra „sviaščenik“.
Aštuoniasdešimties metų sukakties dieną ant kunigo darbo stalo pastebėjau
ta proga atsiųstą Vilniaus
mero padėką, kurioje rašoma: „Už šventą priedermę
ir kilnią kunigystės misiją,
už tautystės atspindžiuos
paženklintą prasmingą gražią veiklą Vilniuje – vardan tos Lietuvos.“ Staiga
užgniaužė kvapą suvokus,
tegul ir nevykusią, paralelę.
Jeigu įsigilintume į archyvo

dokumentus bei anų metų „LKB kronikos“
medžiagą, pamatytume – kaip tik už tai kunigas ir buvo kalinamas! Tik nuosprendžių
formuluotė kitokia. Paradoksas!..
Šiandien jėzuitų archyve saugomi
J. K. Matulionio, SJ, apdovanojimai – LKD
Gedimino ordino Komandoro kryžius ir
Sausio 13-osios medalis. Prisiminėme
jaudinančiai šviesią atgautos Nepriklausomybės pradžią, kai jis, tik grįžęs iš lagerių,
buvo priimtas vikaru į tikintiesiems grąžintą arkikatedrą baziliką, kur gražiai darbavosi su jos klebonu monsinjoru Kazimieru
Vasiliausku. Arba kai nusišypsojo laimė su
arkikatedros choru išvykti į Paryžių, Stokholmą, Oslą ir iškiliose šių miestų šventovėse atlikti solo partijas. Taigi Jonui Kastyčiui plojo ne tik Maskva, bet ir Paryžius.
Nepriklausomybės metais kunigas
jėzuitas savo misiją atliko Vilniaus šv.
Mikalojaus bažnyčioje, buvo Karaliaus
Mindaugo šaulių rinktinės dvasios tėvas, Pažaislio seserų kazimieriečių vienuolyno kapelionas. Tačiau ilgiausiai –
vienuolika metų – kartu su kitais tėvais
jėzuitais darbavosi Vilniaus šv. Kazimiero
bažnyčioje. Paklausus, į kur dažniausiai
mintimis sugrįžta ir kas labiausiai širdį palietė einant pasirinkimo keliu, kunigas mįslingai ištaria: „Didysis Dievo Įsakymas.“

Ant Šv. Kazimiero bažnyčios kupolo.
Nuotraukos iš asmeninio t. J. K. Matulionio albumo.
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Joseph Donders, OFM

Sustiprink mūsų tikėjimą
Apaštalai atėjo pas Jėzų ir paprašė:
Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą.
Iš tikrųjų daugelis mūsų taip pat norėtume paprašyti:
Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą.
Juk mes taip pat abejojame.
Abejojame Dievo buvimu ir Kristaus autentiškumu.
Ar iš tikrųjų buvo obuolys ir žaltys, kalbantis kaip žmogus?
Ar saulė nustojo suktis?
O kaip su tais Dešimt įsakymų –
ar jie tikrai buvo iškalti akmenyje?
Ar kapas buvo tuščias?
Ar Marija buvo paimta į dangų?
Ar Petras buvo išrinktas Bažnyčios galva?..
Ar angelai turi sparnus?
Ar būsiu išgelbėtas, išgelbėta?..
Ir taip toliau...
Žmogus guodžiasi: turiu tiek daug abejonių,
kad kartais imu ir joms pasiduodu.
Ką daryti? Kaip sustiprinti savo tikėjimą?
Kristaus atsakymas buvo labai keistas.
Jis nepradėjo kalbėti apie doktrinas ar dogmas.
Jis tarė: veik.
Jei tikrai tiki, ką nors daryk.
Tark kalnui: judinkis, ir kalnas pajudės,
tark senam medžiui, pastojusiam tau kelią: eik, –
ir medis išsiraus su šaknimis ir nueis.
Tikėjimas Kristui nebuvo
kokios nors tikėjimo doktrinos laikymasis
ar monotoniškas maldų kalbėjimas.
Kristui tikėjimas reiškė veiksmingą tikrovę.
Tikėjimas jam buvo veiksmas.
Ir jis buvo teisus!
Pavyzdžiui, mokinys ateina į mokyklą užsiregistruoti,
pažiūri į anketas ir, pamatęs žodį „matematika“, sako:
aš nieko neišmanau apie matematiką,
todėl negalėsiu jos mokytis.
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Jis tikrai nestudijuos matematikos,
ir ne todėl, kad negali, bet todėl, kad mano, jog negali.
Aplankai sunkiai sergantį draugą ligoninėje.
Jį kalbini, bandai padrąsinti, bet jis sako:
jau viskas baigta. Nusisuka ir daugiau nebekalba.
Jis netiki, kad gali pasveikti, ir, ko gero, iš tiesų nepasveiks.
Matematika, taip pat ir sveikata yra virš ir už jų;
žmonės galvoja apie matematiką ar sveikatą kaip apie tikrovę,
kuri jų nepasiekia, yra jiems neprieinama.
Labai daug krikščionių tiki lygiai taip pat.
Jie tiki į Kristų – Tėvą – Šventąją Dvasią,
tiki krikštu – prisikėlimu – malda,
pripažįsta šventuosius,
bet visa tai lieka už jų ir virš jų –
knygose, giesmėse, katekizme.
Paklauskite: o kaip yra tau –
ar tavo tikėjimas skatina tave veikti,
ar padeda tau ką nors atlikti?
Ar kada nors pajudinai kalną, medį, pašalinai kliūtį
vien dėl to, kad tikėjai?
Prisiminkime: Kristus nesakė, kad jeigu tikėsi,
Dievas pajudins kalną, medį, pašalins kliūtis.
Kristus sako, kad kartu su Dievo galybe tai padarysi tu.
Ar tiki? Taip, tiki.
Bet ar tiki į Kristų, ar tiki jo Gerąja Naujiena,
jo gailestingumu ir meile,
ar tiki į Šventąją Dvasią taip,
kad šis tikėjimas taptų veiksmingas
tavo gyvenime, tavo santykiuose su kitais,
tavo moksle, darbe ir planuose,
tau gerbiant save ir kitus – visuose tavo veiksmuose?
Jei taip, tu galėsi išjudinti kalnus, medžius ir upes.
Jei taip, Jis visada bus su tavimi ir tavyje
kaip ugnies Dvasia, kurią turėsi kurstyti savo tikėjimu,
kad ji neišblėstų, bet taptų kaitria
vis stipresnio ir veiklesnio tavo tikėjimo ugnimi.
Iš anglų k. išvertė Nijolė Kersnauskaitė
www.skambekizodi.org
T. V. Šimkūno nuotr.
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Vadimas Navickas, SJ

Daugiau
nei gailestingumas
Labai dažnai girdime žodžius: meilė,
gailestingumas, paguoda, viltis... Bet jie ir
liks vien tik žodžiais, jei negalvosime, kokia
prasmė juose slypi, jei nesusimąstysime, į ką
yra ar turėtų būti sutelktas mūsų gyvenimas,
be ko mūsų žmogiškasis pašaukimas – gyventi dėl artimo – prarastų savo prasmę.
Prisiminkime Evangelijoje pagal Luką
Jėzaus pateikiamą palyginimą apie gailestingąjį samarietį, kuriuo jis atsako į Rašto
aiškintojų klausimą „Kas yra mano artimas?“ (Lk 10, 25–37). Jėzus pasakoja, kaip
su plėšikų užpultu, sumuštu ir pakelėje
gulėti paliktu žmogumi pasielgia trys praeiviai. Kunigas ir levitas abejingai praeina
pro šalį. Tiktai vienintelis samarietis pasirūpina sužeistuoju, suranda jam slaugytoją ir
net sumoka už tolesnį gydymą. Tuomet Jėzus klausia Įstatymo mokytoją: „Kas iš šitų
trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam
į plėšikų rankas?“ Jis atsako: „Tas, kuris
parodė jam gailestingumą.“ Jėzus paliepia:
„Eik ir tu taip daryk!“
Ir mes gyvenime esame patyrę, kaip
kartais mums reikia to vienintelio gailestingo samariečio! Galbūt mūsų neištinka tokios negandos kaip Jėzaus papasakotoje istorijoje, tačiau įvairūs sužeidimai ir iššūkiai
palieka pėdsakų ir mūsų gyvenimuose, ir
mums reikalingas tas, kuris nuplautų mūsų
žaizdas, apvalytų sielą ar tiesiog pasakytų:
tu man rūpi, esi man reikalingas ir brangus.
Peržvelgus gyvenimo kelionę, ryškėja
tai, iš ko ji susideda: iš laimingų ir liūdnų
akimirkų, geros sveikatos ir ligos, iš vilties
ir nevilties. Visa tai – mūsų gyvenimo pa-
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lydovai. Bet svarbiausią vietą krikščionio
gyvenime užima Kristus – pirmiausia kaip
gydytojas, atpirkėjas, gelbėtojas. Skaitydami Bibliją pastebime, kiek daug joje aprašyta atvejų, kai susitikimas su Kristumi pakeitė žmonių gyvenimus, o jo išgydyti ligoniai
prisikėlė naujam gyvenimui.
Prisimenu, kai dar būdamas jėzuitu
naujoku vieną savo praktikų atlikau Kauno
Petrašiūnų paliatyviosios slaugos ligoninėje. Ši patirtis pakeitė mano tolesnį gyvenimą, tiksliau, mano požiūrį į kenčiančius ir
į tuos, kuriems labiausiai reikia gailestingumo. Ligoninėje susidūriau su beviltiškai
sergančiais žmonėmis. Kai kurie iš jų, atrodo, norėjo rėkte išrėkti klausimą: kodėl
man taip atsitiko? Kodėl kaip tik man teko
ši liga? Kodėl aš? Mačiau, kaip nepaprastai
šie žmonės troško gyventi. Ką jiems kaip
krikščionis galėjau atsakyti? Kokiais žodžiais paguosti? Pradėjau kalbėti, kad Dievas visą laiką yra arti jų. Jis žino, ką reiškia būti žmogumi. Jis pats tapo žmogumi,
kentėjo ir net buvo nukryžiuotas. Bandžiau
kalbėti, kad jie nepraleido gyvenimo veltui,
nes palieka nuostabius vaikus ir t. t. Tačiau
mačiau tik į mane nukreiptus abejingus
žvilgsnius. Supratęs, kad mano kalbėjimas
ligoniams nedaro jokio poveikio, jaučiausi
sutrikęs, nebežinojau, kaip jiems padėti.
Bandymas juos nuraminti ir paguosti šiuo
atveju pasirodė tik tušti žodžiai. Po darbo
sėdėdavau namuose ir galvodavau: ką darau neteisingai? Kaip elgtis toliau?
Po dviejų darbo savaičių nutariau baigti
„pamokslauti“. Pradėjau ligonius prausti,
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skusti vyrams barzdas, valyti jų kambarius,
patarnauti būtiniausiuose reikaluose. Norėjosi jiems kaip nors matomai, paprastai ir
žmogiškai pagelbėti. Įdomiausia buvo tai,
kad į mano darbą ligoniai reagavo vienu
vieninteliu klausimu: „Tai darai dėl mūsų ar
dėl pinigų?“ „Ne, – atsakiau aš, – darau tai
dovanai.“ „Bet kodėl?“ – stebėjosi jie. Atsakiau: „Tai darau, nes esu tikintis, gyvenime
ir pats patyriau skausmo bei kančių. Noriu
jums kuo nors padėti ir darau tik tai, ką leidžia mano jėgos.“
Mano nuostabai, nuo to laiko nebemačiau „stiklinių“ žvilgsnių, bet vien akis, kurios klausė: kodėl šis žmogus taip elgiasi su
mumis? Kieno vardu jis tai daro? Kas yra
Tas, kuris duoda paskatą dirbti be atlygio?
Tiktai kilus tokiems klausimams galėjau atsargiai pradėti pasakoti, kokį gyvenimą aš
pats gyvenu, ką esu patyręs ir kas yra Tas,
kuris net ir negandos akimirkomis duoda
jėgų ir vilties gyventi. Tai tapo reikšminga
tolesnių diskusijų su ligoniais pradžia. Tą
akimirką padariau išvadą, kad elgiamės neteisingai, kai mūsų žodžiai lieka tik žodžiais,
o darbai – tik darbais, bet ne tikėjimo liudijimu. Žinoma, toks kelias kur kas sunkesnis,
bet būtent jis yra mūsų tikslas.
Šioje vietoje vertėtų savęs paklausti: ar
mes tikime, kad Kristus ir šiandien, kaip ir
Evangelijoje girdimuose liudijimuose, taip
pat mus gydo, palengvina mūsų jungą, mus
gaivina? Ar jo našta išties lengva? Kur mūsų
gyvenime dar reikia Dievo išgydymo, apvalymo ar paguodos? Juk esame patyrę, kad
dažnai ne fizinė, o kaip tik dvasinė kančia
labiausiai reikalinga paguodos, gailestingumo ir supratimo. Nuo dvasinio skausmo nėra
vaistų, panašių kaip nuo kūno ligų, kurias
galima diagnozuoti ir gydyti konkrečiomis
priemonėmis. „Vaistų“ nuo dvasinių sužeidimų kartais tenka ieškoti ilgai, nes sunku
šias žaizdas atpažinti, dar sunkiau jas priimti, išmokti su jomis gyventi ir leisti Dievui
jas perkeisti.
Toje ligoninėje susipažinau su keliomis
garbingo amžiaus moterimis, kurių kelias į

susitaikinimą su liga, į jos perkeitimą buvo
labai skirtingas. Viena jų visą gyvenimą dirbo stomatologe. Ligoninėje jau nebeįstengė
savimi pasirūpinti ir vis klausdavo manęs:
„Ką bloga gyvenime padariau, kad mano
paskutinės dienos tokios sunkios ir skausmingos? Kur žiūri Dievas? Nieko nebenoriu, – noriu išeiti.“ Iš jos lūpų girdėjau sklindant skausmą, pyktį, nusivylimą ir begalę
kaltinimų.
Gretimoje palatoje gulėjo kita moteris,
visą laiką gyvenusi kaime, o po autoavarijos prikaustyta prie ligoninės lovos. Ji vis
kalbėjo, kad nori pamatyti savo sesę, savo
trobelę, gyvulėlius, kad labai nori vaikščioti
ir kad kas dieną bando žengti po žingsnelį.
Mačiau jos rankose rožinį ir netgi brevijorių. Stebėjausi, kad ji nepyksta ant Dievo,
nekaltina, bet su viltimi ir pasitikėjimu sako:
„Mačiau Dievo pagalbą visą savo gyvenimą, mačiau jo stebuklus, nejau dabar, ištikus bėdai, nepriimsiu ir šiek tiek kančios?“
Po trijų savaičių lydėjau šią moterį ligoninės koridoriais – jau be niekieno pagalbos
ji įstengė atsikelti ir tęsti savo gyvenimo
kelionę; grįžusi į tėviškę, darbavosi dar ne
vienus metus. Šioje vietoje norisi pacituoti
pranašą Izaiją: „Jis duoda pavargusiam jėgų
ir bejėgį atgaivina. Net jaunuoliai pavargsta
ir pailsta, jauni vyrai krinta išsekę. Bet tie,
kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie
pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails“ (Iz 40, 29–31).
Sunkumai ir negandos – tai galimybė mums sustoti. Tai didžiųjų perkeitimų
ir persikeitimų laikas. Laikas, kai Dievas,
anksčiau neradęs galimybės įsiterpti į nuolatinį mūsų skubėjimą, bėgimą per gyvenimą,
primena apie save. Jis girdimas tuomet, kai
nutyla gyvenimo triukšmas. Įvairūs iššūkiai,
ligos, negandos mūsų gyvenimą gali netgi
pozityviai perkeisti. Tokiomis akimirkomis
mobilizuojamos visos fizinės ir ypač – dvasinės jėgos. Skausmas apvalo mūsų sielas,
o kaip tik siela primena mums, kad žemėje
negyvensime amžinai. Jeigu tokiomis akimirkomis pavyktų savo žvilgsnį bent mirks-
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niui nukreipti į Tą, kuris vienintelis gali
pagydyti dvasinį skausmą, jis galėtų mus
paguosti, išgydyti mūsų sielą net pasinaudodamas liga. Mes, krikščionys, turėtume
suprasti, kad liga nėra apsunkinimas, kad
kartais ji yra netgi dovana. Dažnai tai tenka
girdėti iš krikščioniškų šeimų, auginančių
nepagydomai sergančius vaikučius. Šie
tampa jiems dovana, padedančia suvokti,
ką iš tiesų reiškia būti žmogumi, ką reiškia
gyventi dėl kito, ką reiškia savo gyvenimą
dovanoti ir kitiems atiduoti. Kančia mūsų
gyvenimą gali padaryti tauresnį ir kartu
vesti prie Dievo. Turime pripažinti, kad

Būkime gailestingi
Kartą Dievas pasiuntė į žemę savo pasiuntinį. Keliaudamas jis sutiko žmogų, sirgusį raupsais. Išgirdęs, kad nepažįstamasis
atėjęs iš dangaus, raupsuotasis prašė: „Gal
galėtum mane pagydyti?“ „Žinoma“, – atsakė šis ir pasigailėjęs pagydė raupsuotąjį.
Bet jį įspėjo: „Po septynerių metų sugrįšiu
pažiūrėti, kaip elgeisi su savo sveikata.“
Keliaudamas toliau sutiko neregį, kuris taip pat jo maldavo: „Pasigailėk manęs,
išgydyk!“ Ir jis buvo pagydytas, tačiau nepažįstamasis vėl perspėjo: „Po septynerių
metų sugrįšiu pažiūrėti, kaip tu naudojaisi
atgautu regėjimu.“
Eidamas toliau sutiko luošą žmogų,
kuris irgi meldė būti išgydytas. Sugrąžinęs
jam sveikatą, taip pat pažadėjo po septynerių metų sugrįžęs pažiūrėti, ką šis bus nuveikęs su savo sveikomis kojomis.
Praėjo septyneri metai, ir jis sugrįžo.
Nuėjęs į raupsais sirgusio žmogaus namus,
prieš pabelsdamas į duris, pasivertė raupsuotu. Pamatęs jį, žmogus varė šalin šaukdamas: „Eik iš čia, kad ir aš neapsikrėsčiau!“ Tą akimirką nepažįstamasis parodė,
kas esąs, ir tarė: „Tesugrįžta tavo liga“, ir
bematant žmogus vėl susirgo raupsais.
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ne tik jo keliai, bet ir veikimas mums nėra
iki galo suvokiamas. Rūpindamiesi kito
gerove, mes geriau suprantame, ką reiškia
savo gyvenimą dovanai kitiems atiduoti.
Mūsų, „sveikųjų“, gyvenime nebelieka
dvasinės egoizmo dykumos, jei patys esame savo artimo gailestingumu išgydomi.
Ir tik iš tiesų pasveikę galėsime bandyti
padėti kitiems. O veikimo receptas yra tik
vienas: nepailsti matyti, žvelgti ir klausti
savęs: Dieve, kokia yra mano vieta šiame
pasaulyje, mano aplinkoje? Ką tu man tyliai tari tada, kai manyje nurimsta pasaulio
šurmulys?..

Joseph Donders, OFM

Tada nukeliavo pas žmogų, kuriam
buvo grąžinęs regėjimą. Pabeldęs į duris,
apsimetė aklu. Kai žmogus jį pamatė, išsigandęs pasakė: „Keliauk, elgeta, aš neturiu
tau laiko.“ Ir bematant apako.
Paskui nepažįstamasis nuėjo pas žmogų,
kurį buvo išgydęs nuo luošumo. Pabeldęs į
jo duris, pats apsimetė luošu. Jas atidaręs
žmogus pasitiko šypsodamasis. „Užeik į
vidų, – pakvietė. – Kaip gerai, kad šiandien
pas mane atėjai. Aš laukiu nepažįstamojo,
kuris prieš septynerius metus mane išgydė.
Esu tikras, kad atėjęs šiandien jis pagydys
ir tave.“ Žmogus, buvęs gailestingas savo
artimui, liko sveikas.
Mums visiems reikia gailestingumo.
Mums jo reikia, nes buvome šiurkštūs kitiems. Jiems reikia gailestingumo, nes buvo
žiaurūs mums. Tik gailestingumas gali
mums padėti ir mus išgelbėti. Šv. Pranciškus Asyžietis sakė: „Kur yra gailestingumas, ten nėra nei prabangos, nei kietos širdies. Būkite gailestingi, ir jūs susilauksite
gailestingumo.“
Iš anglų k. išvertė Nijolė Kersnauskaitė
www.skambekizodi.org
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Paspauskite mygtuką ir melskitės!
„JUST PRESS
t. Peteris pradėjo dar
PLAY AND PRAY“
prieš septynerius metus,
(„Paprasčiausiai spauskartu su grupe bendrakite PLAY ir melskiminčių Dubline kurdatės“) – toks straipsnis
mas maldai skirtą airių
stambia antrašte pasirojėzuitų interneto portalą
dė laikraštyje „Metro“ –
Sacred Space („Sakrali
nemokamame Jungtierdvė“).
nės Karalystės leidinyŽinoma, anuomet inje autobusų, metro ir
terneto galimybes varžė
traukinių keleiviams –
palyginti lėtas ryšys ir
netrukus po to, kai 2006 m.
ribota talpa. Dėl to „Sakrali erdvė“ tenkinosi vien
kovą anglų jėzuitai įkūrė
negausiai iliustruotu tekstu.
naują interneto svetainę
Pray-as-you-go („Melski2006 m. interneto galimybės
buvo gerokai padidėjusios.
tės kelyje“). Straipsnio auDabar internetu praktiškai
torius, vien tik iš atsiliepimų
nemokamai galima perduogirdėjęs apie šią naujovę,
MP3 formatu pateikiančią
ti ir garsą, o MP3 formatas
muzikiniais intarpais perbei itin populiarūs portatypintus kasdienius Šventojo
viniai grotuvai, pavyzdžiui,
Rašto skaitinius bei klausi„iPod“, nekliudomai leidžia
mus jo apmąstymui, ir nugarso įrašų klausytis bet
sprendęs pats tai išbandyti,
kur ir bet kada. Anksčiau,
prisipažino tapęs nuolatiniu
kai įrašai buvo magnetiniai
šios svetainės lankytoju.
arba skaitmeniniai, reikėdaStraipsnio antraštė puivo ieškoti būdų, kaip juos
kiai perteikia šio sumanyišplatinti. Visa tai nemažai
mo idėją: kasdienėse kekainavo. Kadangi garso
lionėse į darbą ir iš jo laiįrašus internetu galima plaką gaištantiems žmonėms Nuotr. iš žurnalo Jésuites, 2011
tinti nemokamai, tai atveria
padėti melstis su Šventuoju
didžiules galimybes apašRaštu, kad šį laiką jie išnaudotų reguliariai talauti ir tuo reikia naudotis! Šiuo atveju
maldai, ir ne vien tik „kalbėdami poterius“, buvo pereita nuo teksto, matomo kompiubet pasitelkę ignaciškąjį metodą apmąstytų terio ekrane, prie girdimo, nuo skaitomos
Dievo Žodį ir jo veikimą savo gyvenime, maldos prie maldos, kurią galima melsti
taip stiprindami asmeninį ryšį su Dievu.
drauge su kitu žmogumi, be to, ją dar paSumanymas pasiūlyti melstis kelyje lydi ir muzika. Perėjimas nuo skaitymo
kilo t. Peteriui Scally, SJ, kuriam Didžio- prie klausymo labai reikšmingas, nes skaisios Britanijos jėzuitų provincijolas ir pa- tymas, kaip komunikavimo būdas, prieivedė jį įgyvendinti, naudojantis naujomis namas ne visiems žmonėms. Ankstesniais
masinės komunikacijos priemonių tei- amžiais, kai daugelis žmonių skaityti apskiamomis galimybėmis. Pažintį su jomis kritai nemokėjo, Bažnyčia puikiai „komu-
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nikavo“ be rašyto teksto, Evangelijos žinią
perduodama naudojant muziką, paveikslus,
skulptūras, pamokslus, vaidinimus, spalvas
ir netgi kvapus. Bet atsiradus spaustuvėms
ir padidėjus raštingumui, kaip tik rašytas ir
spausdintas žodis religijoje tapo vyraujantis. Tad dabar atsirado gera proga iš dalies
atstatyti pusiausvyrą.
Įgyvendinant šį projektą, didelis dėmesys skirtas tinkamos muzikos paieškoms.
Anot t. Peterio, „muzikos svarbą šiuo atveju sunku perdėti, nes ji turi galią paliesti
žmogaus sielą; be to, jeigu muzika gerai
parinkta, viskas drauge tampa grožio, estetikos objektu“. Šv. Ignacas gerai žinojo,
kad žmogui reikalingas tam tikras pasirengimo maldai laikas, kad pradedant melstis
pirmiausia būtina nutilti ir nurimti. Šiuo
atveju muzika atlieka svarbų pasirengimo
vaidmenį. Tam tikslui ieškota tokios, kuri
padėtų susikaupti, išgyventi Dievo artumą,
išgirsti Dievo Žodį ir jam atsiverti.
Medžiaga „maldai kelyje“ rengiama
savaitinėmis „porcijomis“. Daugiau kaip
20 savanorių, jėzuitų ir tinkamai pasirengusių bei ignaciškąjį dvasingumą praktikuojančių pasauliečių, rengia klausimus,
padedančius klausytojams apmąstyti Šventojo Rašto skaitinius. Peržiūrėjus parengtą
medžiagą, kiekvienai dienai parenkama
atitinkama muzika, pradedant Palestrina,
Bachu, Mocartu ir baigiant Taizé giesmėmis, originaliu Afrikos tautų ar filipiniečių
folkloru, šiuolaikine liturgine muzika ar net
krikščioniškuoju roku. Tikslas – rasti tokią
muziką, kuri atspindėtų dienos Evangeliją
ir tai, ką joje įžvelgė klausimus jos apmąstymui parengęs autorius, kad visa meditacija – žodžiai ir muzika – sudarytų darniai
skambančią visumą.
Paskui visa reikia įrašyti. Kartais tai
užtrunka ir savaitę. Paprastai kviečiami du
skaitovai – vyras ir moteris: vienas skaito
Šventojo Rašto ištraukas, antrasis – kitus
tekstus. Į šią veiklą yra įsitraukę per 100
savanorių, atstovaujančių kone visiems dia-
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lektams, kurių Anglijoje yra labai daug.
Įrašytas tekstas jungiamas su muzika, nemokamai naudojantis puikia programine
„Audacity“ įranga. Savaitiniai įrašai MP3
formatu skelbiami interneto svetainėje.
Kadangi visas šis darbas gana ilgas ir
atsakingas, padedant pagalbininkams savanoriams, jį organizuoja keletas etatinių
darbuotojų, neretai sulaukiančių ir tokių atsiliepimų: „Buvau nustebintas. Autobusas,
kuriuo vykau į darbą, tapo šventa maldos ir
meditacijos vieta. Keliaudamas nebegaliu
be jos apsieiti.“ „Buvau praradęs įprotį kasdien reguliariai melstis, o „Melskitės kelyje“
padėjo man susigrąžinti maldą ir meditaciją“. „Melskitės kelyje“ yra šventovė, jauki
priebėga pavargusioms, sutrikusioms sieloms, laukiančioms iš Viešpaties ramybės ir
meilės.“ Šie atsiliepimai – ne tik iš Anglijos,
bet ir iš JAV, Filipinų bei kitų šalių.
Interneto svetainė „Melskitės kelyje“
kasdien sulaukia apie 12 tūkst. lankytojų,
pasinaudojančių parengta medžiaga. Iš viso
nuo svetainės įsteigimo pradžios užregistruota apie 12 mln. apsilankymų iš įvairiausių pasaulio vietų. Jėzaus Draugijai tai yra
dar vienas būdas atsiliepti į Šventojo Tėvo
kvietimą „pasiekti tuos žemės kampelius,
kurių nepasiekia kiti“, kūrybingai ir išradingai naudojant naujausius technologijų laimėjimus tarnauti Evangelijai, atnešant ramybės metą ir vilties žodį pasauliui, kuriam
šiandien jo reikia kaip niekada anksčiau.
„Melskitės kelyje“ galima rasti adresu:
www.pray-as-you-go.org. Analogišką interneto svetainę www.modlitwawdrodze.pl
rengia lenkų jėzuitai.
Mokantys prancūziškai pagalbos kasdienei maldai ignaciškuoju metodu gali
ieškoti adresu: www.ndweb.org, angliškai –
www.ignatianspirituality.com.
Pagal Gedo Clapsono rašinį
Jėzaus Draugijos leidinyje Jésuites 2011,
parengė Jūratė Grabytė
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Joachim Hartmann, SJ

maldos mokytoja – kūrinija
Kvepia sakais, limpančiais prie darbinių
pirštinių. Kvepia mišku, samanomis ir pušų
spygliais. Vėjas prabėga medžių viršūnėmis, iš lėto siūbuodami sugirgžda jų kamienai. Netoliese čiurlena upeliukas, tyras kaip
sidabras. Saulės spinduliai prasiskverbia
pro ryto debesis ir pradeda šviesos bei šešėlių šokį. Nuo miško pakloto kyla drėgmė
ir kvapai. Po keleto valandų miško darbų
stabtelime priešpiečių. Į medžio kamieną
atremiame kirvius ir po varginančio darbo
gėrimės ramybe. Mes – tai mano tėvas ir aš.
Prisimenu laiką, kartu praleistą miške, kur
išmokau melstis kūrinijoje ir su ja.
Šie mano atsiminimai iš vaikystės ir jaunystės spontaniškai iškyla, kai galvoju apie
kūriniją ir maldą. Ir vis dėlto, kaip kūrinija ir
malda tarpusavyje susijusios? Esu pastebėjęs, kad gamta mane ramina, padeda suderinti mintis, jausmus, mane atveria kažkam,
kieno artumą joje patiriu. Gamta sukuria
ramybės atmosferą, sutelkia mūsų dėmesį ir
skatina užmegzti dialogą bei santykį su pačiu savimi. Ji primena ir stiprina pamatines
mūsų nuostatas, kurios maldai yra esminės.

Konstantino Karašausko nuotr.

Savo patirtis aš vėl atrandu Biblijoje
ir šv. Ignaco raštuose. Pasaulio sukūrimo
aprašymas Pradžios knygos pirmajame
skyriuje skamba kaip priedainis: „Dievas
matė, kad tai yra gera.“ Kūrinija mums
padeda rimtai žvelgti į gėrį ir grožį aplink
mus, visa dėkingai pripažinti ir galiausiai
viską vėl susieti su Kūrėju. Taip gali bręsti
svarbiausia nuostata, išreikšta 139 psalmės
žodžiais: „Šlovinu tave, nes esu nuostabiai
padarytas. Tavo visi darbai nuostabūs – aš
tai gerai žinau.“
Nuostaba, šlovinimas, dėkojimas, savęs
paties ir pasaulio, kaip visumos, priėmimas
gali tapti pagrindine maldinga nuostata.
Evangelijoje pagal Matą (6, 25–34) Jėzus
mus kviečia mąstyti apie kūriniją, kad joje
atpažintume, kaip Dievas mumis rūpinasi.
Šis pažinimas galėtų padrąsinti mus labiau
pasitikėti, gyventi „čia ir dabar“. Iš Ignaco
patirties: „Didžiausia paguoda jam būdavo žiūrėti į dangų ir žvaigždes. Tai jis darė
daug kartų ir ilgą laiką.“ Ignacui žiūrint į
kosmoso tvarką, daugiau tvarkos įgaudavo
ir jo sielos, jausmų, proto, jo vidinės energijos ir motyvų „kosmosas“. Ignacui kūrinija
buvo maldos mokytoja: „Kai jis matydavo
augalą, žolės stiebelį, lapą, gėlę ar kokį nors
vaisių, arba mąstydamas apie kokį nors
kirmėliuką ar kitą gyvūnėlį, [...] daug ko
išmokdavo ir gaudavo labai naudingų nurodymų dvasiniam gyvenimui.“
Gamtoje kūrėjas nori dalytis ir mums atsiskleisti. Esu dėkingas, kad nuo ankstyvos
vaikystės kontaktas su kūrinija atvėrė man
paprastą prieigą prie Dievo ir natūralų susitelkimą savyje. Man, kaip sielovadininkui,
gražu stebėti, kad daugeliui žmonių gamta
atveria visai paprastą kelią pas Dievą.
Jesuiten, 2011 / 1
Iš vokiečių k. išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
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Joe Kunnumpuram, SJ

Visur sutikti Dievą
Kontempliacijos metodas

Šiame straipsnyje pateikiamas keturiolikos pakopų kontempliatyvios maldos
metodas, padedantis sutikti Dievą visur,
atrasti savąjį ego ir jo apraiškas mūsų
kūne, kaip Dievo šventovėje. Mūsų ego
dažnai pasireiškia ir klaidingomis idėjomis
bei įsitikinimais, sukuriančiais neteisingą
tikrovės vaizdą. Dėl to mes nepajėgiame
suvokti pirminės tiesos apie save – kad
esame Dievo sukurti pagal jo paveikslą ir
panašumą, – ir klajojame baimės, liūdesio bei pykčio tamsybėse. Šie itin stiprūs
neigiami jausmai veikia mūsų kūną ir sukelia stresą. Jį galima pašalinti meditacija.
Atsipalaidavus išnyksta baimė, liūdesys ir
pyktis. Vidinio pasaulio tamsybes užlieja
meilės, ramybės ir džiaugsmo šviesa. Šioje šviesoje keičiasi mūsų klaidingos mintys, idėjos ir įsitikinimai, nes mes pagaliau
suvokiame ir priimame save kaip Dievo
kūrinius. Kai mūsų ego pamažu ištirpsta
Dievo šventovėje, iš mūsų būties gelmės
iškyla Kristus, kaip tikroji mūsų prigimtis.
Išgyvendami Kristaus artumą, su juo ir per
jį sueiname į glaudžią vienybę su Trejybės
Dievu. Šis dieviškas sąlytis mums padės
Dievą sutikti visur.
Ši kontempliacija truks apie pusvalandį, o rezultatas bus kokybinis pokytis mūsų
gyvenime ir darbuose – jie taps Gerąja Jėzaus Naujiena visai kūrinijai.
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1. Kūno, kaip Dievo šventovės,
kontempliacija
Meditacijai įsitaisyk patogiai. Atsisėsk
tiesiai. Ištiesk stuburą ir kaklą. Pamėgink
suvokti savo kūno dydį ir formą, pajusk
jį liečiančius drabužius. Atkreipk dėmesį į
savo kūno pojūčius. Pamažu suvoksi savo
kūno, kaip Dievo šventovės, sakralumą.
Kurį laiką tiesiog būk Dievo akivaizdoje,
ir kūnas nurims. Dievo artumoje mėgaukis
kūno atsipalaidavimu.

2. Garsų, kaip Dievo balso,
kontempliacija
Kai kūnas Dievo artumoje nurimsta,
sąmoningai įsiklausyk į garsus, sklindančius tavo aplinkoje. Įsiklausyk į tolimus ir
artimus garsus, į gausią jų įvairovę. Palengva pradėsi plūduriuoti garsų vandenyne.
Garsuose išgirsk tylą. Pamažu pradėsi girdėti švelnius virpesius, teikiančius ramybę
tavo dvasiai. Šioje gilioje tyloje pradėsi
jausti amžinus virpesius Dievo balso, kalbančio tau. Klausykis Dievo balso, švelniai
apgaubiančio visą tavo būtį. „Būk ramus,
žinok, aš tavo Dievas.“

3. Kvėpavimo, kaip Dievo dvasios,
kontempliacija
Dievo akivaizdoje tavo kūnas nurimsta, nurimsta ir tavo dvasia. Mėgaukis tuo
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atsipalaidavimu ir tyla. Palengva susitelk
į ritmišką savo kvėpavimą – į įkvėpimą ir
iškvėpimą, orą, einantį pro tavo šnerves ir
juntamą viršutine lūpa. Kurį laiką stebėk
kvėpavimą. Pamatysi kūną vos vos judant.
Stebėk, kaip paprastai įkvepi ir iškvepi.
Tavo kvėpavimas taps minkštas ir švelnus,
gilus ir ritmiškas, beveik nejuntamas. Tu
leisiesi vis gilyn ir gilyn į tylą. Šioje tyloje tavo dvasia susiliečia su amžina Dievo
Dvasia. Būk apglėbtas Dievo dvasios, kol
tavo siela pradės virpėti tuo pačiu ritmu
kaip ir amžinoji Dievo dvasia.

4. Pojūčių, kaip Dievo pajautimo,
kontempliacija
Dabar tavo kūnas, dvasia ir protas ilsisi
švelniuose amžinosios Dievo dvasios virpesiuose. Susitelk į kūne kylančius pojūčius.
Kai kurie jų yra teigiami ir malonūs, kiti
neigiami ir nemalonūs. Sąmoningai suvok
visus kylančius ir slūgstančius savo pojūčius. Palengva sutelk dėmesį į pakaušį. Stebėk, kokie pojūčiai kyla ar slūgsta. Susitelk
į pojūčius visoje galvoje – kaktoje, smilkiniuose, pakaušyje. Vėliau susitelk į pojūčius
akyse, nosyje, ausyse, lūpose, skruostuose ir
smakre. Kaklo srityje, gerklėje, pečiuose ir
mentėse. Paskui susitelk į pojūčius žastuose, alkūnėse, dilbiuose, riešuose, delnuose,
pirštuose ir jų galiukuose. Krūtinės srityje,
diafragmoje ir ties pilvu. Susitelk į pojūčius
nugaros viršuje, ties viduriu ir juosmenyje.
Dubens srityje, ties sėdmenimis ir lyties
organais. Susitelk į pojūčius šlaunyse, keliuose, blauzdose, kulkšnyse, pėdose, paduose, kojų pirštuose ir jų galiukuose. Tegul
visi pojūčiai kyla ir slūgsta tavo sąmonėje.
Dabar „peržvelk“ pojūčius savo kūne, kildamas aukštyn nuo kojų pirštų galiukų iki
pakaušio, kiekvieną kūno dalį mintyse pereidamas lėtai ir švelniai. Kai suvoksi, kokie
pojūčiai kyla ar slūgsta, pajusi Dievo prisilietimą kaip kūno potyrį, teikiantį paguodą
ar nepaguodą priimant šią Dievo dovaną.
Nutilęs ir susitelkęs, išlik šios būsenos.

5. Gyvenimo, kaip Dievo dovanos,
kontempliacija
Tavo kūnas, protas ir dvasia įsisąmonino
per pojūčius pasireiškiantį Dievo artumą.
Dabar tegul sąmonėje iškyla ir visos tavo
gyvenimo patirtys. Kai kurios yra teigiamos,
kai kurios – neigiamos. Susitelk ties laisvai
pasirinkta teigiama arba neigiama patirtimi.
Sąmoningai gilinkis į ją. Stebėk kylančius
jausmus. Jie gali būti teigiami – malonūs,
džiugūs, bet gali būti ir neigiami, pvz., baimė, pyktis ar liūdesys. Susitelk į tą jausmą,
kurį čia ir dabar išgyveni stipriausiai. Leisk
jam augti iki maksimumo. Dabar susitelk į
teigiamą arba neigiamą ir po visą tavo kūną
sklindantį pojūtį. Pasilik su šiais tavo sąmonėje kylančiais ir slūgstančiais pojūčiais.
Stebėk kūno pojūčius, kol jie sumažės ir visiškai išnyks. Šiame procese tavo kvėpavimas, kūno judesiai, iškylantys vaizdai, spalvos, šviesa ar dieviški įvaizdžiai, spalvos ir
šviesa, gali padėti išsklaidyti kūno pojūčius,
kad kūne, kaip Dievo dovaną, pajaustum
darnius virpesius.

6. Kūno virpesių, kaip dermės su
Dievu, kontempliacija
Patirdamas, kaip nyksta kūno pojūčiai,
išlik šios būsenos, kol visi kūno pojūčiai iš
pradžių sustiprės, o paskui visiškai išnyks.
Palengva kūnas nurims. Nurims protas.
Nurims ir dvasia, susiliejusi su Dievo dvasia. Kai Dievo dvasia pradės laisvai lietis iš
tavo būties šerdies, kūne pajusi darnius virpesius. Pajusi atsipalaidavimą, lengvumą,
laisvumą ir patogumą – lyg plūduriuotum
erdvėje. Palengva ištirpsta visos įtampos, ir
tu patiri tikrą dermę su Dievu.

7. Širdies gelmės, kaip vidinės Dievo
šventovės, kontempliacija
Patirdamas vis didesnę dermę su Dievu, sutelk dėmesį į savo krūtinę, į patį širdies centrą. Ten pradėsi jausti darnius, vis
stiprėjančius virpesius. Galbūt palengva
pajusi, kad tavo širdis sušyla. Tavo akys
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prisipildo dieviškos šilumos. Tavo ausys
prisipildo dieviškos šilumos. Tavo nosies
šnervės prisipildo dieviškos šilumos. Tavo
lūpos prisipildo dieviškos šilumos. Tavo veidas prisipildo dieviškos šilumos. Tavo kūnas
prisipildo dieviškos šilumos. Tavo širdis prisipildo dieviškos šilumos. Tavo rankos prisipildo dieviškos šilumos. Tavo kojos prisipildo dieviškos šilumos. Tavo pėdos prisipildo
dieviškos šilumos. Mėgaukis šia patirtimi,
kol visas tavo kūnas, amžinojo Dievo šventovė, prisipildys dieviškos šilumos.

8. Kristaus šviesos vidinėje Dievo
šventovėje kontempliacija
Sutelkdamas dėmesį į širdies centrą,
palengva vis gilyn eini į Dievo šventovę.
Ši šventovė sklidina spindinčios Kristaus
šviesos. Leisk jai visiškai užlieti tavo širdį,
tavo sielą, tavo dvasią, tavo protą ir visą tavo
kūną. Tegul Kristaus šviesa pripildo kiekvieną tavo kūno ląstelę. Joje ir tu pradedi švytėti.
Tavo akys švyti Kristaus šviesa. Tavo ausys
švyti Kristaus šviesa. Tavo nosis švyti Kristaus šviesa. Tavo lūpos švyti Kristaus šviesa.
Tavo veidas švyti Kristaus šviesa. Tavo kūnas švyti Kristaus šviesa. Tavo širdis švyti
Kristaus šviesa. Tavo rankos švyti Kristaus
šviesa. Tavo kojos švyti Kristaus šviesa.
Tavo pėdos švyti Kristaus šviesa. Mėgaukis
šia patirtimi, kol visas tavo kūnas, amžinojo
Dievo šventovė, prisipildys Kristaus šviesos.

9. Kristaus meilės vidinėje Dievo
šventovėje kontempliacija
Kai maudaisi Kristaus šviesoje, meilė, trykštanti iš Kristaus širdies, pamažu
meiliai apglėbia tave. Tegul Kristaus meilė
pripildo kiekvieną tavo kūno ląstelę. Tu
pradedi spindėti Kristaus meile. Tavo akys
spindi Kristaus meile. Tavo ausys spindi
Kristaus meile. Tavo nosis spindi Kristaus
meile. Tavo lūpos spindi Kristaus meile.
Tavo veidas spindi Kristaus meile. Tavo
kūnas spindi Kristaus meile. Tavo širdis
spindi Kristaus meile. Tavo rankos spindi
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Kristaus meile. Tavo kojos spindi Kristaus
meile. Tavo pėdos spindi Kristaus meile.
Mėgaukis šia patirtimi, kol visas tavo kūnas, amžinojo Dievo šventovė, prisipildys
Kristaus meilės.

10. Kristaus ramybės vidinėje Dievo
šventovėje kontempliacija
Kai Kristaus meilė apima visą tavo
kūną, tave užlieja ir Kristaus ramybė. Tegul
Kristaus ramybė pripildo kiekvieną tavo
kūno ląstelę. Tu esi pripildytas Kristaus
ramybės. Tavo akys pripildytos Kristaus
ramybės. Tavo ausys pripildytos Kristaus
ramybės. Tavo nosis pripildyta Kristaus
ramybės. Tavo lūpos pripildytos Kristaus
ramybės. Tavo veidas pripildytas Kristaus
ramybės. Tavo kūnas pripildytas Kristaus
ramybės. Tavo širdis pripildyta Kristaus
ramybės. Tavo rankos pripildytos Kristaus
ramybės. Tavo kojos pripildytos Kristaus
ramybės. Tavo pėdos pripildytos Kristaus
ramybės. Mėgaukis šia patirtimi, kol visas
tavo kūnas, amžinojo Dievo šventovė, prisipildys Kristaus ramybės.

11. Kristaus džiaugsmo vidinėje
Dievo šventovėje kontempliacija
Gili Kristaus, esančio tavo širdyje, patirtis suteikia tau neapsakomą – dangišką –
džiaugsmą. Tave, kiekvieną tavo būties
skaidulą, pripildo Viešpaties džiaugsmas.
Tu pradedi šypsotis Kristaus džiaugsmu.
Tavo akys šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo ausys šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo nosis šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo lūpos šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo veidas šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo kūnas šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo širdis šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo rankos šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo kojos šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Tavo pėdos šypsosi Kristaus džiaugsmu.
Mėgaukis šia patirtimi, kol visas tavo kūnas, amžinojo Dievo šventovė, prisipildys
Kristaus džiaugsmo.
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12. Vienybės su Kristumi vidinėje
Dievo šventovėje kontempliacija
Kai tave pripildo Viešpaties šviesa,
meilė, ramybė ir džiaugsmas, įvyksta kai
kas paslaptinga. Savo vidinėje šventovėje tu pradedi išgyventi gilią vienybę su
Kristumi. Tavo širdis yra Kristaus širdis.
Tavo kūnas yra Kristaus kūnas. Tavo protas yra Kristaus protas. Tavo dvasia yra
Kristaus dvasia. Tavo žodžiai yra Kristaus
žodžiai. Tavo mintys yra Kristaus mintys.
Tavo vaizduotė yra Kristaus vaizduotė.
Tavo jausmai yra Kristaus jausmai. Tavo
pojūčiai yra Kristaus pojūčiai. Tu pats esi
Kristaus pojūtis. Nebeesi vien savimi – esi
Kristaus artumas, nešantis Gerąją Naujieną
visai kūrinijai.

13. Vienybės su Dievu jo kūrinijos
šventovėje kontempliacija
Kai tave pripildo Kristaus artumas, pradedi suvokti, kad gyveni Kristaus širdyje;
Kristus gyvena kūrinijos širdyje, o visa kū-

rinija gyvena Dievo širdyje. Paties Dievo
meilė kuria ir palaiko visą kūriniją. Tavo
širdis virpa Dievo meile, liepsnojančia
Kristaus širdyje ir pasireiškiančia kūrinijoje. Kristuje ir per jį tu pradedi atrasti Dievą
visur. Tu jau nebesi toks pat. Savo tikrąją
prigimtį Jėzuje Kristuje tu aiškiai suvokei
kaip mylimo Dievo sūnaus ar dukros. Tave
pripildo Geroji Jėzaus Naujiena. Tu pradedi atspindėti Dievo garbę, apreikštą visai
kūrinijai.

14. Dabarties momento suvokimas,
kad sutiktum Dievą visur
Baigęs kontempliaciją pasijunti pripildytas Dievo artumo ir pradedi gyventi
nuostabia dabartimi. Viskas kūrinijoje skelbia Dievo meilę. Pasidaro lengva Dievą
sutikti visur. Kadangi esi pripildytas Dievo
meilės, ir visą kūriniją matai tos meilės nutviekstą. Kaip žyrančius saulės spindulius,
kaip šaltinio srovenimą patiri visokeriopą
palaimą, nusileidžiančią iš dangaus per
Jėzų Kristų.

Kontempliatyvi malda
Kristaus siela, pašvęsk mane.
Kristaus kūne, išgelbėk mane.
Kristaus žaizdos, išgydykite mane.
Kristaus kraujau, sustiprink mane.
Vandenie iš Kristaus Širdies,
nuplauk mane.
Kristaus kančia, sustiprink mane.
Savo širdyje paslėpk mane.
Kristaus šviesa, apšviesk mane.
Kristaus meile, spindėk manyje.
Kristaus ramybe, įsiliek į mane.
Kristaus džiaugsme, šypsokis manyje.
Kristaus dvasia, vesk mane.
O Dieve Jėzaus, išgirsk mane.
Mano mirties valandą
pasiimk mane namo,
kad su visais Tavo šventaisiais
garbinčiau Tave per amžių amžius.
Amen.

Iš anglų k. išvertė
t. Vidmantas Šimkūnas, SJ
JIVAN 2011 kovas
T. V. Sadausko nuotraukos
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Bendruomenëse

Kristina Rankelytė,

Lietuvos KG bendruomenės pirmininkė

Šv. Juozapo apglėbti
Kovo 19-osios rytą daugelis mūsų, Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narių iš Vilniaus, Alytaus, Kauno,
Rokiškio, Anykščių, Šiaulių, Panevėžio,
traukėme į Kauną – kasmetiniu tapusį bendruomenės suvažiavimą. Kartais žodis „suvažiavimas“ ne vieną, net ir bendruomenės
narį, trikdo dėl jame slypinčio dar palyginti nesenos praeities aido ir patirčių... Bet
šiuokart tiesiog neradome tinkamesnio žodžio mūsų metiniam visuotiniam (kiek tai
įmanoma) susirinkimui įvardyti (beje, kas
ketveri metai tampančiam neeiliniu – rinkiminiu), kuris yra ir bendruomenės valdymo
organas...
Paskutiniais metais tapo įprasta suvažiavimą rengti pavasarėjant – vasario ar kovo
mėnesį. Vienais metais giedojome Tautišką
giesmę ir širdyse kėlėme trispalvę, nes ši
diena sutapo su Kovo 11-ąja, o šiemet buvome apglėbti šv. Juozapo... Tad sveikinimo žodyje Lietuvos jėzuitų provincijolas
t. Gintaras Vitkus sakė, kad ir mes esame
kviečiami branginti mums patikėtą lobį,
kaip šv. Juozapas brangino savąjį – Mariją
ir Jėzų. „Linkiu, kad bendruomenė mokėtų
kalbėtis, atpažinti ženklus, gyventi Žodžiu
ir darytų pasaulį dieviškesnį.“
Mūsų, bendruomenės narių, susirinko per septyniasdešimt. Džiaugėmės net
penkių tėvų jėzuitų, bendruomenės bičiulių ir palydėtojų, bendryste, taip pat trimis
viešniomis iš Latvijoje besikuriančios KG
bendruomenės. Tačiau ypatingasis svečias
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ir pranešėjas buvo Petras Plumpa – disidentas, ateitininkas, visuomenės, politikos
veikėjas, sovietmečiu už pogrindinę veiklą
ištremtas, kalėjęs lageriuose, vėliau rūpinęsis draudžiamos literatūros leidyba ir platinimu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę
ėjęs LR Saugumo tarnybos generalinio direktoriaus, vėliau – LR Vyriausybės patarėjo religijos klausimais pareigas, šiuo metu –
aktyvus ateitininkų organizacijos narys,
Marijos radijo savanoris. Kiek stebėdamasis bendruomenės kvietimu atvykti į Kauną
(esą Kaunas nė kiek ne menkesnis dvasinio
potencialo centras už Vilnių su Teologijos
fakultetu, daugybe gerų dėstytojų bei kunigų...), svečias pradėjo dalytis savo gyvenimo patirtimi. Tai buvo daugiau asmeninis
liudijimas apie savąjį krikščioniško gyvenimo kelią, kuriame būta ryškių Dievo palytėjimo ženklų.
Pirmasis „stuktelėjimas“ – tai knyga
apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimus
Fatimoje, paskui lageryje atrastas Šventojo Rašto žodis. „Niekada neprašiau, kad
man atsiųstų duonos,
bet kad užrašytų keletą Šventojo Rašto
eilučių. Taip man sesuo atsiuntė laiške perrašiusi Kalno pamokslą, – pasakojo P. Plumpa, aiškiai patyręs, ką
reiškia žodžiai „Žmo-
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gus gyvas ne vien duona.“ – Šventasis Raštas yra įšaldyta Šventoji Dvasia; kai jį pradedi medituoti, pasitelkdamas protą, valią, jis
pradeda „tirpti“, ir iš jo pasklinda Šventoji
Dvasia.“ Šventasis Raštas yra gyvybės šaltinis, bet to neužtenka: „Jei jis mane maitina,
kyla noras pasidalyti tuo su kitu – jei myli,
negali likti vienas, nori dalytis su kitu tuo,
kas tave pamaitino, ir čia prasideda apaštalavimas“, – kalbėjo pranešėjas. Dar vienas
atradimas jam buvo šv. Tomo Kempiečio
knyga „Kristaus sekimas“, taip pat gauta
lageryje. „Autoriaus mąstymas apie Švč.
Sakramentą apvertė mano pasaulėvaizdį“, –
sakė svečias. Trečiasis „stuktelėjimas“ –
užtarimo maldos atradimas, kai būrelis
žmonių sutaria „nukreipti savo maldos spindulius“ viena kryptimi. Tuomet tarp jų yra ir
Kristus, nematomas, bet galingai veikiantis.
Štai kodėl reikalinga bendruomenė.
„Net ir karceryje sėdint yra daug galimybių pasninkauti: mintimis, širdimi... O
Šventasis Raštas sako: aš esu duona, nužengusi iš dangaus, kas ją valgys, nemirs per
amžius...“ Eucharistijos slėpinio atradimas
svečiui buvo dar vienas stiprus išgyvenimas krikščioniško gyvenimo kelyje, kaip
ir Dievo Gailestingumo slėpinio šventimas
bei meilė Švč. Jėzaus Širdžiai. „Naktinėje
pamainoje, prie staklių peilių gamykloje,
medituodavau po vieną Švč. Jėzaus Širdies
litanijos invokaciją. Taip per naktį sukalbėdavau vos trečdalį litanijos. O ryte eidavau

Ramūno Janulaičio nuotraukos

namo kaip gerai išsimiegojęs. Jėzaus Širdis
lageryje man buvo Eucharistijos pakaitalas.
O dabar, laisvėje, Komunija man yra Jėzaus
Širdies slėpinio meditavimo tęsinys“, – liudijo Petras Plumpa.
„Dangaus Karalystė nėra nei ten, nei
čia, bet jūsų širdyse... Reikia nuolat prašyti,
kad Jėzus padarytų mano širdį pagal savo
širdį, o tas, kuris turi Jėzaus Širdį, negali
neapaštalauti. Dievas labiausiai nori būti
pažintas. Tik pažintas Dievas yra gyvas.
Tai – pirmas apaštalavimo žingsnis. O meilė
niekada neturi poilsio“, – baigė pranešėjas
savo liudijimą, turėjusį įvesti mus į mąstymą apie pasauliečio – krikščionio – buvimą
Bažnyčioje ir pasaulyje.
Šis tikėjimo liudijimas per asmeninę
patirtį susilietė ir su Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės principais: artumu
Mergelei Marijai, Dievo Žodžio apmąstymu, Švč. Jėzaus Širdies garbinimu, apaštalavimu, malda vienų už kitus, darančia mus
bendruomene.
P. Plumpos pasiūlyti klausimai aptarti
grupelėse skatino rimtai susimąstyti. Galbūt
dabar prie jų galėtų stabtelėti ir skaitantys
šias eilutes: nuo ko prasideda krikščioniško
gyvenimo erozija – dvasininkų ar pasauliečių? Ar yra prasmė prožektoriumi apšviesti saulę, t. y. ar yra prasmė pasauliečiams
melstis už kunigus? Kokia pagrindinė geros
maldos sąlyga? Kokia vertybė svarbiausia:
tobulumas, meilė ar šventumas?
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Bendruomenëse
Pasidaliję mintimis grupelėse, po sočių
pietų į praėjusius KG bendruomenės metus
žvelgėme iš trijų dienos peržvalgos žodžių
perspektyvos: ačiū, atleisk, rytoj. Jais savo
kasdienėse peržvalgose šiuo metu vadovaujasi net 215 narių 25-iose vietos bendruomenėse. Ne vienas jų yra įsitraukęs į
dvasinio palydėjimo tarnystę, aktyviai dalyvauja savo parapijos gyvenime.
Vienas konkrečių bendruomenės suvažiavimo sprendimų – Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės logotipo
priėmimas vieniems metams (naudojant
ir svarstant, ar jis pasiteisina). Šis ženklas
pamažu „ryškėjo“ nuo 2008 metų, kai trijų
delegatų grupelė pristatė Lietuvos bendruomenę Fatimoje vykusioje Pasaulio KG
bendruomenės Generalinėje asamblėjoje.
Vieni jame mato sirpstančią avietės uogą,
primenančią, kad nors ir esame skirtingi,
bet Jėzaus glėbyje; kiti labiau įžvelgia į
krūvelę surinktus skirtingus akmenėlius,
virš kurių iškyla Kristaus kryžius – mėlynos, tarsi Marijos apsiaustas, spalvos...
„Suvažiavimo tikslas – susirinkus draugėn pamatyti, kad esame tame pačiame
kelyje. Visada yra plotis ir gylis. Bendruomenė ne tik plečiasi skaičiumi, bet eina ir į
gylį, o eidami į gylį niekada nerasime dugno...“ – dieną užbaigė ir į Eucharistiją pakvietė t. Algimantas Gudaitis, SJ, Lietuvos
krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
Bažnyčios asistentas.
Nebuvome svetimi ir pasaulio įvykiams: per šv. Mišias savo „maldos spindulius“ nukreipėme ir į Japoniją, kur taip
pat įsikūrusi Krikščioniškojo gyvenimo
bendruomenė. Šv. Mišių rinkliava buvo
skirta Pasaulio KG bendruomenės apaštaliniam fondui.
Beje, tądien Viešpats dabino savo kūriniją sniegu. Suvažiavimo pradžioje kažkas
pastebėjo: „Šv. Juozapo dieną Viešpats mus
„rengia“ baltai, kaip nuotaką...“ Turbūt tai
buvo vienas iš jo mirktelėjimų, kviečiančių
jo ieškoti ir rasti visuose dalykuose.
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Liepsna,
įžiebianti kitas
Šių metų vasario 9–12 d. šv. Ignaco
tėviškėje Lojoloje, Ispanijoje, vyko konferencija „Liepsna, įžiebianti kitas liepsnas“, skirta jėzuitų mokyklų kapelionams
bei sielovados koordinatoriams. Tikslas –
pasidalyti sielovados darbo džiaugsmais ir
rūpesčiais, gražiausia patirtimi ir naujais
iššūkiais, semtis įkvėpimo ir įkvėpti kitus.
Susirinko apie 120 dalyvių iš įvairių Europos valstybių: Albanijos, Belgijos, Prancūzijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Belgijos,
Olandijos, Lietuvos ir kitų kraštų. Lojola
ignaciškosios šeimos nariams ypatinga
vieta – čia Ignacas pradėjo savo dvasinę
kelionę su Kristumi. Daugumai konferencijos dalyvių buvo puiki proga iš naujo tai
išgyventi, pajusti visus vienijančią ignaciškąją dvasią ir grįžti į savo mokyklas su
liepsnojančia širdimi.
Konferencijos pradžioje buvo numatyta
ekskursija po Lojolą. Dieną pradėjome ryto
malda ir įvadine paskaita apie šv. Ignacą.
Paskui – asmeninis laikas: vaikštinėjome
po Šv. Ignaco baziliką, jo namą, meldėmės
Ignaco atsivertimo kambaryje-koplyčioje.
Ši kelionė į praeitį – Ignaco gimtųjų vietų
lankymas – leido realiai prisiliesti prie to,
apie ką anksčiau teko tik skaityti ir įsivaizduoti. Liko įkvėpti daugelis konferencijos
dalyvių, ypač pirmą kartą atvykusių į Lojolą.
Paskui daug kalbėjomės, dalijomės gerąja darbo mokykloje patirtimi. Išklausėme
keletą pranešimų, labiausiai palietusias įžvalgas aptarėme grupelėse. Jėzuitas iš Prancūzijos Bernard’as Peetersas kalbėjo apie
Jėzų, kuris ėjo į „paribius“, nebijojo būti pažeistas (pvz., plaudamas mokiniams kojas –
Jn 13, 1–30), priverstas keisti savo vidines
nuostatas (istorija su sirofinikiete moterimi

Draugijoje

Mk 7, 25–30). Šie pavyzdžiai iš Jėzaus gyvenimo ir mus ragina atsiverti nuolat besikeičiančiam pasauliui. O pasaulio kaita labiausiai atsispindi jaunimo gyvenime. Būti
Gerosios Naujienos nešėjais – tai palikti
savo saugią būseną ir atsiverti artimui, sutikti jį ten, kur jis yra. Neturėtume išsigąsti
naujų iššūkių – būti pažeidžiami, pasirengę
keisti savo požiūrį, – nes mus drąsina Jėzus.
Vienas konferencijos pranešėjų t. Jimas
Corkery, SJ, ragino „įsitvirtinti“ Kristuje –
tuomet jokie iššūkiai, jokie „paribiai“ nėra
baisūs: besikeičiančios gyvenimo aplinkybės, nauji vėjai ir naujos mados neleis prarasti ramybės, neatims gyvenimo prasmės.
Būdami Jame galėsime pasiekti kiekvieną
žmogų toje situacijoje, kurioje jis yra, ir padėti jam išmesti savo inkarą – tikėjimo Kristumi inkarą – bei „įsitvirtinti“ Jame.
Susitikimo aplinka, dalyvių nusiteikimas, kasdienė Eucharistija, pranešimai,
šiltas pavasariškas oras ir visa, kas tomis
dienomis vyko Lojoloje, suartino konferencijos dalyvius, leido geriau pajusti vieniems
kitus, dar kartą suvokti, kad esame ignaciškoji šeima ir kad kartu su Kristume galime
„kalnus nuversti“. Tikiu, kad toji ugnis, kuri
kažkada liepsnojo šv. Ignaco širdyje, įžiebė
ugneles kiekvieno dalyvio širdyje. Grįžome
su naujomis idėjomis ir troškimu toliau dalytis Gerąja Naujiena su jaunimu.
T. Vytautas Sadauskas, SJ
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Demokratija, kultūra
ir katalikybė

Taip vadinasi tarptautinis mokslinis
projektas, kuriame kartu su JAV, Peru ir
Indonezijos jėzuitų universitetais dalyvauja
ir Lietuva. Projekto iniciatoriai ir vadovai –
Čikagos Lojolos universiteto katalikų intelektualinio palaikymo centro mokslininkai.
2010 m. prasidėjęs projektas tęsis trejus
metus. Jame dalyvauja 32 keturiolikos sričių mokslininkai, tyrinėjantys sudėtingas
demokratijos ir katalikybės sąsajas daugiakultūriame, tarpdalykiniame kontekste.
Įdomi ir plati projekto tema yra kaip
bendras vardiklis žmonių patirčių tyrinėjimams labai skirtingose keturių žemynų šalyse – senas demokratijos tradicijas puoselėjančiose Jungtinėse Amerikos Valstijose,
šia prasme dar tik besivystančioje Peru, kur
katalikai sudaro daugumą, besivystančioje
Indonezijoje, kur katalikų mažuma, ir posovietinėje Lietuvoje.
Kaip Lietuva buvo įtraukta į šį projektą? 2008 m. tuometinio jėzuitų provincijolo
t. Aldono Gudaičio kvietimu Lietuvą aplankė ką tik išrinktas naujasis jėzuitų generalinis vyresnysis t. Adolfas Nicolás, kurį
lydėjo jo pagalbininkas (asistentas) JAV
jėzuitų reikalams t. J. E. Grummeris. Trumpai susipažinę su Lietuvos istorija, Vilniaus
universitetu ir kitomis su jėzuitų apaštalavimu susijusiomis vietomis, svečiai itin
žavėjosi Lietuvos katalikų patirtimi. JAV
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jėzuitų asistentas pasiūlė Lojolos ir Vilniaus universitetų dėstytojų mainus. Taip
lietuvių katalikų patirtis būtų geriau pažįstama pasaulyje, o Lietuvą praturtintų kitos
šalies katalikų patirtis. Buvo nuspręsta, kad
į Lojolos universitetą skaityti paskaitos
apie Lietuvos katalikų patirtis sovietmečiu
teks vykti man. Vėliau mes priimtume paskaitininką iš JAV. Ši idėja sulaukė atgarsio
Lojolos universitete, kuriame pasiūlyta
sumanymą praplėsti. Lojolos universiteto
institutas The John and Bill Hank Center
for the Catholic Intellectual Heritage, kuriam vadovauja dr. Michaelis Schuckas,
tyrinėja katalikišką intelektualinį ir kultūrinį paveldą, jo raidą, perspektyvas ir rengia
tarptautinius projektus. „Demokratija, kultūra ir katalikybė“ – vienas tokių. Į jį buvo
pakviesta ir Lietuvos mokslininkų grupė:
dr. Danutė Gailienė, dr. Nerija Putinaitė,
dr. Mantas Adomėnas, kun. dr. Kęstutis Kėvalas, dr. Arūnas Streikus ir aš.
Pirmoji projekto dalis 2010 m. vyko
Lojolos universitete Čikagoje. Ten buvo
perskaityti 32 moksliniai pranešimai. Lietuvos grupės pranešimus pristatėme kartu
su t. Antanu Saulaičiu. 2011 m. numatyta
surengti mokslines konferencijas Sanata
Dharma universitete Jogdžakartoje (Yogyakarta), Antonio Ruiz de Montoya universitete Limoje ir Vilniaus universitete.
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Konferencija Vilniaus universitete
vyks šių metų gegužės 17–18 d. ir iš dalies
bus verčiama į lietuvių kalbą. Organizuojant šią konferenciją aktyviai talkina ir prie
projekto nuoširdžiai prisideda t. Antanas
Saulaitis ir poetas, vertėjas Antanas Gailius. Konferencija atvira visiems besidomintiems demokratijos, kultūros ir katalikų
tikėjimo sąsajomis, jų tarpusavio įtaka ir
poveikiu visuomenei.
Konferencijoje pranešimus skaitys VU
Psichologijos katedros vedėja dr. Danutė
Gailienė: „Traumuota Lietuvos visuomenė,
demokratija ir katalikų tikėjimas“; Lietuvos
Seimo narys dr. Mantas Adomėnas: „Katalikiškos minties poveikis demokratijai“;
kun. dr. Kęstutis Kėvalas (Vytauto Didžiojo universitetas): „Rinkos teologija pagal
Jono Pauliaus II kūno teologijos modelį“;
Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė
dr. Nerija Putinaitė: „Krikščionybė Lietuvoje tarp totalitarinės patirties ir šiandienės
demokratijos“; dr. Arūnas Streikus iš VU:
„Apie demokratiją ir katalikybę XX amžiaus Lietuvoje“; mano pranešimas: „Katalikų Bažnyčia posovietinėje Lietuvoje ketveriopu teologiniu žvilgsniu“. Konferencijos
viešnia dr. Irena Vaišvilaitė aptars krikščionybę Lietuvoje kaip tradiciją ir Gerąją Naujieną. Išgirsime ir keturis JAV mokslininkų
pranešimus – T. R. J. Araujo, SJ: „Francis
de Vitoria ir katalikiška žmogaus teisių kilmė“; dr. B. Ortega Murphy: „Moters religingumo ir demokratijos praktikos paveldas“;
dr. D. Posner tema: „Julianas, apostatas, demokratas. Montaigne, Levinas ir demokratijos kitoniškumas“; dr. E. J. Hemenway: „Lytis, tikėjimas ir kinas – katalikiškas žvilgsnis
į posocialistines visuomenes“.

Trečioji projekto dalis numatyta 2012 m.
Romoje. Tai baigiamoji visų 32 projekto
dalyvių konferencija. Trejų metų mokslininkų tyrinėjimų medžiaga pasirodys atskiru leidiniu. Tuo siekiama išsaugoti katalikišką paveldą, kad jis būtų prieinamas ir
kitiems tyrinėtojams.
Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie
šį projektą, jo dalyvius bei jų pranešimus,
apsilankykite interneto svetainėje www.
luc.edu/dccirp/index.shtml. Į konferenciją
mielai kviečiami mokslininkai, dėstytojai,
studentai, katechetai ir visi, kuriems rūpi
demokratijos vystymasis Lietuvoje. Tai
puiki proga susipažinti su kitų šalių katalikų
patirtimi. Taip pat galimybė žvelgiant į savo
ir kitų patirtį įsitikinti, kad krikščionybė nesiriboja „grynai“ religiniais fenomenais, o
visada gyvuoja konkrečiame istoriniame,
geopolitiniame, kultūriniame, socialiniame
kontekste ir apima visas visuomenės bei
atskiro žmogaus veiklos sritis. Tai dovana,
praturtinanti ir praplečianti krikščionišką
sąmonę.
T. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Liepos 4–10 d. Tiltagaliuose, Panevėžio r., vyks Kanos rekolekcijos sutuoktiniams.
Registracija iki birželio 20 d. el. paštu: virgis55@one.lt, svajonele@super.lt,
tel.: 8 699 86615, 8 650 86601.
Rugpjūčio 12–15 d. Tiltagaliuose – tradicinė Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės
narių ir bičiulių vasaros stovykla.
Registruotis el. paštu sigutemart@yahoo.com.
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Nusiðypsokime
Skęsta laivas. Pranciškonas, benediktinas ir jėzuitas atsiduria vandenyje. Bematant pranciškoną ir benediktiną suryja
rykliai, o jėzuito neliečia. Kodėl? – Kolegos gerbia vieni kitus!
Klebonas pamokslauja savo parapijiečiams:
– Jei nepasitaisysite, visi degsite
pragare! Aš kartoju: visi sudegsite
pragare, jei nepasikeisite!
Salė nuščiuvo, tyli, iš baimės kalena dantimis. Staiga pasigirsta juokas. Visi piktai sužiūra į išsišiepusį
vyriškį:
– Nutilk, nes ir tu degsi pragare!
Tas atsako:
– Tai kad aš ne iš šios parapijos.

Pašvęstojo gyvenimo atstovų susirinkime diskutuojama apie įžadus.
– Jūsų ordinas ypač pabrėžia klusnumo įžadą. Kaip jums sekasi jo laikytis? –
klausia pranciškonas jėzuitą.
Jėzuitas atsako:
– Labai paprastai. Vyresnysis pirmiausia paklausia savo pavaldinį, ko jis
norėtų ar pageidautų, ir nurodo jam tai
atlikti. Taip mes neturime jokių rūpesčių
dėl klusnumo.
Visi susimąsto. Dominikonas vis dėlto bando išsiaiškinti:
– Bet juk yra žmonių, kurie nežino, ko
gyvenime nori. Ką darote su jais?
– Paskiriame vyresniaisiais!

Mažasis Maksas klausia mamos:
– Ar tiesa, kad žmogus dulkė buvo ir po mirties į
dulkes pavirs?
– Taip, sūneli. O kodėl klausi?
– Atrodo, kad po mano lova guli lavonas.
Rojus. Viena moderni Ieva kalbasi su Adomu:
– Aš tave myliu. Ar tu mane taip pat myli?
Adomas atsako:
– Taip, tave taip pat.
Skeptiko malda: „Mielas Dieve, jeigu
tu esi, išgirsk mane ir išgelbėk mano sielą,
jeigu ją turiu.“

Jaunuolis paprašė siuvėją pasiūti jam kelnes.
Ateina po savaitės, dar
nebaigtos. Ateina po mėnesio – vis dar ne. Atėjęs
po metų piktinasi:
– Dievas pasaulį per
šešias dienas sukūrė, o jūs
per metus net kelnių pasiūti nesugebate!
Siuvėjas jam ir sako:
– Pirma pažvelk į šį
netobulą pasaulį, o dabar
žiūrėk į ką tik pasiūtas
kelnes.

Stebuklų būna! Pasakojama apie vieną tikintįjį, kuriam beeinant kaimo laukais
staiga pradėjo lyti, o jis neturėjo skėčio. Tada pamaldžiai padarė ženklą kaire ranka, paskui dešine, ir – o stebukle! – jam iš kairės lyja toliau, iš dešinės irgi, o per
vidurį – nė lašo. Bet būna ir dar didesnių stebuklų. Štai kitas tikintysis gavėnios
penktadienį sėdasi prie stalo – nei mėsos, nei pieniškų valgių tądien valgyti nedera.
Bet jis padaro ženklą kaire ranka, paskui dešine ir – o stebukle! – jam iš kairės –
penktadienis, iš dešinės – taip pat penktadienis, o per vidurį – ketvirtadienis. Taip jis
sočiai pasistiprino prieš artėjantį gavėnios penktadienį. Argi ne stebuklas?
Iš Alberto Kellerio, SJ, knygos „Prasmė beprasmybėje“
parinko ir iš vokiečių k. išvertė Vadimas Navickas, SJ
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Tikintis žmogus
žvelgia Dievo akimis,
remiasi jo Dvasios galia,
myli ugningai kaip jo Sūnus.
Kristaus Dvasios uždegti,
šie žmonės daugiau nebegali tylėti.
Jie tiesiog p r i v a l o kalbėti
ir visiems pasakoti:
nuostabių dalykų padarė mums didis Dievas!
M e s esame tik paprasti, nereikšmingi žmonės.
Tačiau Dievas mus m y l i,
jis myli v i s u s!
Jis kitaip negali – tiktai mylėti.
Nes Dievas yra M e i l ė.
O meilė – stipresnė už mirtį.
Šis tikėjimas uždega.
Žmonės klausia: kas jie tokie?
Kas per juos kalba?
Kas jiems teikia jėgų viskuo dalytis
ir nieko daugiau nebijoti,
kas leidžia turėti vieną širdį ir vieną sielą?
Kiti, tiesa, šaiposi sakydami:
jie yra keistuoliai!
Tačiau toje bendruomenėje
yra Moteris –
Nukryžiuotojo ir Prisikėlusiojo Motina.
Ji tyli, meldžiasi ir myli.
Ji – tikėjimo paveikslas visiems,
kurie irgi norėtų tikėti.
Teo Schmidkonz, SJ
T. Vidmanto Šimkūno, SJ, nuotr.
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